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Penerapan Intergovernmental  Network  untuk  Mendorong Percepatan 
Pembangunan Daerah (Studi Kasus Kerjasama Iptek di Kabupaten Enrekang )   

 

Agisa Kuntias, Meira Sabila, Ika Indah Smaradhani 
 

agisakuntias1@gmail.com, meisabila@gmail.com, smaradhani@gmail.com, 
 

Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
 

 ABSTRAK  

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia berimplikasi pada pergeseran 

pola hubungan antar pemerintah, dari hierarkis berbasis legal-formal menjadi otonom berbasis 

pada intergovenmental network atau kerjasama antar lapis pemerintahan. Kerjasama antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan langkah penting dalam proses percepatan 

pembangunan di daerah dalam mendukung pencapaian pembanguan nasional yang adil dan 

berkelanjutan. LIPI sebagai lembaga penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejak 

tahun 2009 telah memainkan peran penting melalui skema kerjasama dalam mengembangkan 

penguatan potensi daerah berbasis iptek di Kabupaten Enrekang. Tulisan ini bertujuan untuk 

mengkaji bentuk penerapan intergovenmental network antara LIPI sebagai Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten 

Enrekang. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa konsep pemahaman 

intergovenmental network. Dalam konsep ini terjadi proses untuk saling memahami dan 

mengetahui satu sama lain, membagi informasi satu sama lain, mengidentifikasi masalah secara 

bersama-sama dan merencanakan aksi untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Dengan 

penerapan intergovernmental network melalui skema kerjasama berbasis iptek terbukti mampu 

mengembangkan potensi daerah dan mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten 

Enrekang.  

Kata kunci: intergovenmental network, iptek, pembangunan daerah 

 

PENDAHULUAN 

Kebijakan sistem pemerintahan otonomi daerah (otda) dibawah Undang-Undang 

Undang-Undang 32/2004 berimplikasi pada perubahan format hubungan pusat dan daerah. 

Dengan adanya undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan serta kewajiban 

dalam mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal peningkatan kualitas hidup 

masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan. Tuntutan  desentralisasi mendorong 

pemerintah daerah untuk dapat mencari alternatif atas keterbatasan pola hubungan hierarkis 

pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sasaran-sasaran  Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 memberikan tuntutan agar pembangunan daerah diarahkan pada 

terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (quality of life) di seluruh wilayah, 

berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam 

kerangka negara kesatuan RI. 

mailto:agisakuntias1@gmail.com
mailto:meisabila@gmail.com
mailto:smaradhani@gmail.com
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Merespon desentralisasi, konsep hubungan pusat-daerah bergeser dari pola top-down 

menjadi berbasis intergovernmental network atau kerjasama antar lapis pemerintahan. Dalam 

konsep ini terjadi proses untuk saling memahami dan mengetahui satu sama lain, membagi 

informasi satu sama lain, mengidentifikasi masalah secara bersama-sama dan merencanakan aksi 

untuk mengatasi masalah secara bersama-sama (Goss Sue, 2001 :94). Dalam pola network ini, 

posisi antar aktor yang berhubungan bersifat sederajat, tanpa adanya hirarki yang ketat seperti 

yang diatur dalam kerangka regulasi legal-formal, bersifat sukarela, serta adanya kesepahaman 

bersama bahwa terdapat saling ketergantungan antar lapis pemerintahan.  Dengan pergeseran 

pola tersebut, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga riset nasional perlu 

memainkan peran yang berkontribusi pada penguatan potensi daerah dengan berbasis hasil-

hasil penelitian. LIPI sebagai lembaga penghasil ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sejak 

tahun 2005 telah memainkan peran penting melalui skema kerjasama dalam mengembangkan 

potensi daerah berbasis iptek di Kabupaten Enrekang. 

Kabupaten Enrekang sendiri terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dengan topografi yang 

didominasi oleh perbukitan. Wilayah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang baik 

khususnya sektor pertanian dan perkebunan, sektor peternakan dan perikanan, sektor  

kehutanan, sektor pertambangan dan energi, serta sektor pariwisata. Berbagai kegiatan telah 

dilakukan oleh LIPI dan Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam kerangka kerja sama yang  

diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah dan mendukung pencapaian 

pembanguan nasional yang adil dan berkelanjutan. 

METODE KAJIAN 

Penulisan kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus serta 

studi pustaka dari berbagai hasil penelitian dan tulisan tentang kegiatan terkait. Studi kasus (case 

study) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku 

manusia berdasarkan pada opini manusia (Polit & Beck, 2004). Melalui metode studi kasus 

memungkinkan untuk menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk 

memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau situasi tertentu 

terjadi (Hodgetts & Stolte, 2012).  Pada kajian ini, studi kasus dilakukan pada proses kerja sama 

yang telah terjalin antara LIPI dan Kabupaten Enrekang sejak tahun 2005 hingga tahun 2019 

serta melakukan studi pustaka terkait teori dan  penerapan intergovermental network dan detail 

potensi Kabupaten Enrekang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerangka Pemikiran 

Pergantian rezim pemerintahan sentralistik membawa perubahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama setelah diberlakukannya UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah berimplikasi pada perubahan situasi politik makro. Implementasi 

Undang-undang baru tersebut telah mendorong pergeseran dalam model penyelenggaraan 

pemerintah daerah yang semula menekankan pada structural efficiency model menjadi local 

democracy model. Konsekuensinya, pergeseran model ini mengharuskan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dilaksanakan secara demokratis menurut prinsip-prinsip good governance 

(Mustopadidjaja, 2000 : 2), 
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Dengan adanya pergeseran model penyelenggaraan pemerintah daerah, membawa 

pengaruh pada pengelolaan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Pemerintah pusat tidak dapat lagi hanya mengandalkan dimensi paksaan, hierarkhis dan 

berbasis legal-formal ketika berhubungan dengan pemerintah daerah. Dalam konteks inilah 

maka dirasakan perlunya alternatif dalam pengelolaan hubungan antar lapis pemerintahan 

sehingga tidak melulu mengandalkan pada pola hubungan yang bersifat paksaan, hierarkhis dan 

legal-formal. Tanpa dibarengi dengan adanya alternatif tersebut, maka dapat dipastikan relasi 

antar lapis pemerintahan akan mengalami persoalan, seperti adanya resistensi dan pengkotak-

kotakan antar satu lapis pemerintahan dengan lapis pemerintahan yang lainnya atau antara satu 

pemerintahan daerah otonom dengan pemerintah daerah otonom yang lainnya. 2 

Dalam konteks inilah kemudian terletak pentingnya pola hubungan antar lapis 

pemerintah yang berbasis pada network (integovernmental networks) sebagai salah satu 

alternatif untuk dapat keluar dari keterbatasan mengelola hubungan yang berbasis pada 

paksaan, hierarkis dan legal-formal. Dalam konsep intergovernmental network, hubungan yang 

ada di dalam jajaran pemerintah dapat bersifat horizontal, sehingga pengelolaan dalam 

hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan program pembangunan dapat 

dikedepankan dengan berbasis network dan dapat membantu permasalahan daerah dengan 

mengedepankan basis ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu percepatan 

pembangunan di daerah, terutama dalam penguatan potensi lokal untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi daerah. Kerangka pemikiran dalam pergeseran hubungan pusat daerah dalam kerangka 

intergovernmental network dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 1.  Pergeseran Hubungan Pusat Daerah Dalam Kerangka 
Intergovernmental Network 

 

 

 

 

  

Sumber : Olahan Penulis diadaptasi dari Mustopadidjaja, 2000 : 2 dan APEKSI dalam dalam   

                Laporan Akhir Model Kerja Sama Antar Daerah, PLOD Universitas Gadjah Mada, hal. 2 

 

 Pada kerangka pemikiran tersebut, dapat dilihat bahwa konsep intergovernmental 

network dilakukan dengan prinsip kesetaraan dan saling membutuhkan. Pada studi kasus 

penerapan hasil riset LIPI di Kabupaten Enrekang, dilakukan melalui konsep kerja sama, dengan 

adannya penandatanganan Naskah kerja sama berupa Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja 

Sama antara LIPI dengan Pemerintah Kabupaten Enrekang. Dalam naskah kerja sama tersebut, 

terdapat ruang lingkup bidang-bidang kerja sama yang disepakati antara kedua belah pihak serta 

adanya Hak dan Kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi dan dijalankan, baik dari LIPI ke 

Pemerintah Kabupaten Enrekang, maupun sebaliknya. Dalam hubungan ini, terdapat proses 

 
2APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) dalam Laporan Akhir Model Kerja Sama Antar 

Daerah, PLOD Universitas Gadjah Mada, hal. 2 
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mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan untuk dikerjasamakan, hingga mencapai kesepakatan 

untuk dapat dijalankan. Dalam konsep Intergovernmental Network, hubungan timbal balik atau 

dua arah menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, dalam konsep ini sangat penting terjadinya 

pertukaran informasi untuk saling memahami kebutuhan dan mengatur strategi yang dijalankan 

untuk keberhasilan pelaksanaan program kerja sama. Pada tahap ini, akan dilakukan pengaturan 

peran serta komitmen dengan mempertimbangkan kemampuan dari masing-masing pihak yang 

terlibat. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa dalam konsep Intergovernmental Network, 

tidak ada unsur paksaan dalam pelaksanaan program pusat ke daerah. Perencanaan program 

pembangunan tidak dilakukan secara topdown, hierarkis, namun menekankan kesetaraan dan 

kesepakatan sesuai kemampuan sumberdaya masing-masing pihak. 

Penerapan Intergovernmental Network LIPI-Kabupaten Enrekang 

Kerja sama LIPI dan Pemerintah Kabupaten Enrekang, dimulai sejak tahun 2005, dengan 

titik awal pada bidang penyediaan sumber listrik di desa-desa terpencil di Kabupaten Enrekang. 

LIPI melalui Pusat Penelitian Teknologi Tepat Guna membangun Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro (PLTMH) dengan memanfaatkan potensi aliran sungai yang ada di Kabupaten 

Enrekang. Pembangunan pertama PLTMH di Dusun Tanete Kecamatan Maiwa , dan dilanjutkan 

dengan PLTMH Palakka, PLTMH yang kedua dibangun di Enrekang dan berhasil memberikan 

penerangan untuk 250 rumah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH Palakka 50 Kw dan Tanete 20 Kw 

 

Kerja sama berlanjut meliputi bidang lainnya. Dalam rentang tahun 2007-2008, LIPI dan 
Kabupaten Enrekang berhasil melakukan kerjasama dalam proses inseminasi sapi dan 
peningkatan dalam produksi pengolahan danke. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 
aplikasi teknologi budidaya ternak sapi perah berbasis teknologi inseminasi buatan 
menggunakan sperma hasil pemisahan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi 
susu/dangke per ekor ternak, menciptakan lapangan kerja padat karya di pedesaan melalui 
usaha produktif, dan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pendapatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
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                                                       Gambar 3. Bibit unggul inseminasi sapi Enrekan 

Selanjutnya, untuk mengoptimalkan potensi tata ruang di wilayah Enrekang dan sebagai 
bentuk pelestarian keanekaragaman hayati, pada tahun 2011-2012 dilakukan inisiasi dan 
implementasi kerja sama dalam pembangunan Kebun Raya Enrekang. Ada 3 (tiga) misi utama 
dari kebun raya ini yaitu sebagai kawasan konservasi, kawasan penelitian tanaman, dan kawasan 
ekowisata. Lokasi pembangunan kebun raya di  Desa Karang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten 
Enrekang, 211 kilometer dari Makassar, dibangun di atas lahan seluas sekitar 300 hektar dan 
berada disebelah timur kawasan Garis Wallacea yang mencakup Philipina, Sulawesi, Maluku dan 
Kepulauan Sunda Kecil.  Keberadaannya di kawasan Garis Wallacea memiliki keuntungan dalam 
keunikan keanekaragaman flora dan fauna yang berasal dari dua benua yang berbeda didalam 
satu kawasan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Enrekang, Kebun Raya Massenrempulu 
telah mengoleksi 17.963 jenis tanaman, dan 30 spesiesnya merupakan endemik Sulawesi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Transformasi pembangunan Kebun Raya Massenrempulu Enrekang 

 

Komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten Enrekang untuk memperluas bidang-

bidang kerja sama, juga mendorong pembangunan Techno Park tahun 2015. Mengingat posisi 

yang strategis sebagai poros wisata Makassar-Tana Toraja, Technopark Enrekang dibangun satu 

kawasan dengan Kebun Raya Massenrempulu. Techno Park Enrekang mengusung tema 

bioresource dan didukung dengan pembangunan taman pendidikan dan pelatihan (Eco 

Edutainment Park) dan akan dibagi kedalam beberapa cluster yang meliputi cluster pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan sapi potong, dan peternakan sapi perah. 

Technopark akan membantu menumbuhkan perekonomian masyarakat dipadukan dengan 

dengan program alih teknologi bantuan LIPI: 1 Desa, 1 Produk yang telah dicanangkan. 
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Gambar 5. Techno Park Enrekang 

Dalam teknologi pertanian, kerja sama juga dilakukan pada pembinaan pembibitan 

kentang kalosi di Kab. Enrekang dengan memberdayakan dan meningkatkan pendapatan petani. 

Sebelum ada pemanfaatan teknologi LIPI, produksi kentang petani rata-rata: 8 ton /ha dengan 

nilai jual berkisar Rp 20.000.000 ( jika harga kentang@ Rp. 2500/kg), dengan pendekatan 

pertanian konvensional, serta pemakaian pupuk dan pestisida tinggi. Namun, setelah ada 

pemanfaatan teknologi LIPI, terjadi peningkatan produksi kentang mencapai:  20-30 ton/ha, 

dengan nilai   50-75 juta/ha,  pertanian ramah lingkungan, low input, pemberdayaan potensi 

alami berupa penggunaan biomassa pertanian sebagai pupuk dan penggunaan biopestisida. 

Pendapatan Petani meningkat 2,5 – 3,5 kali.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Teknologi Pembibitan Kentang Kalosi di Kabupaten Enrekang 

 

Setelah dilakukan berbagai kerjasama dalam percepatan pembangunan di sejumlah 

bidang, tahap lain yang diperlukan adalah melakukan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan 

UMKM. Pelatihan kewirausahaan adalah salah satu bentuk pembekalan bagi masyarakat dalam 

memanfaatkan potensi yang sudah diolah dengan menggunakan teknologi dari LIPI untuk 

meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Kerja sama dalam pelatihan ini 

dilaksanakan pada tahun 2019 dengan melibatkan pakar dari LIPI untuk membagi ilmu kepada 

masyarakat di Kabupaten Enrekang. Pelatihan tersebut diikuti oleh para pengurus Kelompok 

Wanita Tani (KWT). Adapun jenis pelatihan yang dilakukan adalah teknologi pasca panen, 

pengolahan ikan air tawar dan teknologi pasca panen pengolahan susu sapi.  
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Gambar 7. Pelatihan kewirausahaan 

 

 

 

 

Gambar 8. UKM Binaan Pemkab Enrekang-LIPI 

Kerja sama LIPI-Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam penerapan iptek disejumlah 

bidang, merupakan bentuk keberhasilan dalam penerapan intergovermental network yang 

didukung oleh komitmen dari kedua belah pihak. Komitmen Kabupaten Enrekang untuk program 

kerja bersama LIPI diantaranya penyediaan lahan, fasilitas kantor, dukungan tenaga kerja dan 

sharing APBD untuk pembiayaan kerja sama. Sedangkan, komitmen dari LIPI untuk kerjasama 

diantaranya penyediaan tenaga ahli untuk pembinaan dan alih teknologi, sharing pembiayaan 

kerjasama dan bantuan peralatan iptek untuk penerapan hasil penelitian. Proses penerapan 

intergovernmental network LIPI-Pemkab Enrekang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Milestone Intergovermental Network LIPI-Kab. Enrekang 
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Konsep Intergovernmental Network dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah 

mampu menciptakan hubungan yang sinergis antara LIPI dan Pemerintah Kabupaten Enrekang 

dalam mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Enrekang. Penerapan 

Intergovernmental Network  di Kabupaten Enrekang terbukti dapat memberikan hasil yang 

optimal untuk percepatan pembangunan daerah diantaranya ; 1) Peningkatan kualitas hidup 

masyarakat Kabupaten Enrekang karena kebutuhan pasokan listrik untuk rumah tangga dan 

industri tercukupi dengan dibangunnya PLTMH; 2) Peningkatan perekonomian dan pendapatan 

masyarakat seiring dengan penigkatan hasil-hasil pertanian, peternakan, dan UMKM; 3) 

Pemanfaatan ruang dan lahan yang optimal untuk melestarikan  potensi keanekaragaman hayati 

dan pariwisata  di Kabupaten Enrekang dengan diresmikannya Kebun Raya  Massenrempulu. 
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ABSTRAK 

Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) serta 

Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 

mencanangkan target bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Target ini 

setara dengan kapasitas pembangkit listrik energi baru baru terbarukan (EBT) sebesar 45 GW. 

Banyak kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut karena sebagian besar 

pembangkit berbasis energi baru terbarukan mempunyai biaya pembangkitan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembangkit fosil. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

pemanfaatan EBT, khususnya untuk pembangkit listrik. Upaya tersebut tertuang dalam 

Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk 

pembangkit listrik yang diikuti dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1772.K/20/MEM/2018 

tentang besaran biaya pokok penyediaan (BPP) pembangkitan PT PLN Tahun 2017. Permen 

ESDM No. 50/2017 kemudian direvisi dengan Permen ESDM No. 53/2018 dan penetapan BPP 

pembangkitan tahun 2018 ditetapkan dengan Kepmen ESDM No. 55.K/20/MEM/2019. 

Penetapan harga pembelian listrik berdasarkan BPP pembangkitan tersebut ternyata belum 

dapat mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Berdasarkan kebijakan BPP 

pembangkitan maka PLTA Laut dan PLTSa belum layak untuk dikembangkan. Wilayah Jawa-Bali 

serta Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang sudah mempunyai jaringan 

interkoneksi, hanya PLTA skala besar yang layak untuk dikembangkan. 

Kata kunci : BPP pembangkitan, pembangkit listrik, energi terbarukan 

PENDAHULUAN 

Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Dunia atau Conference of The Party (COP) ke 

21 yang diselenggarakan pada 12 Desember 2015 di Paris untuk menanggulangi perubahan iklim 

dan mempercepat tindakan serta investasi yang dibutuhkan menuju masa depan berkelanjutan 

yang rendah karbon. Konferensi ini menghasilkan Persetujuan Paris (Paris Agreement) yang 

mengatur pendanaan, adaptasi, dan mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditandatangani 

pada 1 April 2016. Sesuai dengan Persetujuan Paris tersebut, Indonesia berkomitmen untuk 

menurunkan emisi GRK sebesar 29% di bawah Business As Usual (BAU) pada tahun 2030 dan 

sampai dengan 41% dengan bantuan internasional. Pemerintah telah meratifikasi Persetujuan 

Paris melalui UU No. 16/2016 pada 24 Oktober 2016. Secara berkala pemerintah berkewajiban 

menyampaikan laporan kontribusi penurunan emisi GRK yang dituangkan dalam NDC 

(Nationally Determined Contribution) kepada United Nation Framework Convention on Climate 

Change (UNFCCC). NDC berisi langkah-langkah untuk mencapai komitment nasional dalam 

menurunkan emisi GRK dan mencapai tujuan pembangunan rendah emisi dan berketahanan 

iklim [KLHK, 2017]. Sejalan dengan komitmen tersebut, untuk sektor energi pemerintah sudah 

mailto:*agus.sugiyono@bppt.go.id
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mengeluarkan berbagai kebijakan “transisi energi” dengan isu utama meningkatkan penggunaan 

teknologi energi rendah emisi dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).  

Pengembangan EBT juga sudah menjadi kebijakan pemerintah seperti tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). KEN diharapkan 

dapat menjadi pegangan dalam pengelolaan energi nasional, dengan salah satu targetnya adalah 

untuk mencapai bauran EBT dalam penyediaan energi nasional sebesar 23% pada tahun 2025 

dan mencapai 31% pada tahun 2050. KEN kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan 

menerbitkan Peraturan Presiden No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). 

RUEN merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat 

nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor. 

Secara garis besar, RUEN diharapkan menjadi landasan untuk penyusunan rencana-rencana 

teknis, seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh PLN [PLN, 2019], rencana 

penyusunan APBN/APBD, serta pedoman penyusunan rencana strategis oleh kementerian dan 

Rencana Umum Energi Daerah (RUED) oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga terus berupaya 

untuk mengintegrasikan aksi penanggulangan perubahan iklim kedalam agenda pembangunan 

nasional. Bappenas sudah berinisiatif dalam pembangunan rendah karbon yang dimulai sejak 

tahun 2017. Berdasarkan hasil studi Bappenas tersebut sektor energi perlu didorong menuju 

transisi ke pemanfaatan sumber energi terbarukan selama periode 2020-2045 [Bappenas, 2019].  

Berdasarkan RUEN, target kapasitas pembangkit pada tahun 2025 mencapai 135,5 GW 

dengan pembangkit dari EBT sebesar 45,2 GW (33,4%). Target pengembangan EBT untuk 

pembangkit listrik dapat dirinci sebagai berikut: PLTP 7,24 GW, PLTA 17,99 GW, PLTMH 3,0 GW, 

PLT bioenergi 5,50 GW, PLTS 6,50 GW, PLTB 1,80 GW dan PLT EBT lainnya 3,13 GW. Target 

tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, mengingat sampai saat ini (2018) kapasitas 

pembangkit EBT baru mencapai mencapai 9,78 GW atau 15,1% dari total kapasitas pembangkit 

yang sebesar 64,9 GW [MEMR, 2018]. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik. Upaya tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 

ESDM No. 50/2017 tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik yang diikuti 

dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1772.K/20/MEM/2018 tentang besaran biaya pokok 

penyediaan (BPP) pembangkitan PT PLN Tahun 2017. Permen ESDM No. 50/2017 kemudian 

direvisi dengan Permen ESDM No. 53/2018 dan penetapan BPP pembangkitan tahun 2018 

ditetapkan dengan Kepmen ESDM No. 55.K/20/MEM/2019. Dampak kebijakan BPP 

pembangkitan tersebut terhadap upaya pemerintah untuk mencapai target bauran EBT, 

khususnya untuk pembangkit listrik perlu dianalisis. 

METODE 

Kebijakan BPP pembangkitan sudah dilaksanakan lebih dari dua tahun. Dampak 

kebijakan tersebut selama kurun waktu tersebut sudah dirasakan oleh pelaku usaha dan 

masyarakat. Berbagai media massa sudah mengulas pendapat dan komentar para pemangku 

kepentingan terkait dengan isu tersebut. Berdasarkan data dari media massa tersebut dibuat 

analisis secara kualitatif dampak kebijakan BPP pembangkitan dan dengan membandingkan 

biaya pembangkitan untuk setiap pembangkit energi terbarukan dapat diperoleh wilayah yang 

layak untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan. 

Kebijakan BPP Pembangkitan 
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Permen ESDM No. 12/2017 mengatur pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit 

listrik. Pembangkit energi terbarukan yang diatur dalam kebijakan ini meliputi 7 jenis 

pembangkit yaitu: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga 

bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm), 

pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg), pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dan 

pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Pembelian tenaga listrik dari energi terbarukan 

oleh PT PLN (Persero) dimaksudkan untuk menurunkan BPP pembangkitan di sistem 

ketenagalistrikan setempat dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik di lokasi yang tidak ada 

sumber energi primer lain. Harga tertinggi pembelian listrik energi terbarukan diatur 

berdasarkan BPP pembangkitan setempat. Bila BPP pembangkitan setempat di atas rata-rata BPP 

pembangkitan nasional maka harga pembelian tenaga listrik paling tinggi sebesar 85% dari BPP 

pembangkitan setempat (untuk PLTS, PLTB, PLTA, PLTBm, dan PLTBg) dan sebesar 100% dari 

BPP pembangkitan setempat (untuk PLTSa, PLTP). Bila BPP setempat sama atau di bawah rata-

rata BPP nasional maka harga pembelian tenaga listrik ditetapkan berdasarkan kesepakatan 

bersama. Dalam pembelian listrik ini pemerintah menetapkan penggunaan skema Build Own 

Operate Transfer (BOOT).  

Permen ESDM No. 12/2017 kemudian direvisi menjadi Permen ESDM No. 43/2017. 

Harga patokan pembelian untuk PLTA dari paling tinggi sebesar 85% dari BPP pembangkitan 

setempat menjadi 100% dari BPP pembangkitan setempat. Revisi Permen ESDM No. 43/2017 

menjadi Permen ESDM No. 50/2017 dengan menambahkan jenis pembangkit lagi yaitu 

pembangkit listrik arus laut (PLTA Laut). Harga pembelian PLTA Laut paling tinggi sebesar 85% 

dari BPP pembangkitan setempat, bila BPP pembangkitan setempat di atas rata-rata BPP 

pembangkitan nasional. Permen ini kemudian direvisi lagi dengan Permen ESDM No. 53/2017 

dengan menambhkan pembangkit listrik tenaga bahan bakar nabatri (PLT BBN) yang 

menggunakan bahan bakar nabati cair. Harga pembelian listrik dari PLT BBN ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan. Secara ringkas harga maksimal pembelian listrik energi terbarukan 

ditampilkan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Harga Maksimal Pembelian Listrik Energi Terbarukan 

Pembangkit Listrik BPP Setempat >  

BPP Nasional 

BPP Setempat ≤  

BPP Nasional 

PLTS Fotovoltaik, PLTB, PLTBm, 

PLTBg, dan PLTA Laut 
85% BPP Setempat Kesepakatan 

PLTA, PLTSa, dan PLTP 100% BPP Setempat Kesepakatan 

PLT BBN Kesepakatan 

    Keterangan: Berdasarkan Permen ESDM No. 53/2017 
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BPP pembangkitan PLN per wilayah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM. 

Sudah beberapa kali BPP pembangkitan ditetapkan pemeritah, diantaranya adalah untuk tahun 

2017 dan 2018. BPP pembangkitan PLN pada tahun 2017 diatur dalam Kepmen ESDM No. 

1772.K/20/MEM/2018. BPP pembangkitan tahun 2017 yang terendah sebesar 6,81 sen 

US$/kWh atau 911 Rp/kWh (untuk sebagian besar Jawa dan Bali) dan yang tertinggi sebesar 20 

sen US$/kWh atau 2.677 Rp/kWh (untuk wilayah di Indonesia bagian Timur dan wilayah 

terpencil). Nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia rata-rata tahun 2017 yaitu 

sebesar 13.385 Rp/US$. BPP pembangkitan yang terbaru adalah tahun 2018 yang diatur dalam 

Kepmen ESDM No. 55.K/20/MEM/2019. BPP pembangkitan 2018 berkisar antara 6,91 US$/kWh 

(985 Rp/kWh) sampai 21,34 US$/kWh (3.041 Rp/kWh). Rata-rata BPP pembangkitan nasional 

sebesar 7,86 sen US$/kWh atau 1.119 Rp/kWh dengan nilai tukar sebesar 14.246 Rp/US$. BPP 

pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP pembangkitan nasional di wilayah Jawa, Bali dan 

sebagian Sumatera. BPP pembangkitan PLN per wilayah pada tahun 2018 ditunjukkan pada 

Gambar 1.  

 

 

Gambar 1. BPP Pembangkitan PLN Tahun 2018 

 

Biaya Pembangkitan Listrik 

Harga maksimal pembelian listrik dari PLN menjadi indikator bagi investor untuk 

berinvestasi membangun pembangkit listrik. Kelayakan pengembangan pembangkit listrik 

dipengaruhi oleh biaya pembangkitan listrik yang nilainya sangat spesifik untuk setiap jenis 

pembangkit dan wilayah lokasi pembangkit akan dibangun. Komponen biaya pembangkitan 

meliputi biaya investasi, biaya bahan bakar dan biaya operasi dan perawatan. Beberapa jenis 

pembangkit listrik energi terbarukan tidak memerlukan bahan bakar. Biaya pembangkitan 

dihitung dengan metode levelized cost of electricity (LCOE) yang mempertimbangkan semua biaya 

yang berhubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pembangkit selama umur 

ekonomisnya. Dengan menggunakan tingkat bunga (discount rate) tertentu, semua biaya tersebut 

(termasuk bunga pinjaman selama pembangunan) didiskonto ke tahun dasar menjadi biaya 

pembangkitan. Data tekno ekonomi dari berbagai pembangkit listrik serta biaya pembangkitan 
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dibahas secara rinci dalam NREL (2012) dan IEA (2015). Fitriana dkk (2017) sudah menghitung 

biaya pembangkitan yang disesuaikan dengan biaya bahan bakar yang spesifik dengan kondisi di 

Indonesia dan dengan tingkat bunga 10%. Biaya pembangkitan untuk berbagai jenis pembangkit 

listrik ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Biaya Pembangkitan untuk Berbagai Jenis Pembangkit Listrik 

 Catatan:  - Dihitung berdasarkan NREL (2012), IEA (2015) dan Fitriana dkk (2017) 
  - PLTU Batubara: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara 
  - PLTGU: Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (Gas Combined Cycle Power Plant) 
  - PLTN: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 
  - PLTG: Pembangkit Listrik Tenaga Gas 
  - PLTD: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 

 

Secara umum pembangkit listrik berbasis fosil lebih rendah biaya pembangkitannya 

dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan. Pembangkit listrik tenaga uap berbahan 

bakar batubara (PLTU Batubara) biaya pembangkitan paling murah yang berkisar antara 4,45 – 

9,64 sen US$/kWh dan yang paling mahal biaya pembangkitannya adalah PLTA Laut yang 

berkisar antara 26,0 – 37,0 sen US$/kWh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kapasitas pembangkit energi terbarukan selama kurun waktu 2008 - 2018 bertambah 

dari 4,75 GW pada tahun 2008 menjadi sebesar 9,78 GW pada tahun 2018, atau meningkat rata-

rata sebesar 7,5% per tahun. Penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan terjadi 

peningkatan yang cukup besar pada tahun 2013 (1.031 MW) dan 2018 (2.454 MW), sedangkan 

untuk tahun lainnya hanya berkisar 32 – 34 MW. Pada tahun 2013 penambahan kapasitas 

pembangkit energi terbarukan sebagian besar berasal dari pembangunan PLTA skala besar, 

sedangkan pada tahun 2018 penambahan terbesar berasal dari pembangunan PLTBm untuk 

industri pulp dan kertas serta kelapa sawit yang mencapai 1.758 MW. Penambahan kapasitas 

yang besar berikutnya adalah PLTA (292 MW), PLTB (142 MW) dan PLTP (140 MW). PLTB skala 

besar pertama dibangun di Sidrap (Sulawesi Selatan) dengan kapasitas 70 MW diikuti oleh PLTB 
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Jeneponto (Sulawesi Selatan) dengan kapasitas 72 MW dan keduanya sudah beroperasi pada 

tahun 2018. Power purchase agreement (PPA) dari PLTP Sidrap dilakukan pada tahun 2015 yang 

masih menggunakan kebijakan FiT yang lama sebesar 11 sen US$/kWh. 

 

Gambar 3. Pembangkit Listrik Energi Terbarukan 

 

a. Penambahan Kapasitas Pembangkit (2008-2018) 

 

b. Kapasitas Pembangkit Tahun 2018 

Catatan:  - Diolah dari MEMR (2019) 
 - Termasuk pembangkit off-grid  
 - Pembangkit hibrid dimasukkan dalam PLTS 
 

 

Kapasitas pembangkit listrik di Indonesia tahun 2018 mencapai 64,9 GW dengan pangsa 

15,1% adalah pembangkit energi terbarukan (9,78 GW). Kapasitas pembangkit energi 

terbarukan yang terbesar adalah PLTA dengan pangsa mencapai 58%, diikuti oleh PLTP (20%), 

dan PLTBm (18%). Pembangkit energi terbarukan lainnya, seperti PLTS, PLTB, PLTBg dan PLTSa 

masih kecil peranannya. Penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan selama kurun 

waktu 2008-2018 rata-rata sebesar 464,2 MW per tahun. Dengan menggunakan penambahan 

rata-rata tersebut, sampai tahun 2025 pembangkit energi terbarukan hanya mencapai kapasitas 

sebesar 13,0 GW. Sedangkan target RUEN sebesar 45,2 GW (pembangkit EBT) masih ada selisih 

yang sangat besar yaitu 32,2 GW. Untuk pembangkit energi baru, belum ada pengembangan yang 

berarti. Pada tahun 2011 beroperasi PLT gasifikasi batubara dengan kapasitas 14 MW namun 

saat ini sudah tidak ada yang beroperasi karena permasalahan teknis. Sedangkan pengembangan 

PLTN sebagai pembangkit energi baru, sesuai dengan KEN masih menjadi pilihan terakhir karena 

masih ada sumber energi lain yang bisa dimanfaatkan.  

Kendala 

Kebijakan kebijakan feed in tariff (FiT) mulai diperkenalkan pada tahun 2009. FiT 

merupakan harga yang dibayarkan oleh PLN ketika membeli listrik dari pengembang pembangkit 

listrik energi terbarukan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan FiT 

memberikan insentif harga untuk pembangkit listrik energi terbarukan yang bila diterapkan 

akan dapat menaikkan subsidi listrik [Wahid, 2015; Sungkawa dan Dalimi, 2018]. Kebijakan 

tersebut telah beberapa kali direvisi dan akhirnya digantikan dengan kebijakan BPP 

pembangkitan. Kebijakan BPP pembangkitan ini pada dasarnya juga merupakan FiT, namun 

tanpa pemberian insentif dari pemerintah. Penetapan kebijakan BPP pembangkitan didasari dari 
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komitmen pemerintah untuk menjaga harga listrik yang terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah 

menggunakan slogan “energi berkeadilan” yang ditafsirkan untuk menjaga harga energi, 

termasuk biaya produksi listrik, tetap rendah dalam jangka waktu tertentu. Dengan kebijakan ini 

pemerintah berupaya untuk memaksakan biaya produksi pembangkit listrik energi terbarukan 

lebih murah dari pada harga BPP pembangkitan setempat di wilayah PLN [IESR, 2019]. Dengan 

kebijakan ini, pemerintah berupaya supaya subsidi listrik tidak meningkat dan juga berkomitmen 

tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019 sehingga pemerintah tidak memungkinkan 

memberikan insentif bagi pengembangan pembangkit energi terbarukan. 

Subsidi listrik selama tahun 2015-2018 relatif tetap seperti ditunjukkan pada Gambar 4. 

Pada tahun 2018 subsidi listrik mencapai 56,5 triliun Rupiah dan dalam APBN 2020 dianggarkan 

sebesar 54,8 triliun Rupiah. Pemerintah merancang pemberian subsidi listrik secara tepat 

sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga. Subsidi listrik diberikan bagi seluruh pelanggan 

rumah tangga dengan daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 900 VA 

yang mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM). Dengan 

mekanisme subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi 

disparitas antar wilayah [Kemenkeu, 2019].  

Gambar 4. Subsidi Listrik 

 

                                                                                Sumber: Kemenkeu (2019) 

Kendala utama dalam pengembangan pembangkit energi terbarukan adalah biaya 

pembangkitan yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit fosil. Hal ini terkait 

dengan skala ekonomi, resiko investasi dan faktor geografi yang terkait dengan kondisi 

infrastruktur. Seperti pengembangan PLTP, keekonomiannya tergantung dari faktor skala 

ekonomi, kualitas uap dan kondisi infrastruktur setempat [Sugiyono, 2012]. Berdasarkan BPP 

pembangkitan tahun 2018 maka untuk wilayah Jawa-Bali serta Lampung, Sumatera Barat dan 

Sumatera Selatan yang sudah mempunyai jaringan interkoneksi, hanya PLTA skala besar yang 

layak untuk dikembangkan. Beberapa wilayah yang berpotensi untuk pengembangan PLTA 

sudah banyak terjadi perubahan peruntukan lahan, sehingga PLTA yang semula layak menjadi 

tidak layak untuk dibangun karena biaya untuk pembebasan lahan menjadi makin mahal. 

Wilayah dengan jaringan interkoneksi pada umumnya memanfaatkan PLTA, PLTU Batubara, dan 

PLTGU skala besar sehingga BPP pembangkitan akan lebih murah dibanding dengan wilayah PLN 

yang masih terbatas jaringan interkoneksinya. Wilayah Indonesia bagian Timur dan wilayah 
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terpencil yang jaringan interkoneksinya masih terbatas pada umumnya memanfaatkan PLTD 

sehingga BPP pembangkitannya mahal.  

PLTA Laut yang biaya pembangkitannya sekitar 31,5 sen US$/kWh tidak layak untuk 

dikembangkan saat ini karena melebihi 85% BPP setempat dengan biaya yang paling mahal 

sebesar 18,14 sen US$/kWh. PLTSa dengan biaya pembangkitan sebesar 26,8 sen US$/kWh juga 

belum bisa dikembangkan karena BPP setempat yang terbesar adalah 21,34 sen US$/kWh. 

Investor perlu mencari teknologi yang biaya pembangkitannya di bawah 21,34 sen US$/kWh. 

PLTSa akan ekonomis bila dikaitkan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu untuk 

membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah kota. Keekonomian PLTSa masih 

perlu mempertimbangkan besarnya biaya pengelolaan sampah atau tipping fee yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah [Bisnis, 2019]. Biaya pembangkitan PLT BBN sekitar 21,14 

sen US$/kWh sehingga masih layak untuk dikembangkan di wilayah Maluku, Papua dan wilayah 

terpencil (isolated) dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bakar nabati cair yang 

berkesinambungan. PLTBg mempunyai biaya pembangkitan sekitar 15,86 sen US$/kWh dan 

masih banyak wilayah yang mempunyai 85% BPP di atas itu, seperti di Bangka, Timor, Maluku 

dan Papua. Namun demikian PLTBg yang layak perlu skala ekonomi yang cukup besar dan hanya 

bisa dibangun wilayah yang berdekatan dengan pabrik kelapa sawit yang menghasilkan palm oil 

mill effluent (POME) sebagai bahan baku biogas [Sugiyono dkk, 2019].  

PLTS, PLTB dan PLTA Laut termasuk pembangkit yang bersifat intermitten yaitu tidak 

dapat memberikan energi secara kontinu selama 24 jam sehari. Pasokan pembangkit ini 

bergantung pada kondisi alam dan cuaca. Pengoperasian pembangkit energi terbarukan ini perlu 

terinterkoneksi dengan pembangkit konvensial yang tidak intermitten. Dapat juga digabungkan 

dengan teknologi penyimpan energi (energy storage) yang sampai saat ini harganya masih mahal 

[Priyanto, 2018]. Meskipun masih banyak wilayah dengan 85% BPP setempat lebih tinggi dari 

biaya pembangkitan PLTS dan PLTB yang berkisar 8,87 – 12,8 sen US$/kWh namun tetap tidak 

layak untuk dibangun jika belum ada jaringan interkoneksi.  

Biaya pembangkitan PLTP sekitar 12,04 sen US$/kWh untuk skala kecil dan lebih murah 

untuk skala besar. Wilayah dengan 85% BPP di atas biaya tersebut cukup banyak seperti di 

Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Tidak semua wilayah tersebut mempunyai 

cadangan panas bumi dan cadangan sering berada di wilayah terpencil (remote area). Sehingga 

tidak banyak investor yang tertarik karena kebutuhan listrik di wilayah tersebut masih rendah 

dan infrastrukturnya masih tertinggal. PLTBm mempunyai prospek yang cukup baik setelah 

PLTA, khususnya untuk industri pulp dan kertas serta kelapa sawit. Industri tersebut 

membangun PLTBm biasanya untuk keperluan sendiri dengan maksud untuk mengurangi 

penggunaan minyak solar.  

Secara umum kendala dalam pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan adalah 

biaya pembangkitannya masih lebih mahal dari pada pembangkit listrik berbasis fosil. Kendala 

lain dari sisi teknis seperti pembangkit yang sifatnya intermitten sehingga memerlukan 

pembangkit lain yang terinterkomeksi dan bisa beroperasi selama 24 jam sehari. Purwanto dan 

Pratama (2017) membahas secara lebih lengkap tentang hal tersebut, diantaranya adalah 

karakteristik geografi Indonesia yang berupa kepulauan, kebijakan dan peraturan yang ada saat 

ini serta aspek teknis. Kebijakan BPP pembangkita yang ada saat ini masih kurang mendukung 

pengembangan pembangkit energi terbarukan. IESR (2019) mencatat bahwa kebijakan 

pemerintah yang tidak konsisten untuk jangka panjang menjadi kendala pengembangan energi 



17 
 

terbarukan. Saat ini pemerintah dalam pengembangan energi masih mementingkan biaya yang 

murah dan kurang mempertimbangkan dampak lingkungan dari pemanfaatan energi fosil.  

Berdasarkan kondisi kebijakan yang ada saat ini dan faktor tekno-ekonomi berbagai opsi 

teknologi yang bisa dikembangkan untuk jangka panjang, Sugiyono dkk (2019) memproyeksikan 

bahwa target KEN dalam pengembangan EBT sulit tercapai seperti ditunjukkan pada Gambar 5 

di bawah ini : 

Gambar 5. Proyeksi Penyediaan EBT dan Rasio Kontribusi EBT 

 

Sumber: Sugiyono dkk (2019) 

 

Prospek 

Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) berpendapat bahwa pemerintah harus 

menciptakan kesetaraan bisnis dalam pengembangan EBT dan energi fosil. Selama ini 

pengembangan energi fosil masih mendapat subsidi yang cukup besar, sedangkan insentif untuk 

pengembangan EBT relatif masih minim. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang dapat 

mempercepat pencapaian pemanfaatan EBT dalam bauran energi primer nasional, yang bisa 

berupa pengalihan subsidi energi fosil untuk pembiayaan EBT [Antara, 2019]. Sedangkan 

Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) mengharapkan pemerintah dapat 

mempercepat proses perijinan untuk pembangunan pembangkit listrik, khususnya yang berbasis 

energi terbarukan. Investor merasa keberatan dengan skema BOOT seperti tercantum dalam 

kebijakan BPP pembangkitan karena tidak menguntungkan bagi investor [Bisnis, 2019].  

Pemerintah sudah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% di bawah 

BAU pada tahun 2030 serta mentargetkan bauran EBT dalam penyediaan energi nasional sebesar 

23% pada tahun 2025 sesuai dengan KEN dan RUEN. Untuk mempercepat realisasi target 

tersebut pemerintah perlu memperkuat kerja sama antar lembaga serta perlu menyederhanakan 

prosedur perijinan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari sisi 

kebijakan, perlu dukungan ketersediaan dana yang berupa soft loan bagi para investor dan revisi 
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kebijakan FiT sehingga dapat mencerminkan risiko yang lebih tinggi dalam pelaksanaan proyek 

energi terbarukan. Keberlanjutan komitmen kebijakan pemerintah dalam pengembangan energi 

terbarukan sangat diperlukan. Kebijakan yang sudah dilaksanakan di negara maju seperti 

kebijakan eksternalitas lingkungan dan sosial dalam pemanfaatan energi fosil perlu diadopsi. 

Pemilihan pembangkit tidak hanya berdasarkan biaya paling rendah tetapi juga mencerminkan 

biaya kerusakan lingkungan bila menggunakan energi fosil. Kebijakan pengembangan energi 

terbarukan yang tepat, berperan penting dalam menarik investor dan mendorong pengurangan 

biaya secara bertahap untuk jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang 

konsisten dan berkesinambungan dalam mendukung terciptanya pasar energi terbarukan yang 

stabil, transparan, dan dapat diprediksi [Purwanto and Pratama, 2017; Antara, 2019; Bisnis, 

2019]. 

KESIMPULAN 

Pengembangan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan masih banyak kendala 

yang dihadapi. Sebagian besar pembangkit energi terbarukan mempunyai biaya pembangkitan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit berbasis energi fosil. Berdasarkan kebijakan 

BPP pembangkitan maka PLTA Laut dan PLTSa belum layak untuk dikembangkan. Wilayah Jawa-

Bali serta Lampung, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang sudah mempunyai jaringan 

interkoneksi, hanya PLTA skala besar yang layak untuk dikembangkan. Beberapa wilayah di 

Indonesia bagian Barat yang terpencil dan wilayah Indonesia bagian Timur masih 

memungkinkan untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan, terutama di wilayah yang 

masih menggunakan PLTD. Disamping itu, masih banyak kendala dalam pengembangan 

pembangkit energi terbarukan, seperti: untuk PLTS, PLTB dan PLT Arus Laut yang bersifat 

intermitten, sumber energi terbarukan sering berada di wilayah terpencil, dan kebutuhan listrik 

di wilayah yang akan dibangun tidak cukup besar dibandingkan dengan skala ekonomi 

pembangkit. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan baru yang memungkinkan pemberian 

insentif untuk pengembangan pembangkit energi terbarukan supaya target KEN dan RUEN dapat 

tercapai.  
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ABSTRAK 

Produktivitas hasil riset di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam 

mendorong daya saing sektor produksi barang dan jasa di Indonesia. Kajian ini berusaha 

melakukan analisis dan menguraikan apa saja permasalahan dan faktor-faktor yang dapat 

mendukung  dan atau menjadi kendala proses produktivitas hasil riset atau proses hilirisasi hasil 

riset di Indonesia berdasarkan keterangan dan data dari sejumlah LPNK Riset di Indonesia pada 

2015-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 

menyimpulkan ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi  produktivitas hasil riset di 

Indonesia, misalnya fasilitas dan sarana prasarana riset, faktor alam/lingkungan khusus 

penelitian yang terkait dengan kondisi alam yang tak menentu, belum  adanya link and match  

antara kebutuhan industri dan fokus riset, ketersediaan regulasi riset untuk masuk ke industri, 

dana riset yang terbatas, penentuan arah riset oleh para pejabat struktural yang tidak selalu pas 

dengan kebutuhan di lapangan, sistem administrasi riset yang berbelit, sumber daya Iptek,  

proses monitoring dan evaluasi hasil riset yang tidak sampai ke output hilirisasi, dan  jaringan 

riset.  

Kata Kunci:  faktor,  produktivitas, riset 

 

PENDAHULUAN 
 

Riset adalah salah satu aspek yang bisa menjadi indikator kemajuan suatu negara. Banyak 
negara-negara di dunia yang kemajuannya berbanding lurus dengan kualitas riset negara 
tersebut, salah satunya adalah Korea Selatan. Di tahun 1960-an kondisi Korea Selatan 
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun Korea Selatan kemudian tumbuh 
pesat meninggalkan Indonesia. Kini anggaran riset Korea Selatan sudah mencapai 4 persen dari 
PDB. Setelah itu di tahun 1980-an muncul Tiongkok yang melesat tumbuh meninggalkan 
Indonesia. Padahal kondisi Tiongkok sebelum 1985 jauh di bawah Indonesia. (Rinaldi, 2016).  

 Produktivitas hasil riset di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam 
mendorong daya saing sektor produksi barang dan jasa di Indonesia.  Menurut catatan World 
Economic Forum (WEF) Tahun 2019, posisi daya saing Indonesia masih berada pada urutan ke-
50 dari 141 negara yang diteliti. Posisi tersebut turun dari urutan ke-45 pada tahun sebelumnya 
(2018). Namun demikian, dibandingkan dengan beberapa negara pesaing di kawasan ASEAN, 

mailto:risyadominata@gmail.com
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posisi ini relatif menurun. Sebagai contoh, Malaysia pada tahun 2019 berada pada urutan ke-27 
sedangkan Thailand berada di posisi ke-40. Negara ASEAN yang posisi daya saingnya di bawah 
Indonesia adalah Brunei Darussalam (urutan ke-56),  Filipina (urutan ke-64), dan Vietnam 
(urutan ke-67).  

Penurunan skor GCI (The Global Competitiveness Index) Indonesia secara keseluruhan  
termasuk kecil yaitu pada angka 0,3 hingga 64.6 dan untuk sisi kinerjanya secara keseluruhan 
pada dasarnya tidak banyak berubah/masih sama. Skor GCI  Indonesia pada tahun 2019 adalah 
peringkat keempat di ASEAN, setelah  Singapura(1), Malaysia (27) dan Thailand (40). 
Berdasarkan data GCI kekuatan utama Indonesia adalah dari sisi ukuran pasarnya (82,4,7) dan 
stabilitas ekonomi makro (90.0, 54).   

Mengenai kinerja pada pilar indeks lainnya, ada ruang yang cukup untuk melakukan 
perbaikan dengan jarak antar perbatasan antara 30 dan 40 poin. Indonesia unggul karena kondisi 
budaya bisnis yang bersifat dinamis (69,6, 29) serta kondisi sistem keuangan yang relatif stabil 
(64.0, 58) – keduanya disimpulkan mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2018,  juga tingkat 
teknologi yang relatif tinggi adopsi (55,4, 72), namun jika melihat tahap pembangunan negara, 
maka dapat disimpulkan kualitas akses tetap relatif rendah. Kapasitas inovasi masih tetap 
terbatas (37,7,74), meskipun ada peningkatan. (Schwab, 2019 : 16).  

Daya saing sektor produksi barang dan jasa di sebuah negara, selain cukup dipengaruhi 
oleh faktor kondisi makro dan mikro ekonomi, juga  sangat dipengaruhi oleh kemampuan dari 
entitas/lembaga riset dan penelitian sebuah negara dalam menghasilkan inovasi yang dapat 
sekaligus dihilirisasi hingga mendorong pertumbuhan perekonomian bangsa. Namun saat ini,  
hasil inovasi riset di Indonesia tercatat masih sedikit sekali yang berhasil masuk ke pasaran 
sehingga berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa di Indonesia. Global Innovation 
Index 2019 merilis 129 negara paling inovatif di dunia, Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 
negara. Global Innovation Index (GII) 2019 dalam laporannya juga memberi catatan kelemahan 
inovasi Indonesia, regulasi menjadi kelemahan terbesar, yakni peringkat 128 dari 129 negara 
(Ramadhan, 2019). 

Mayoritas konsumsi produk hasil inovasi di Indonesia seperti kendaraan, elektronik, dan 
lain-lain masih impor atau menggunakan produk luar negeri. Karena itu perlu dikajii apa saja 
permasalahan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas hasil riset di 
Indonesia yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap daya saing sektor produksi 
barang dan jasa di Indonesia.  
 

METODE PENELITIAN 

Kajian ini berusaha melakukan analisis dan menguraikan apa saja  faktor-faktor yang dapat 
mendukung  dan atau menjadi kendala proses produktivitas dan proses hilirisasi hasil riset di 
Indonesia berdasarkan keterangan dan data dari para key informan dari sejumlah  LPNK Riset di 
Indonesia seperti BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), BATAN (Badan Tenaga 
Nuklir Nasional), dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian 
deskriptif menurut Ali (1997:55), yaitu : “penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 
secara tepat sifat-sifat sesuatu individu, sesuatu keadaan, suatu gejala, dan sebagainya yang 
merupakan objek penelitian yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan jalan 
menganalisis, mengklasifikasi, membandingkan, dan sebagainya”.  Sementara pendekatan 
kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini maksudnya dengan menggunakan metode analisis 
wawancara dan analisis isi media (Etnographic Content Analysis/ECA). Hasil wawancara yang 
diperoleh dari hasil kegiatan wawancara dianalsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk 
tulisan. Analisis isi media diartikan dalam penelitian analisis isi kualitatif peneliti berinteraksi 
dengan material-material dokumentasi sehingga pernyataan yang spesifik dapat diletakkan pada 
konteks yang tepat untuk dianalisis (Bugin, 2003 :147).  

Lokasi penelitian adalah Sejumlah LPNK Riset di Indonesia pada rentang waktu periode 
kegiatan/anggaran penelitian 2015-2019. Subjek pada penelitian ini adalah para 



22 
 

peneliti/perekayasa/SDM Iptek yang mengetahui dan merasakan langsung kendala-kendala saat 
melaksanakan kegiatan riset sekaligus proses hilirisasinya.  Sementara yang menjadi objek 
penelitian adalah faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset tersebut.   

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif terkonotasi yaitu suatu 
analisis yang didasarkan pada argumentasi logika (Ali, 1997:151), dalam Dominata, 2018. 
Pertama tama peneliti mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para responden, kemudian 
menginterprestasikan data tersebut dengan argumen-argumen yang jelas dan signifikan. Data 
berupa cerita rinci tersebut diungkap oleh penulis sesuai dengan pandangan responden. Selain 
itu, dari segi permasalahan atau tujuan penelitian, penelitian ini bertujuan mencari makna 
(berupa konsep) yang ada dibalik cerita detail responden dan latar sosial yang diteliti.   

Analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data yang didapat dari 
hasil wawancara diolah melalui beberapa tahapan, pertama, sebelum melakukan wawancara 
penulis menetapkan informan, kedua, menyusun pertanyaan yang akan dijadikan pedoman 
wawancara, ketiga, penulis melakukan kegiatan wawancara. Selama kegiatan wawancara, 
penulis bisa langsung menganalisis setiap jawaban yang diberikan oleh informan. Maksudnya, 
penulis mengutaran pertanyaan lanjutan dari jawaban informan tersebut. Hal ini bertujuan 
mendapatkan informasi detail dan akurat. Data yang telah didapat kemudian dianalisis dan 
dikombinasikan dengan analisis dokumen dan studi pustaka. Key informan dalam penelitian 
yang berhasil diwawancarai dalam riset ini berjumlah 4 (empat) orang perwakilan dari 
masing-masing lembaga penelitian/riset di Indonesia sebagai berikut : 

Tabel 1 
Data Key Informan 

No Kode  Asal 
Instansi 

Jabatan Tanggal 
Wawancara 

Relevansi 

1 I.001 BPPT Peneliti  
Utama 

3 Oktober 
2019 

Mengetahui dan Merasakan Langsung 
Kendala Pelaksanaan Riset 

2 I.002 BPPT Perekayasa  
Madya 

3 Oktober 
2019 

Mengetahui dan Merasakan Langsung 
Kendala Pelaksanaan Riset 

3 I.003 LIPI Peneliti  
Madya  

3 Oktober 
2019 

Mengetahui dan Merasakan Langsung 
Kendala Pelaksanaan Riset 

4 I.004 BATAN Peneliti  
Muda 

1 Oktober 
2019 

Mengetahui dan Merasakan Langsung 
Kendala Pelaksanaan Riset 

 

Karena penelitian ini bersifat riset deskriptif kualitatif yang mengutamakan sisi 

kualitas informasi yang diperoleh dari para informan, maka dipilih 4 (empat) orang 

informan yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan secara valid terkait 

permasalahan dan topik penelitian yang diangkat, yang berasal dari setidaknya dari 3 (tiga) 

Lembaga/Badan riset di Indonesia. Pertanyaan yang diajukan bersifat wawancara 

mendalam terkait topik penelitian, sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

penelitian secara berkualitas, meskipun ada keterbatasan dalam hal waktu dan sumber daya 

penelitian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Produktivitas  Hasil Riset di Indonesia Tahun 

2015 – 2019 : 

Berdasarkan proses pengumpulan data dan jawaban dari para Key Informan yang berhasil 

diwawancarai, maka dapat disimpulkan ada sejumlah faktor utama yang  dapat mempengaruhi  

Produktivitas Hasil Riset di Indonesia pada 2015-2019  yaitu : 
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1. Fasilitas dan Sarana Prasarana Riset yang Terbatas 
 
Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas hasil riset di Indonesia menurut 

keterangan para key informan adalah fasilitas dan sarana prasana riset di LPNK Riset di 

Indonesia yang masih terbatas. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para  key informan 

yang berhasil di wawancarai  (4 orang),  3(tiga) diantaranya setuju  bahwa sarana dan prasarana 

riset yang terbatas adalah salah satu faktor utama yang cukup mempengaruhi produktivitas hasil  

riset, berikut kutipannya :  

                                       Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.004, 1 Oktober 2019 

T Menurut anda, apa  faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 1. Kontinuitas dana riset yang tidak jelas. Misal tahun pertama didanai tahun 

selanjutnya dihentikan dananya, sementara penelitian masih ditengah jalan. 

2. Arah riset masih ditentukan oleh strukural atau pejabat yang berwenang dan tidak 

mengacu pada kebutuhan industri. 

3. Ketersediaan bahan kimia di Indonesia yang terbatas dan harus impor 

dengan harga mahal 

4. Regulasi pemerintah tentang proses administrasi dan pertanggungjawaban 

pemerintah yang ribet sehingga mengganggu proses penelitian dan justru esensi 

dari capaian output justru malah terganggu karena disibukkan dengan proses 

administrasi. 
                                       Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.001, 1 Oktober 2019 

Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.003, 3 Oktober 2019 

 

T Menurut anda, apa  faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 1. Arah kebijakan riset yang seringkali tidak mempertimbangkan faktor kondisi biologi 

bagi penelitian-penelitian ilmu alam. Waktu riset yang dibutuhkan oleh penelitian 

ilmu alam sangat bergantung pada kondisi biologi (umur fisiologi dan morfologi objek 

penelitian, keadaan alam, dan lingkungan) sehingga kajian penelitian tidak dapat 

dilakukan dalam waktu  yang terlalu pendek. Normalnya 4-5 tahun untuk 1 kegiatan 

penelitian ilmu alam.  

2. Fasilitas penelitian yang kurang mendukung, dari sisi peralatan analisis 

maupun penguasaan teknis 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Penyedia Teknologi 

a. Sumber Daya Iptek (SDM, Fasilitas, Finansial) 

b. Kelembagaan Iptek (Pengorganisasian, Regulasi, Koordinasi, dan Intermediasi) 

c. Jaringan Iptek (Jaringan Intersektor, antar sektor, antar pemangku, kepentingan, 

antar institusi, dan antar pusat dan daerah 

d. Rasio anggaran Iptek terhadap GDP Tahun 2017 hanya 0,25%, Malaysia 

mencapai 1%, Singapura 2,8%, dan Korea Selatan 3,8% 

... 
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Berdasarkan kutipan 3 (tiga) orang key informan diatas dapat diketahui bahwa fasilitas 

sarana dan prasarana riset yang terbatas disimpulkan menjadi salah satu kendala produktivitas 

hasil riset di Indonesia, salah satu contoh sederhananya yang sering dihadapi para 

peneliti/periset adalah  ketersediaan bahan kimia yang bersifat masih terbatas di pasar Indonesia 

sehingga kadang harus impor dengan harga cukup mahal, ini salah satu faktor yang menyebabkan 

proses penelitian di Indonesia terhambat karena harus menunggu sampai barang tersedia.  

2. Dana dan Anggaran Riset yang Terbatas. 
 

Selain sarana dan prasarana riset, dana dan anggaran riset juga menjadi salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi produktivitas hasil riset di Indonesia berdasarkan keterangan 

sejumlah narasumber, berikut kutipan hasil wawancara kepada para key informan penelitian:  

 

                       Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.002, 1 Oktober 2019 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Key Informan I.002 diatas, dapat diketahui 

bahwa dukungan dana riset juga berpengaruh terhadap produktivitas hasil riset para 

peneliti/periset di Indonesia. Dukungan yang dimaksud berdasarkan keterangan narasumber 

contohnya  anggaran penelitian yang nilainya tiba-tiba berubah ditengah tahun (terjadi 

pemotongan) karena ada kebijakan khusus dari pemerintah pada tengah tahun anggaran, hal ini 

sangat berpengaruh pada kualitas/output hasil riset yang ditargetkan (terpaksa menurunkan 

kualitas/kuantitas target).  Selain itu, kondisi dana riset yang masih tersebar di banyak unit kerja  

menyebabkan anggaran riset yang besar tidak terdistribusi secara efektif dan efisien. Untuk 

menanggulangi hal ini pemerintah sebenarnya sudah mulai membentuk BRIN (Badan Riset dan 

Inovasi Nasional) pada Tahun 2019, namun teknis operasional kerja BRIN masih dalam tahap 

penyempurnaan.  

Tidak jauh berbeda dengan Key Informan I.002, Key Informan I.003, juga setuju bahwa 

kondisi finansial/anggaran riset lembaga riset cukup menentukan produktivitas hasil riset di 

Indonesia, berikut kutipan hasil wawancaranya :  

 

 

   

 

 

                                                                      

Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.003, 3 Oktober 2019 

 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J ...Dukungan dana riset juga sangat terbatas sehingga output yg dihasilkan 

juga kecil dan lama. 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 
 
 
 
 
 

1. Penyedia Teknologi 

a. Sumber Daya Iptek (SDM, Fasilitas, Finansial) 
e. Kelembagaan Iptek (Pengorganisasian, Regulasi, Koordinasi, dan 

Intermediasi) 

f. Jaringan Iptek (Jaringan Intersektor, antar sektor, antar pemangku, 

kepentingan, antar institusi, dan antar pusat dan daerah 

g. Rasio anggaran Iptek terhadap GDP Tahun 2017 hanya 0,25%, Malaysia 

mencapai 1%, Singapura 2,8%, dan Korea Selatan 3,8% 
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Berdasarkan kutipan hasil wawancara kepada Key Informan I.002 dan Key Informan 

I.003, maka dapat disimpulkan bahwa mereka setuju bahwa kondisi anggaran/finansial lembaga 

riset (bisa dalam hal pengaturan/pendistribusian/jumlah nilai) adalah salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas hasil riset di Indonesia. 

 

3. Adanya faktor alam/lingkungan yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan 
kegiatan penelitian/riset, khususnya untuk penelitian yang sangat terkait dengan 
kondisi alam yang tak menentu (misalnya riset bidang Pertanian dll). 
 
Faktor alam atau lingkungan yang tidak menentu, berdasarkan informasi  dari para 

key informan juga dapat menjadi faktor utama kendala produktivitas hasil riset di Indonesia 

sebagaimana kutipan wawancara yang dikemukakan oleh Key Informan I.004, sebagai 

berikut :  

                                    Sumber :    Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.004, 1 Oktober 2019 

Berdasarkan hasil wawancara kepada key informan I.004 diatas, didapatkan informasi 

bahwa Informan I.004  menyatakan ada 2 faktor utama yang menjadi kendala   produktivitas hasil 

riset di Indonesia (Wawancara dilakukan pada Oktober 2019,  artinya pada periode anggaran 

penelitian RPJMN 2015-2019), yaitu Pertama, khusus untuk penelitian ilmu alam dimana arah 

kebijakan riset (terutama terkait anggaran) yang seringkali tidak mempertimbangkan faktor 

kondisi biologi misalnya umur fisiologi dan morfologi objek penelitian (contoh tanaman), 

keadaan alam, dan lingkungan, dimana proses penelitian seperti ini kenyataannya membutuhkan 

waktu yang cukup panjang yaitu sekitar 4-5 tahun. Jadi tidak memungkinkan jika anggaran 

dihitung pertahun, dan outputnya juga diminta pertahun, dengan hasil yang signifikan. Kedua, 

kondisi fasilitas penelitian yang kurang mendukung, seperti dari sisi peralatan analisis maupun 

penguasaan teknis.  Berdasarkan hasil wawancara kepada Informan I.004  maka disimpulkan 

butuh pengaturan sistem penganggaran penelitian yang sifatnya lebih fleksibel khususnya yang 

terkait riset untuk penelitian ilmu-ilmu alam membutuhkan sistem penganggaran yang bersifat 

multiyears, (hal ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pada sejumlah sistem pengajuan proposal 

riset di Indonesia saat ini, namun mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi dari sisi kuantitas dan 

kualitas serta metode pertanggungjawaban). Tidak hanya itu, juga diperlukan peningkatan dari 

sisi kualitas dan mungkin juga kuantitas peralatan analisis penelitian, sekaligus penguasaan 

teknis terhadap peralatan teknis tersebut. Karena berdasarkan informasi informan diatas, ada 

kondisi dimana peralatan analisis sudah terlengkapi namun SDM Teknis yang menguasai secara 

profesional penggunaan alat-alat penelitian tersebut justru belum tersedia, hal ini juga dapat 

menjadi kendala proses penelitian itu sendiri. 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di Indonesia 

untuk saat ini  ? 

J 1. Arah kebijakan riset yang seringkali tidak mempertimbangkan faktor kondisi biologi bagi 

penelitian-penelitian ilmu alam. Waktu riset yang dibutuhkan oleh penelitian ilmu alam 

sangat bergantung pada kondisi biologi (umur fisiologi dan morfologi objek penelitian, 

keadaan alam, dan lingkungan) sehingga kajian penelitian tidak dapat dilakukan dalam 

waktu  yang terlalu pendek. Normalnya 4-5 tahun untuk 1 kegiatan penelitian ilmu alam.  

2. Fasilitas penelitian yang kurang mendukung, dari sisi peralatan analisis maupun 

penguasaan teknis 
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4. Belum  Adanya Link and Match  antara Kebutuhan Industri dan Fokus Riset 
yang Ada Saat ini. 
 
Selain 3 faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, faktor penting lainnya yang juga cukup 

berpengaruh terhadap produktivitas hasil riset di Indonesia berdasarkan keterangan key 

informan adalah karena belum adanya link and match antara kebutuhan industri dan fokus riset 

yang ada saat ini, hal ini sebagaimana  dikemukakan oleh Key Informan I.002, pada 1 Oktober 

2019, berikut kutipan wawancaranya :  

                                        Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.002, 1 Oktober 2019 

 
Berdasarkan hasil wawancara di atas ada banyak faktor yang menjadi kendala produktivitas 

hasil riset di Indonesia pada tahun 2015-2019,  salah satu poin penting yang disebutkan oleh key 

informan adalah karena belum adanya link and match antara kebutuhan industri dengan hasil 

riset yang ditawarkan peneliti/periset sehingga belum bisa menjawab kebutuhan industri. Maka 

disimpulkan link and match ini yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, secara tidak langsung 

kondisi ini juga akhirnya berdampak pada rendahnya “trust” (kepercayaan) dari mitra industri 

pada hasil inovasi lokal.  

 

 

5. Belum adanya  Regulasi Riset untuk Masuk ke Industri   
 
Regulasi juga menjadi salah satu faktor produktivitas hasil riset di Indonesia berdasarkan 

keterangan Key Informan I.002, berikut kutipannya : 
 

 

 

                                        

Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.002, 1 Oktober 2019 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Key Informan I.002 diatas dapat diketahui bahwa 

belum adanya regulasi riset untuk masuk ke Industri atau kondisi format organisasi riset dan 

mekanisme kerja yang ada saat ini, menyebabkan ada semacam kendala ketika para periset ingin 

melakukan hilirisasi hasil riset ke masyarakat. Belum adanya regulasi yang jelas menyebabkan 

para periset ragu/merasa tidak mudah untuk masuk ke industri  dan juga menjadi terkendala 

untuk membangun komunikasi dan negosiasi dengan mitra industri. 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 1. Belum ada matching antara kebutuhan industri dengan hasil riset yang 

ditawarkan sehingga kebanyakan belum bisa menjawab kebutuhan industri.. 

Sehingga link and match ini perlu ditingkatkan. 

2. Point 1 di atas juga berdampak pada masih kurangnya “trust” dari mitra 

industri pada hasil inovasi lokal/Tekab 

....... 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J .....Akses masuk ke industri juga tidak mudah sehingga hal ini juga sering 

menjadi “handicap” bagi periset untuk berkomunikasi dan bernegosiasi 

dengan mitra industri..... 
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6. Penentuan arah riset oleh para pejabat struktural yang tidak selalu pas dengan 
kebutuhan di lapangan. 
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber (Key Informan I.001), pada 1 Oktober 

2019, maka diperolah informasi bahwa ada satu poin penting yang diakui oleh narasumber 

sebagai faktor yang cukup mempengaruhi produktivitas hasil riset di Indonesia yaitu saat kondisi 

arah riset masih tergantung atau cukup ditentukan oleh para pejabat struktural instansi. Berikut 

kutipan hasil wawancaranya:  

T Menurut anda, apa  faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 1. Kontinyuitas dana riset yang tidak jelas. Misal tahun pertama didanai tahun 

selanjutnya dihentikan dananya, semnetara penelitian masih ditengah jalan. 

2. Arah riset masih ditentukan oleh strukural atau pejabat yang berwenang 

dan tidak mengacu pada kebutuhan industry. 

3. Ketersediaan bahan kimia di Indonesia yang terbatas dan harus impor dengan 

harga mahal 

4. Regulasi pemerintah tentang proses administrasi dan pertanggungjawaban 

pemerintah yang ribet sehingga mengganggu proses penelitian dan justru esensi 

dari capaian output justru malah terganggu Karena disibukkan dengan proses 

administrasi. 

                                      Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.001, 1 Oktober 2019 

 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas dapat diketahui bahwa  penentuan arah riset 

oleh para pejabat struktural dan tidak mengacu pada kebutuhan industri dapat menjadi salah 

satu poin penting yang  menyebabkan proses produktivitas hasil riset di Indonesia menjadi 

terkendala, disamping 3 (tiga) faktor penting lainnya yang dinyatakan oleh key informan I.001,  

seperti misalnya  kontinyuitas dana riset yang kadang kala tidak jelas/berubah ditengah tahun ( 

sementara proses penelitian masih ditengah jalan), ketersediaan bahan kimia di Indonesia yang 

terbatas ( harus impor dengan harga mahal), dan juga regulasi pemerintah tentang proses 

administrasi dan pertanggungjawaban dana riset  yang dirasa cukup rumit (ribet) sehingga 

mengganggu proses penelitian yang menyebabkan esensi dari capaian output riset/penelitian itu 

justru malah terganggu karena disibukkan dengan proses administrasi yang terlalu rumit 

tersebut. 

Apa yang dikemukakan  oleh key informan I.001 diatas, dapat diselaraskan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Hahn-Been Lee, dalam Katharina (2013) dimana ada  3 (tiga) klasifikasi 

bentuk birokrasi dari sudut reformasi administrasi  khususnya di sejumlah negara berkembang 

di dunia yaitu: (a) Closed Bureaucracy; (b) Mixed Bureaucracy; dan (c) Open Bureaucracy. 

Dalam pemerintahan dengan closed bureaucracy, ciri utama dari model ini antara lain 

diperlihatkan oleh masih kentalnya aspek pengaruh elit dan hak istimewa di dalamnya. Selain itu, 

para pegawai memiliki budaya kerja yang bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan 

serta memiliki semangat yang tinggi. Meskipun demikian, para pegawai birokrasi model ini 

bekerja di bawah aturan yang bersifat senioritas. Jika dikaitkan dengan hasil wawancara yang 

menyatakan penentuan arah riset oleh para pejabat struktural dan tidak mengacu pada 

kebutuhan industri, maka kondisi ini  dapat dikategorikan sebagai closed bureaucracy, dimana 

para bawahan yang mempunyai kreativitas dan talenta yang potensial hanya berkesempatan 



28 
 

cukup kecil untuk mengemukakan ide riset dalam proses penelitian, sehingga produktivitas hasil 

riset yang harusnya bisa dihasilkan dengan lebih bernilai dan berkualitas justru tidak terjadi, 

padahal di era saat ini, umumnya memang ide-ide brilian justru munculnya dari para bawahan 

dan anak muda yang masih junior dan tidak terlalu mempunyai pengaruh untuk menyampaikan 

ide riset.   

Untuk menanggulangi hal ini, sebenarnya pemerintah telah membuat program yang cukup 

dapat menjadi solusi untuk masalah birokrasi tersebut, yaitu de-eseloniasi jabatan struktural 

pemerintah, yang telah mulai dilaksanakan pemerintah sejak 2019, dimana adanya pengurangan 

jumlah pejabat struktural menjadi 2 (dua) lapis saja sehingga proses birokrasi menjadi lebih 

fleksibel dan dinamis. Namun proses ini masih berlangsung hingga saat ini, jadi belum seluruh 

instansi pemerintah di Indonesia telah melaksanakannya.  

 

7. Sistem Administrasi Riset di LPNK yang Berbelit dan Tidak Sederhana 
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada Key Informan, sistem administrasi riset yang berbelit 

juga dapat menjadi salah satu faktor kendala produktivitas hasil riset, berikut kutipan wawancara 

kepada Key Informan I.001, pada 1 Oktober 2019 : 

T Menurut anda, apa  faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 1. Kontinuitas dana riset yang tidak jelas. Misal tahun pertama didanai tahun 

selanjutnya dihentikan dananya, semnetara penelitian masih ditengah jalan. 

2. Arah riset masih ditentukan oleh strukural atau pejabat yang berwenang dan tidak 

mengacu pada kebutuhan industry. 

3. Ketersediaan bahan kimia di Indonesia yang terbatas dan harus impor dengan harga 

mahal 

4. Regulasi pemerintah tentang proses administrasi dan pertanggungjawaban 

pemerintah yang ribet sehingga mengganggu proses penelitian dan justru 

esensi dari capaian output justru malah terganggu Karena disibukkan dengan 

proses administrasi. 

               Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.001, 1 Oktober 2019 

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh informasi bahwa selain regulasi,   proses 

administrasi dan pertanggungjawaban riset yang ribet/berbelit juga dapat mengganggu proses 

produktivitas penelitian/hasil riset dimana kesibukkan yang berlebih untuk urusan administrasi 

dapat menyebabkan esensi dari capaian output riset justru terganggu karena peneliti/periset 

tidak fokus, ketika terlalu disibukkan dengan proses administrasi yang tidak mudah. Jika 

dianalisis lebih lanjut, untuk permasalahan sistem administrasi riset yang berbelit ini dapat 

disebabkan karena birokrasi yang gemuk, dimana level jabatan struktural yang berlapis di 

birokrasi pemerintahan. Sebagai solusinya tahun 2019 pemerintah sudah mulai mencanangkan 

program de-eselonisasi atau pengurangan pejabat struktural yang masih berlangsung hingga saat 

ini. Kedepan harapannya program eseloniasi ini dapat membuat birokrasi lebih fleksibel dan 

dinamis.  
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8. Belum adanya Sumber daya Iptek khusus yang mempunyai kemampuan melakukan 
proses hilirisasi secara efektif dan efisien.   

 
 Berdasarkan hasil wawancara kepada key informan I.003, keterbatasan SDM Iptek juga bisa 

menjadi kendala produktivitas hasil riset di Indonesia. Jika dianalisis SDM Iptek yang dimaksud 
misalnya terutama yang secara khusus dapat melakukan proses hilirisasi hasil riset secara lebih 
efektif dan efisien. Dibawah ini adalah kutipan wawancaranya : 

 

 Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.003, 3 Oktober 2019 

 

9. Belum terbangunnya jaringan riset yang mapan dan berkualitas antara LPNK Riset 
dengan kalangan swasta dan industri dan juga universitas sebagai bagian penting 
untuk memudahkan proses hilirisasi hasil riset ke masyarakat. 
 
 
Berdasarkan hasil wawancara kepada key informan, jaringan riset juga dapat menjadi 

kendala produktivitas hasil riset di Indonesia, hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh  Key 

Informan I.003, yang diwawancarai pada 3 Oktober 2019, berikut kutipan wawancaranya : 

                                                      Sumber : Hasil Wawancara kepada Key Informan I.003, 3 Oktober 2019 

Berdasarkan hasil wawancara kepada Key Informan I.003 diatas dapat diketahui bahwa 

Jaringan Iptek seperti jaringan intersektor, antar sektor, antar pemangku, kepentingan, antar 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di Indonesia 

untuk saat ini  ? 

J 
 
 
 
 
 
 

2. Penyedia Teknologi 

b. Sumber Daya Iptek (SDM, Fasilitas, Finansial) 

h. Kelembagaan Iptek (Pengorganisasian, Regulasi, Koordinasi, dan Intermediasi) 

i. Jaringan Iptek (Jaringan Intersektor, antar sektor, antar pemangku, kepentingan, 

antar institusi, dan antar pusat dan daerah 

j. Rasio anggaran Iptek terhadap GDP Tahun 2017 hanya 0,25%, Malaysia mencapai 

1%, Singapura 2,8%, dan Korea Selatan 3,8% 

T Menurut anda, apa faktor-faktor yang menjadi kendala produktivitas hasil riset di 

Indonesia untuk saat ini  ? 

J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Penyedia Teknologi 

a) Sumber Daya Iptek (SDM, Fasilitas, Finansial) 

b) Kelembagaan Iptek (Pengorganisasian, Regulasi, Koordinasi, dan Intermediasi) 

c) Jaringan Iptek (Jaringan Intersektor, antar sektor, antar pemangku, 

kepentingan, antar institusi, dan antar pusat dan daerah 

d) Rasio anggaran Iptek terhadap GDP Tahun 2017 hanya 0,25%, Malaysia mencapai 

1%, Singapura 2,8%, dan Korea Selatan 3,8% 

2. Pengguna Teknologi 

a) Impor teknologi  masih tinggi dan minat serta kontribusi dunia usaha dalam 

penguatan Iptek Nasional masih rendah.  

b) Indeks Pencapaian Teknologi (IPT) (UNDP, 2001), dimana IPT Indonesia pada 

urutan ke 60 dari 72 negara. 

3.  Integrasi Penyedia dan Pengguna Teknologi 

    Sinergi Kebijakan Iptek, Koordinasi dan Sistem Regulasi antar Sektor, Budaya  Iptek 
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institusi, dan antar pusat dan daerah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi produktivitas 

hasil riset di Indonesia. Karena pada dasarnya produktivitas hasil riset sangat erat kaitannya 

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan baik di pusat, daerah, maupun 

jaringan-jaringan lainnya.  

 

HASIL DAN  KESIMPULAN : 
 

Berdasarkan hasil analisis data dan jawaban dari para Key Informan yang berhasil 

diwawancarai, maka dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi  

Produktivitas Hasil Riset di Indonesia pada  2015-2019 di LPNK Riset di Indonesia  yaitu : 

1. Fasilitas dan sarana prasarana riset yang terbatas. 
2. Dana dan anggaran riset yang terbatas. 
3. Adanya faktor alam/lingkungan yang juga berpengaruh terhadap keberhasilan kegiatan 

penelitian/riset, khususnya untuk penelitian yang sangat terkait dengan kondisi alam yang 
tak menentu (misalnya riset bidang Pertanian dll). 

4. Belum  adanya link and match  antara kebutuhan industri dan fokus riset yang ada saat ini. 
5. Belum adanya  regulasi riset yang jelas khususnya untuk teknis hilirisasi menyebabkan 

keraguan/kendala untuk LPNK Riset masuk ke industry 
6. Penentuan arah riset oleh para pejabat struktural yang tidak selalu pas dengan kebutuhan di 

lapangan. 
7. Sistem administrasi riset di LPNK yang berbelit dan tidak sederhana 
8. Belum adanya Sumber daya Iptek khusus yang mempunyai kemampuan melakukan proses 

hilirisasi secara efektif dan efisien.   
9. Belum terbangunnya jaringan riset yang mapan dan berkualitas antara LPNK Riset dengan 

kalangan swasta dan industri dan juga universitas sebagai bagian penting untuk 
memudahkan proses hilirisasi hasil riset ke masyarakat. 

 

REKOMENDASI  KEBIJAKAN : 

1. Perlu dilakukan pemangkasan jalur birokrasi yang panjang pada sejumlah organisasi 
lembaga riset di Indonesia agar LPNK Riset di Indonesia bisa cepat berlari mengejar 
ketertinggalan dan menjadi organisasi riset yang agile dan dinamis, bisa dengan melakukan 
perampingan struktur organisasi atau penyatuan lembaga riset yang ada saat ini sebagai 
sebuah sinergi yang berkualitas dan menghilangkan potensi tumpang tindih kegiatan. 

2. Perlunya dibangun sistem digitalisasi administrasi riset/sistem elektronik pada semua jenis 
kegiatan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi administrasi pada lembaga riset seperti 
administrasi keuangan riset (pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan penelitian, 
perjalanan dinas, dll), administrasi kepegawaian (usulan kenaikan pangkat dan jabatan 
peneliti/periset, penyesuaian gelar akademik, dll) yang dilakukan secara profesional, dan 
sekaligus memperkuat knowledge management dikalangan peneliti/periset/SDM Iptek di 
Indonesia untuk mempermudah implementasinya. 

3. Untuk akselerasi birokrasi, perlu dilakukan pengurangan pejabat struktural pada LPNK Riset 
di Indonesia agar lebih fleksibel bergerak dan mudah untuk berlari maju. 

4. Sistem Merit dalam Manajemen SDM Riset perlu segera dilakukan dan secara konsisten 
dilaksanakan sebagaimana amanah UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.  

5. Perlu memperkuat jaringan riset dan membangun regulasi yang pas untuk mempermudah 
proses hilirisasi hasil riset di Indonesia 

6. Reorganisasi lembaga riset perlu dilakukan menuju lembaga riset Indonesia yang lebih Agile 
dan dinamis. 

7. Membekali SDM Riset dengan jiwa Enterpreunership yang mandiri dan kreatif, dan atau 
merekrut secara khusus SDM berlatar belakang marketing dan bisnis yang diberikan tugas 
khusus untuk mempercepat proses hilirisasi hasil riset yang sudah dihasilkan oleh LPNK 
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agar sampai kepada masyarakat, dan atau  untuk membangun komunikasi dan  jaringan 
kerjasama dengan pihak industri. 

8. Uji Kompetensi kepada  semua SDM Iptek di Indonesia untuk menjamin kualitas SDM Iptek 
yang merata dikoordinasikan dibawah Kemenristek/BRIN. 

9. Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi LPNK Riset di Indonesia, dimana jika output 
yang diinginkan adalah dalam bentuk produk atau kebermanfaatkan hasil riset oleh  
masyarakat, maka yang menjadi bukti hasil kegiatan pada saat proses monitoring dan 
evaluasi harus sesuai dengan tujuan tersebut.   

 

UCAPAN TERIMAKASIH  
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ABSTRAK 

Perlindungan tenaga kerja Indonesia masih menjadi fokus perhatian dari Pemerintah 

Indonesia, baik bagi mereka yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, sebagai 

negara berkembang, Indonesia harus  membuka diri terhadap kehadiran tenaga kerja asing 

(TKA). Untuk itu, dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia di dalam negeri, pemerintah 

Indonesia melalui   Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 dan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 mengenai Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajbkan perusahaan penggunaan TKA di   Indonesia untuk 

melakukan transfer/alih pengetahuan/ teknologi melalui pelatihan maupun pendampingan.  

Melalui skema pelatihan/ pendampingan diharapkan dalam jangka waktu tertentu tenaga kerja 

Indonesia   tersebut sudah dapat mengadopsi keterampilan dan mampu menggantikan posisi 

TKA tersebut. Tulisan ini akan memperlihatkan realitas implementasi peraturan tersebut, 

terutama pada skema pendampingan. Hasil temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa 

implementasi dari transfer/alih teknologi belum secara optimal dilakukan. Beberapa kasus 

memperlihatkan penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA hanya untuk 

memenuhi persyaratan administrasi atau hanya ‘formalitas’ saja. Penelitian ini menggunakan 

metode  observasi dan wawancara yang dibuat berdasarkan hasil kajian tim migrasi Pusat 

Penelitian Kependudukan-LIPI di Kota Batam dan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan 

Riau yang dilaksanakan pada tahun 2019.  

Kata kunci :  transfer/alih teknologi, kompetensi, tenaga kerja Indonesia, TKA, Provinsi 

Kepulauan Riau 

PENDAHULUAN 

Proses globalisasi tidak saja mendorong mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, 
namun Indonesia pun menjadi pasar bebas di Asia Tenggara. Sebagai anggota World Trade 
Organisation (WTO) di tingkat global dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) di tingkat regional, 
Indonesia tidak saja menjadi tempat perputaran barang, jasa dan investasi, tetapi juga terbuka 
bagi masuknya tenaga kerja asing (TKA) terampil. Investasi asing yang masuk ke Indonesia ini 
juga membawa teknologi berikut tenaga ahlinya dari negara-negara maju. Pada hakikatnya 
penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang masuk bersama dengan teknologi, diharapkan 
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dapat menularkan segala keahliannya (alih teknologi atau pengetahuan) demi meningkatkan 
kapasitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sampai batas waktu tertentu diharapkan tenaga 
kerja Indonesia sudah dapat mengadopsi ketrampilan, pengetahuan TKA yang bersangkutan dan 
mampu mengemban jabatan tanpa harus melibatkan TKA. Dengan demikian, penggunaan TKA 
dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara 
optimal. Pelaksanaan alih teknologi dalam investasi asing di Indonesia kemudian diatur dalam 
beberapa peraturan undang-undang untuk dialihkan kepada tenaga kerja Indonesia.  

Suatu kajian yang mendalam tentang kegiatan transfer atau alih teknologi yang dilakukan 
oleh TKA dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja Indonesia, dapat dikatakan 
masih terbatas. Kajian yang ada kecenderunganya mengupas penggunaan TKA dari sisi hukum, 
sementara implementasi dari kegiatan alih teknologi di perusahaan-perusahaan yang 
mempekerjakan TKA dan manfaatnya bagi tenaga kerja Indonesia, belum banyak dikaji secara 
mendalam. Ditengarai alih teknologi melalui investasi asing di Indonesia, cenderung diterapkan 
sebagai sebuah pilihan bagi investor bukan sebagai suatu kewajiban yang bersifat mengikat dan 
disertai dengan sanksi tegas, sehingga terbuka kemungkinan tidak dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku (Solechan, 2018; Sari, Harianto & Ana, 2018; Sulastri, 2014). Sehubungan 
dengan hal tersebut, sangat penting untuk mendalami implementasi dari kegiatan alih teknologi 
terhadap tenaga kerja Indonesia di perusahaan-perusahaan asing (multinasional) yang 
mempekerjakan TKA. Berdasarkan hasil kajian ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan 
perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia terkait dengan aturan transfer/alih teknologi yang 
masih sangat kurang. 

Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil kajian tim migrasi Pusat Penelitian Kependudukan  
(P2K) LIPI pada tahun 2019 di Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang terletak di Provinsi 
Kepulauan Riau. Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini dilakukan dengan metode 
pendekatan kualitatif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan adalah focus group 
discussion (FGD), wawancara mendalam dan workshop. Focus Group Discussion, wawancara 
mendalam dan workshop dilakukan dengan para pemangku kepentingan dari pemerintah pusat 
(kementerian/lembaga terkait) dan daerah (dinas-dinas terkait di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota), pihak swasta (perusahaan multinasional yang mempekerjakan tenaga kerja 
asing, Koordinator Himpunan Kawasan Industri Indonesia, pihak penyedia 
pendidikan/keterampilan), kelompok pekerja migran internasional, lembaga swadaya 
masyarakat, paguyuban tenaga kerja dari Indonesia atau serikat kerja dan perguruan tinggi. 
Perusahaan multinasional yang menjadi fokus kajian adalah perusahaan yang bergerak dalam 
sektor industri manufaktur dan pertambangan. 

Latar Belakang Permasalahan 

Pembelajaran terhadap teknologi dan inovasi teknologi ditengarai sebagai hal yang 
sangat penting, tidak saja untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, namun juga sebagai 
faktor penentu dalam peningkatan pendapatan dan standar hidup dalam jangka waktu panjang. 
Di negara yang sudah maju kondisi ekonominya, perkembangan teknologi diarahkan kepada 
pengembangan pengetahuan baru yang dapat diaplikasikan kepada kegiatan produktifitas, 
sementara di negara berkembang, seperti Indonesia, perkembangan teknologi sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam mengakses, beradaptasi dan menyebarkan 
pengetahuan yang dikembangkan di luar negeri (UNCTAD, 2014).  

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap proses pembelajaran 
teknologi asing dan hal ini dimanifestasikan dalam beberapa peraturan/regulasi yang 
mewajibkan bagi investor asing untuk ikut meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia 
melalui alih teknologi. Kondisi ini diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang No.13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM) Nomor 3 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal. Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
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Pasal 10 Ayat (4) dinyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga 
kerja asing (TKA) diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada 
tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Irawan, 
2016). 

Selanjutnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing, juga memuat ketentuan alih teknologi tersebut. Menurut Perpres tersebut, 
setiap pemberi kerja TKA wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja 
pendamping (kecuali bagi TKA yang menduduki jabatan direksi dan komisaris), melaksanakan 
pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang 
diduduki oleh TKA, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA; 
Kemudian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Permenaker) Nomor 10 
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Bab V Pelaksanaan Pendidikan 
Dan Pelatihan) juga menyebutkan kewajiban perusahaan asing untuk melakukan alih teknologi 
kepada tenaga kerja Indonesia melalui TKA. 

Sekalipun Indonesia terbuka dalam hal penggunaan TKA, namun pemerintah tetap 
berupaya melindungi pekerja lokal dengan cara menerapkan peraturan/regulasi tersebut. 
Penggunaan TKA yang masuk ke Indonesia juga disyaratkan haruslah TKA yang 'skilled', sehingga 
dimungkinkan untuk terjadinya transfer keahlian dan teknologi, mendukung perkembangan 
ekonomi, dan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Namun demikian, 
masih banyak yang belum dipahami dari implementasi kegiatan alih teknologi ini meskipun 
sudah diatur dalam berbagai peraturan/regulasi.  

Permasalahannya adalah dalam peraturan, baik yang melalui undang-undang maupun 
keputusan kepala/menteri, pengaturan atau penjelasan lebih dalam tentang maksud dari 
transfer/alih teknologi sangat minim. Dalam peraturan hanya menjelaskan mekanisme 
sederhana dari penggunaan tenaga kerja asing, yaitu untuk pendayagunaan tenaga kerja 
Indonesia secara optimal (Solechan, 2018). Bagaimana pendayagunaan tenaga kerja Indonesia 
melalui kegiatan pendampingan, tidak ada uraian atau penjelasan yang cukup. Padahal informasi 
terkait transfer teknologi melalui kegiatan pendampingan adalah sangat penting untuk diketahui 
karena kesuksesan proses transfer/alih teknologi sangat bergantung pada peran dari para 
pekerjanya (khususnya tenaga pendamping) untuk secara optimal menyerap manfaat dari 
kegiatan tersebut (Omar, Takim & Nawawi, 2011). Oleh karena itu, kajian ilmiah terkait isu ini 
menjadi signifikan dalam rangka memahami transfer/alih teknologi dalam konteks peningkatan 
kompetensi tenaga kerja Indonesia.  

 

Hasil Temuan Di Batam & Karimun 

Transfer/alih teknologi merupakan unsur yang sangat penting dalam mendorong 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tulisan dikatakan bahwa 
transfer/alih teknologi tidak saja penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, 
namun juga sebagai faktor penentu dalam peningkatan pendapatan dan standar hidup (Karimi, 
Nekouei & Irannejad, 2015; Omar, Takim & Nawawi, 2011). Perkembangan teknologi itu sendiri 
tergantung dari kemajuan negaranya, seperti negeri maju, transfer teknologi diarahkan kepada 
pengembangan pengetahuan baru untuk dapat diaplikasikan pada kegiatan produktifitas, 
sementara di negera berkembang, seperti Indonesia, umumnya perkembangan teknologi sangat 
dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengakses, menyerap teknologi dan pengetahuan 
untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut (UNCTAD, 2014).  

Pembahasan dalam bagian ini mengangkat implementasi transfer/alih teknologi4 melalui 
kegiatan pendampingan, berdasarkan studi kasus di Batam dan Karimun, Provinsi Kepulauan 

 
4 Istilah lain alih teknologi yang kadang digunakan adalah alih keahlian. 
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Riau. Salah satu cara melakukan alih teknologi seperti yang tercantum dalam Perpres 20 Tahun 
2018 dan Permenaker 10 Tahun 2018 adalah melalui kegiatan pendampingan. Investor asing 
yang ingin menggunakan TKA dalam perusahaannya memiliki kewajiban untuk menunjuk 
pekerja Indonesia sebagai pendamping yang memiliki keahlian dan latar belakang pendidikan 
yang sesuai dengan jabatan yang akan diberikan kepada TKA. Secara normatif, melalui kegiatan 
pendampingan, alih teknologi dapat terjadi apabila tenaga pendamping dapat mempelajari, 
menguasai bahkan mampu mengembangkan teknologi yang lebih mutakhir dengan 
mendasarkan pada teknologi atau investasi sebelumnya. Namun demikian, dalam prakteknya 
implementasi kegiatan alih teknologi berjalan tidak seperti yang diharapkan. Hasil kajian di 
Batam dan Karimun menunjukkan implementasi kegiatan pendampingan menemui berbagai 
kendala sehingga tidak dapat berjalan optimal. Penjelasan berikut ini dimulai dari proses 
penunjukkan tenaga pendamping, kemudian proses kegiatan pendampingan dan permasalahan 
yang terjadi dalam kegiatan pendampingan. 

Penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA 

Investor asing yang ingin menempatkan TKA dalam perusahaannya memiliki kewajiban 
untuk menunjukkan pekerja Indonesia sebagai pendamping. Akan tetapi dalam kenyataannya 
tidak semua perusahaan yang mempekerjakan TKA menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai 
tenaga pendamping. Hasil kajian di Batam dan Karimun memperlihatkan bahwa ada kasus fiktif 
penunjukkan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA. Penunjukkan tenaga pendamping 
hanya merupakan formalitas belaka, salah satu narasumber mengemukakan bahwa status 
pendamping hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif. Misalnya di industri perkapalan, 
ada kasus TKA yang bekerja sebagai teknisi namun dia tidak memiliki pendamping tapi hanya 
ditemani oleh kru kapal (status bukan tenaga pendamping). Kasus lainnya yang teridentifikasi 
adalah tenaga kerja Indonesia hanya diminta KTP saja untuk didata sebagai tenaga pendamping, 
namun yang bersangkutan tidak menjalankan fungsinya sebagai tenaga pendamping. Ada juga 
ditemukan kasus orang yang sudah keluar dari perusahaan namun namanya masih tertulis 
sebagai tenaga pendamping di dalam TKA online.  

Apabila merujuk pada peraturan yang ada, maka syarat untuk penunjukkan tenaga kerja 
Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA, yaitu adanya keharusan memiliki keahlian dan latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diberikan kepada TKA. Dengan kata 
lain, tenaga kerja pendamping seyogyanya juga memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan 
yang cukup tinggi sehingga mampu menyerap pengetahuan atau teknologi yang dialihkan 
kepadanya, untuk kemudian ditransfer kembali kepada tenaga kerja Indonesia lainnya. Namun 
demikian, hasil kajian menemukan kasus adanya data terkait jabatan tenaga pendamping yang 
tidak sesuai antara kenyataan dengan yang tertulis dalam dokumen. Misalnya dalam dokumen 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dituliskan jabatan tenaga pendamping sebagai 
manajer QC (quality control), tapi kenyataannya jabatannya hanya sebagai inspector saja (setara 
dengan supervisor). Kasus ini menurut informan, banyak ditemukan di industri galangan kapal. 
Selain level jabatan yang tidak sesuai, keahlian maupun latar belakang pendidikan dari tenaga 
pendamping tidak in line atau sesuai dengan TKA yang didampingi. Padahal, menurut peraturan 
yang ada, tenaga kerja pendamping TKA yang ditunjuk juga harus memiliki keahlian dan latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diberikan kepada TKA. Misalnya, 
seperti yang disampaikan oleh tenaga kerja di Karimun, bahwa ada kasus TKA di bagian produksi, 
namun tenaga pendampingnya dari bagian personalia. Dengan penunjukkan yang asal ‘tunjuk’, 
dapat diperkirakan kegiatan pendampingan tidak dapat berjalan efektif. 

Penggunaan TKA dimungkinkan karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja terampil dan profesional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja 
Indonesia. Dengan kata lain, TKA haruslah memiliki keahlian atau ketrampilan yang spesifik dan 
belum ada pekerja Indonesia yang memiliki kompetensi memadai untuk mengisi jabatan yang 
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akan diberikan kepada TKA. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diterima dari 
berbagai sumber menunjukkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh TKA, dapat dilakukan juga 
oleh pekerja Indonesia. Bahkan beberapa kasus menunjukkan keahlian tenaga kerja Indonesia 
lebih unggul daripada TKA. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas, dapat dibaca kutipan 
wawancara dengan para pekerja di Kabupaten Karimun: 

 “……Menurut saya tidak ada di sini pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh orang 
Indonesia, semua dapat dikerjakan. Keberadaan orang asing lebih karena ada kepentingan 
daerah (IMTA). Kalo soal penguasaan ilmu, tidak berbeda jauh dengan orang asing……… 
kalo dulu memang butuh tapi sekarang pekerja Indonesia sudah mampu. Demikian pula 
dengan pekerja di galangan, sudah banyak pekerja Indonesia yang mampu….” 

Meskipun sebagian besar narasumber mengatakan bahwa tenaga kerja Indonesia 
sebenarnya dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh TKA, namun berdasarkan 
pengamatan seorang yang pernah menjabat sebagai seorang supervisor di sebuah perusahaan 
asing milik Jepang, bahwa pada dasarnya ada hal yang membedakan antara tenaga kerja 
Indonesia dengan TKA yaitu pada perilaku kerjanya. Menurutnya, TKA cenderung memiliki etos 
kerja lebih kuat, dianggap lebih semangat kerja, sementara tenaga kerja Indonesia mungkin 
karena merasa bekerja di ‘kampung’ sendiri, dinilai oleh pihak perusahaan kurang maksimal dan 
efisien dalam bekerja.  

Pelaksanaan kegiatan pendampingan 

Bagian ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan pendampingan mencakup hal-hal 
sebagai berikut: jalannya kegiatan pendampingan, jangka waktu atau lamanya pendampingan, 
serta berbagai kendala atau permasalahan yang dihadapi selama proses pendampingan 
berlangsung. Apabila memahami tujuan dari transfer/alih teknologi berdasarkan informasi yang 
disampaikan oleh stakeholder, maka kegiatan pendampingan dan pelatihan, secara umum 
ditujukan untuk peningkatan ketrampilan dari tenaga kerja Indonesia. Namun, penjabaran atau 
uraian secara lebih detil tentang mekanisme peningkatan ketrampilan kemudian tujuan yang 
diharapkan melalui kegiatan pendampingan ini, belum terdeskripsikan dengan jelas. Demikian 
pula, ukuran dari peningkatan ketrampilan tersebut tidak ada penjelasannya lebih detil dalam 
peraturan maupun regulasi. 

Merujuk pada data empiris memperlihatkan bahwa, pelaksanaan kegiatan 
pendampingan pada sebagian perusahaan asing, baik yang ada di Batam maupun Karimun, 
adalah sebagai berikut: beberapa kasus menunjukkan bahwa yang namanya kegiatan 
pendampingan dapat berjalan dengan baik, namun dalam kasus lainnya, kegiatan pendampingan 
itu dapat dikatakan tidak berjalan optimal. Proses kegiatan pendampingan dapat teridentifikasi 
dengan jelas pada saat mesin baru datang dan perlu diseting ulang. Mesin didatangkan dari luar 
negeri bersama tenaga ahlinya dan umumnya ketika proses seting mesin baru di perusahaan di 
Indonesia, tenaga kerja lokal dilibatkan dalam proses tersebut. Pada saat itulah, pengalihan 
pengetahuan atau teknologi berlangsung. Proses seting dapat memakan waktu seminggu dan 
ketika proses uji coba mesin sudah selesai, umumnya TKA dipulangkan kembali. Akan tetapi, 
dalam kegiatan produksi (production engineering) yang berlangsung setiap harinya, kegiatan 
pendampingan acapkali tidak berjalan optimal.  

Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh tenaga kerja Indonesia dalam forum FGD, 
dapat diidentifikasi beberapa faktor penyebab tidak berjalannya kegiatan pendampingan secara 
optimal. Salah satunya adalah faktor interaksi antara TKA dengan pekerja Indonesia yang 
ditunjuk sebagai pendampingnya, sangat terbatas. Antara TKA dengan tenaga pendamping tidak 
atau jarang bertemu sehingga alih pengetahuan tidak berjalan secara optimal. Bahkan ada juga 
yang tidak kenal antara TKA dengan pendampingnya. Proses alih teknologi juga tidak optimal, 
karena kuantitas pertemuan antara TKA dan tenaga pendamping terbatas seminggu sekali pada 
saat rapat. Kegiatan yang namanya pendampingan secara intensif dalam kegiatan produksi, dapat 
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dikatakan terbatas atau bahkan tidak ada. TKA dikatakan hanya mengawasi saja cara kerja 
pekerja Indonesia, apabila ada permasalahan di lapangan, TKA turun tangan sementara tenaga 
pendamping mengamati cara kerjanya. 

“…..Antara tenaga pendamping dengan TKA tidak saling mengenal….” 

“….Yang saya amati orang asing itu hanya mengawasi saja, kalau ada ‘troubleshoot’ di 
lapangan, dia kerjakan dan kita dampingi. Kalo kita ilmunya lebih tinggi, kita perhatikan 
saja apa yang dia kerjakan. Secara komunikasi kita juga terbatas…”  

 

Merujuk pada beberapa penelitian yang mengkaji efektivitas pengalihan teknologi-
pengetahuan, menunjukkan bahwa faktor penting dalam mempengaruhi keefektifan alih 
teknologi – alih pengetahuan adalah terjadinya interaksi yang berulangkali antar orang yang 
terlibat. Kualitas hubungan, dengan demikian menjadi faktor yang turut memengaruhi 
keberhasilan dalam mengalihkan pengetahuan. Sebaliknya, hubungan yang kaku atau hubungan 
yang jauh antara sumber dengan seorang penerima, akan membawa dampak negatif terhadap 
keefektifan alih teknologi-alih pengetahuan, karena sulit bagi penerima mempelajari atau 
menyerap pengetahun secara optimal (Solechan, 2018). Dengan demikian, dapat dibayangkan 
bagaimana kualitas pendampingan yang terjadi antara TKA dan tenaga pendamping tersebut. 

Masalah komunikasi ternyata juga menjadi kendala. Di satu sisi, pihak TKA tidak dapat 
berbahasa Indonesia, sementara di pihak lain, pekerja Indonesia atau tenaga pendamping juga 
tidak dapat berbahasa asing. Sehingga transfer/alih pengetahuan menjadi tidak efektif dan 
acapkali terjadi miskomunikasi antar mereka. Bahkan ada kasus miskomunikasi yang berujung 
pada konflik antara TKA dengan pekerja Indonesia. Hal ini terjadi karena ketika membaca 
petunjuk yang kebanyakan ditulis dalam bahasa asing, TKA yang bersangkutan tidak dapat 
menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan menjelaskannya secara jelas kepada tenaga 
pendampingnya. Untuk mengatasi kendala bahasa ini, dulu beberapa perusahaan 
mengkursuskan tenaga kerja Indonesia bahasa asing. Namun, karena persoalan anggaran, upaya 
tersebut pada saat ini sudah tidak dijalankan lagi. Pihak perusahaan memilih mendatangkan 
penerjemah untuk TKA yang bekerja di perusahaannya. 

Permasalahan lain dalam pendampingan yang seringkali dipertanyakan adalah terkait 
dengan jangka waktu atau lamanya pendampingan. Dalam peraturan tidak ada penjelasan 
tentang hal tersebut. Sehingga tidak ada kejelasan kapan lama pendampingan seharusnya 
berlangsung. Ketidakjelasan waktu atau lama pendampingan ini beimplikasi pada tidak 
tergantikannya TKA meskipun sudah bertahun-tahun menjabat di perusahaan. Data empiris 
memperlihatkan bahwa ada tenaga pendamping yang sudah dapat menggantikan posisi TKA 
yang didampingi, tapi ada juga kasus pekerja Indonesia yang belum dapat menggantikan TKA 
meskipun sudah belasan tahun menjadi tenaga pendamping. Contohnya dapat dilihat pada 
pengalaman seorang tenaga pendamping di perusahaan korporasi milik Amerika Serikat, mulai 
bekerja tahun 1999 dan berhenti tahun 2016, jabatan terakhir sebagai senior super intendent. 
Tenaga kerja tersebut mempunyai pengalaman ditunjuk sebagai tenaga pendamping. Menurut 
penuturannya, pekerja tersebut tidak mengetahui berapa lama harus menjadi tenaga 
pendamping, karena sampai keluar dari perusahaan dirinya tidak pernah menggantikan TKA 
yang didampinginya, padahal sudah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga pendamping. 
Menurut informasi yang disampaikan oleh beberapa narasumber dari pihak Kementerian 
Ketenagakerjaan, tidak mudah mengatur lama pendampingan secara tepat, karena dianggap 
sebagai kewenangan perusahaan untuk mengganti TKA dengan orang-orang yang dipercaya. 

Tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang lamanya pendampingan. Oleh 
karena itu, mengenai jangka waktu pendampingan ini menimbulkan beberapa anggapan. Ada 
yang beranggapan masa setahun pendampingan sudah mampu untuk menggantikan TKA, 
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sementara yang lain antara 4-5 tahun mengikuti masa kerja TKA.  Namun ada juga anggapan 
bahwa meskipun sudah bertahun-tahun menjadi pendamping, hal tersebut tidak menjamin dapat 
menggantikan TKA, karena tergantung dari pertimbangan ‘trust’ (kepercayaan) perusahaan 
terhadap pekerja Indonesia. Menurut informasi dari narasumber, umumnya yang terjadi pada 
sebagian perusahaan asing yang kepemilikan sahamnya korporasi, penggantian TKA lebih 
merupakan cerminan dari pergantian ‘dinasti’, misalnya dari dari orang Cina, ke orang India 
Malaysia atau India Cina. Pergantian TKA bukan disebabkan karena telah terjadi transfer 
teknologi dengan naiknya tenaga pendamping menduduki jabatan TKA, tetapi lebih karena 
pergantian ‘dinasti’ tersebut. Disebut ‘dinasti’ karena ada kecenderungan, kalau yang ‘naik’ 
orang-orang Singapura, maka jabatan akan diisi oleh orang-orang Singapura, demikian pula 
apabila yang menjadi pimpinan orang India, maka cenderung menggunakan orang-orang India 
untuk menduduki jabatan tertentu. 

Pendidikan dan pelatihan kerja untuk tenaga kerja pendamping 
 

Program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia merupakan modal penting 
bagi karir tenaga kerja. Selain melaksanakan alih teknologi, perusahaan memiliki kewajiban 
untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pekerjanya. Hal ini tentu saja memberikan 
manfaat yang baik bagi para tenaga kerja lokal karena program pendidikan dan pelatihan dapat 
membantu meningkatkan produktivitasnya bahkan kenaikan jenjang karir. Beberapa studi 
memperlihatkan bahwa skema pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pekerja akan 
berdampak pada peningkatan produktivitas pekerjanya (Akbar, J, Ilyas dan Azis, 2019; 
Soekowati, Budiarto dan Prasetyo, 2019; Damayanti, 2019). Pendidikan dan pelatihan yang 
berkesinambungan diharapkan akan menambah kecakapan dan kehandalan tenaga kerja lokal 
sehingga dapat bersaing di pasar kerja. 

Selain memberikan keuntungan bagi pekerjanya, pendidikan dan pelatihan juga akan 
memberikan manfaat langsung bagi perusahaan. Untuk menjaga kelangsungan usaha dan 
investasi maka pemilik modal perlu tenaga kerja yang kompeten dan terampil untuk mengelola 
dan mengamankan investasi yang dilakukan (Bachtiar, 2017). Pemberian program pendidikan 
dan pelatihan kepada tenaga kerja lokal juga menguntungkan perusahaan karena biaya investasi 
yang dikeluarkan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan TKA, yang mau 
tidak mau harus menggunakan standar penggajian bagi pekerja ekspatriat5. Selain itu, 
keuntungan yang didapatkan dari program pendidikan dan pelatihan berlangsung dalam jangka 
waktu yang panjang bagi perusahaan. 

Pendidikan dan pelatihan memang sudah menjadi hak yang melekat bagi tenga kerja aktif 
di Indonesia. Perusahaan, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman 
Modal Asing (PMA), berkewajiban memberikan program peningkatan kapasitas sumberdaya 
manusia yang sudah diatur dalam UU No 25 tahun 2017 mengenai penanaman modal. Lebih detil 
UU No 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan 
meningkatkan kompetensi kerja melalui pelatihan kerja. Perusahaan juga wajib memberikan 
kesempatan yang sama kepada seluruh pekerjanya untuk mengikuti pelatihan kerja. Kemudian 
tenaga kerja yang telah mengikuti program pelatihan berhak atas pengakuan kualifikasi 
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. 

Pengalaman beberapa pekerja Indonesia yang pernah bekerja di perusahaan asing di 
kawasan industri Batam, menunjukkan bahwa alih teknologi – pengetahuan melalui pendidikan 
dan pelatihan sangat efektif dalam meningkatkan kompetensi. Sebagian perusahaan asing di 
Batam, secara regular melakukan pembinaan/pelatihan kepada para karyawannya yang 

 
5 Tenaga kerja asing (ekspatriat) di Indonesia termasuk dalam 10 besar terbesar di dunia, 

yaitu mencapai US$ 127,980 atau setara dengan Rp 1,9 miliar per tahun (Survei HSBC Expat, 
2018) 
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menjabat sebagai supervisor ke perusahaan headquarter-nya di luar negeri untuk mendapatkan 
pelatihan tentang teknologi elektronik, untuk kemudian dialihkan kepada para teknisi Indonesia. 
Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan asing lainnya yang bergerak dalam usaha 
supporting industry. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan pelatihan dengan cara 
mengirimkan tenaga kerja Indonesia untuk magang selama kurang lebih 3 bulan di kantor pusat 
yang ada di Jepang. Selain mekanisme tersebut, sebagian perusahaan juga mendatangkan trainer 
dari luar, seperti Singapura, Malaysia untuk memberikan pelatihan di dalam perusahaan (in 
house training).  

Beberapa tenaga kerja ahli lokal menyampaikan bahwa transfer of knowledge lebih efektif 
dengan cara magang ke perusahaan yang menjadi kantor pusat (headquarter) di luar negeri. 
Peserta dapat langsung berinteraksi dan berkomunikasi secara intens dengan perancang ahli 
sebuah produk di kantor pusat.  Jangka waktu magang di perusahaan headquarter di luar negeri 
juga cukup lama, yaitu dapat mencapai 2-3 bulan, sehingga lebih optimal bagi tenaga kerja 
‘menyerap’ pengetahuan yang diajarkan. Peserta magang tidak hanya mampu mengajarkan ilmu 
yang diperoleh kepada tenaga kerja lainnya, namun juga lebih paham terhadap proses 
terbentuknya sebuah produk. Keuntungan magang di luar negeri dapat sekaligus 
mempraktekkan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, sehingga peserta dapat lebih mahir 
berbahasa asing daripada mengikuti kursus di dalam negeri. 

“….kelebihannya, kalau kita dikirim ke sana, kita bisa bertemu dengan designer-nya, yang 
membuat ‘drawing’, jadi kita lebih paham mengapa ini seperti ini, harus panjangnya sekian,  
dia terangkan itu, jadi aplikasinya di mobil seperti apa dia terangkan. Kelebihannya kita 
paham sampai tahapan aplikasi di mobil nanti, nerangin sama anggota itu lebih mudah…" 

Alih teknologi dalam Undang-Undang no.25 Tahun 2007 tentang ‘’Penanaman Modal’’, 
pasal 10, juga fokus pada skema pelatihan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja nasional. 
Peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui pelatihan kerja juga ditegaskan dalam 
Peraturan Presiden no.72 Tahun 2014 tentang ‘’Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta 
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping’’ dan Peraturan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No.3 Tahun 2012 tentang ‘’Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal’’. Keberadaan undang-undang dan peraturan ini 
semakin memperkuat pentingnya pengaturan alih teknologi melalui skema pendidikan dan 
pelatihan yang terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan-keahlian tenaga kerja 
Indonesia. 

 

Pengawasan terhadap perusahaan dan tenaga kerja asing serta tenaga kerja Indonesia 

Untuk melakukan pengawasan terhadap TKA maupun perlindungan terhadap pekerja 
Indonesia sudah dibuat peraturannya baik itu berupa undang-undang, peraturan presiden, 
peraturan menteri dan juga berbagai peraturan daerah. Pengawasan ketenagakerjaan 
merupakan fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang mengawasi bahwa yang 
dilakukan oleh perusahaan maupun tenaga kerja agar tidak menyimpang dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  Pengawasan ini dilakukan untuk kepentingan bersama 
dalam mematuhi undang-undang yang ada, dengan melalui upaya pencegahan dan edukasi serta 
penegakan hukum kalau memang diperlukan (ILO, 2009, Kemnaker-ILO, 2017). 

Pengawasan tenaga kerja di suatu perusahaan dilakukan oleh seorang pengawas tenaga 
kerja (labor inspector) yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri 
Ketenagakerjaan.  Pengawas sendiri adalah seorang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil 
negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap suatu 
perusahaan dan tenaga kerja. Labor inspector mempunyai peran yang sangat penting dalam 
menentukan berjalannya suatu peraturan terkait dengan ketenagakerjaan karena sesuai dengan 
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tugas dan kewenangannya mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perudangan 
ketenagakerjaan termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan tenaga kerja asing. Pengawasan 
seyogyanya tidak hanya kelengkapan administrasi perijinan saja melainkan sampai dengan 
bagaimana mereka bekerja dan bagaimana mereka melakukan pendampingan dan alih teknologi 
seperti tercakup dalam UU 13/2003, Perpres 20/2018 atau Kepmenaker 10/2018.   

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 178 ayat (1) ini mengatur bahwa 
pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dapat diartikan bahwa kewenangan 
pengawasan ketenagakerjaan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah 
kabupaten/kota. Tugas dan wewenang pengawasan sangat jelas ada pembagian antara 
pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian kewenangan pengawasan ini 
cenderung sama, hanya berbeda lingkup pengawasannya saja. Untuk pengawasan di tingkat 
daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan dinas terkait tenaga kerja yang ada di 
Kabupaten/Kota, demikian pula untuk wilayah propinsi merupakan kewenangan dari Dinas 
Tenaga Kerja di Provinsi, serta untuk di tingkat nasional menjadi kewenangan Kementerian 
Tenaga Kerja. Namun pengawasan yang selama ini dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi, 
sekarang ini sudah berubah dengan adanya UU. No.23/2014 tentang pemerintah daerah.  
Pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh pemerintah 
provinsi.  Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sudah tidak 
mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan 
pengawasan sekarang ini, koordinasi antar instansi baik di pusat, provinsi maupun 
kabupaten/kota semakin terbatas. Sebenarnya banyak instansi yang terlibat dalam pengawasan 
TKA (ada Tim PORA, Satgas TKA), namun koordinasi pengawasan belum dapat berjalan 
sebagaimana mestinya.   

Selanjutnya, selama ini pengawasan TKA yang dilakukan cenderung hanya sebatas urusan 
administratif perijinan dan terpenuhinya semua persyaratan perijinan oleh suatu perusahaan 
yang mepekerjakan TKA. Hal ini tentunya tidak salah karena memang ijin penggunaan harus 
sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk RPTKA yang diantaranya mempersyaratkan 
adanya pendampingan dan transfer teknologi. Oleh sebab itu, masih ditemui di perusahaan yang 
mempekerjakan TKA, tidak ada penunjukkan tenaga pendamping. Kecenderungannya penulisan 
tenaga pendamping dalam RPTKA hanya untuk memenuhi persyaratan perijinan agar 
keberadaan tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di suatu perusahaan. Namun, bagaimana suatu 
pendampingan itu berjalan dan apakah alih teknologi sudah dilakukan masih belum menjadi 
perhatian labor inspector.   

Selain itu, disampaikan narasumber bahwa pengganti dari tenaga kerja asing yang 
seharusnya dapat digantikan oleh tenaga kerja pendamping pekerja Indonesia, dalam 
kenyataannya seringkali digantikan oleh tenaga kerja asing lagi. Pengawas juga merasakan 
kesulitaan untuk membuktikan seseorang tenaga pendamping sudah mendapatkan “ilmu” dan 
dapat menggantikan pekerjaan tenaga kerja asing di lapangan.  Pada umumnya, ketika petugas 
pengawas datang ke perusahaan tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan dengan tenaga 
kerja asing, karena semua pekerjaan yang menjadi hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Ini 
dimungkinkan karena tidak adanya kejelasan bagaimana cara mengawasi dan melakukan 
penilaian sampai kapan seseorang TKA harus bekerja dalam suatu perusahaan, demikian juga 
berapa lama pendampingan dilakukan, bagaimana melakukan transfer teknologi, kapan 
seseorang pendamping dapat menggantikan TKA.  

Acapkali pihak perusahaan atau tenaga kerja Indonesia sendiri yang biasanya menutupi 
kekurangan perusahaan terhadap pendampingan atau alih teknologi oleh tenaga kerja asing. Hal 
ini ‘terpaksa’ dilakukan karena tenaga kerja Indonesia juga masih membutuhkan pekerjaan di 
perusahaan tersebut.  Oleh karena itu dalam pengawasan yang sering ditemui oleh petugas 
pengawas, perusahaan dengan tenaga kerja asingnya sudah ‘menjalankan’ yang menjadi 
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kewajibannya, meskipun kenyataannya pelaksanaannya tidak optimal. Karena pengalaman  
tenaga kerja Indonesia memperlihatkan bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang optimal 
dari penggunaan tenaga kerja asing tersebut di perusahaan.  

Selanjutnya, yang masih menjadi kendala dalam pengawasan adalah terbatasnya jumlah 
tenaga pengawas.  Jumlah tenaga pengawas tidak sebanding dengan perusahan yang diawasi. 
Oleh sebab itu, pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal, apalagi mengingat 
keberadaan perusahaan yang sebagian tersebar di berbagai pulau.  Tenaga pengawas karena 
keterbatasannya tidak dapat melakukan pengawasan secara optimal, terdapat kecenderungan 
pengawas hanya turun lapangan ketika ada masalah dengan pekerja atau perusahaannya. Masih 
diperlukan untuk menambah tenaga pengawas dan meningkatkan kompetensi tenaga pengawas. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengalaman di negara maju dipahami bahwa teknologi merupakan sebuah 
faktor yang strategis untuk mendorong peningkatan pembangunan ekonomi negara. Sehingga 
mereka (seperti manajer di perusahaan dan pembuat kebijakan) memberikan perhatian sangat 
serius terhadap teknologi yang paling cocok/ tepat untuk menyerap segala aspek berkaitan 
dengan teknologi dan kemudian mengasimilasi, mentransfer dan melokalisir teknologi modern. 
Ada proses yang panjang dalam proses penyerapan teknologi, antara lain langkah-langkah yang 
harus dilalui adalah melakukan evaluasi terhadap proyek teknologi tersebut, 
memilih/menyeleksi teknologi yang akan diserap, menyeleksi metode dalam mentransfer 
teknologi serta menyesuaikan teknologi dengan kebutuhan industri. Dalam setiap langkah 
diperlukan kemampuan untuk menggunakan berbagai metode yang ilmiah untuk memperoleh 
informasi selengkap-lengkapnya. Dengan demikian, tujuan menyerap teknologi yang 
dialihkan/ditransfer adalah untuk memahami proses dan rancangan teknis akan peralatan, 
sehingga dapat dikembangkan kembali menjadi sebuah produk yang lebih maju ke negara lain 
(Karimi, Nekouei & Irannejad, 2015; Omar, dkk., 2011). Dalam tulisan Karimi dkk. (2015) 
dikatakan bahwa negara seperti Jepang dan Korea, sudah mampu untuk mengelola produksi 
industrinya dan masuk dalam pasar global.  

Pada umumnya, di negara-negara berkembang, proses transfer teknologi lebih diarahkan 
pada pembelian peralatan dan dokumentasi secara teknis, adapun kegiatan simulasi dan 
pembelajaran secara inovasi yang dapat menghasilkan teknologi asimilasi, tidak atau belum 
menjadi pertimbangan. Ada kecenderungan memaknai transfer/alih teknologi hanya sebatas 
pembelian mesin, bukan transfer teknologi dalam arti sesungguhnya, pengalihan pengetahuan/ 
teknologi untuk menciptakan inovasi baru yang lebih baik. Perbedaan antara negara maju dengan 
negara berkembang adalah di negara-negara industri yang maju, akumulasi dari kemampuan 
teknologi dipenuhi melalui belajar dan penelitian, sementara di negara berkembang 
pembelajaran teknologi terbatas pada proses meng-copy saja. Selain itu, negara-negara industri 
baru juga sudah mampu beralih dari pembelajaran dengan pemenuhan ke pembelajaran melalui 
penelitian (Karimi, dkk., 2015).  

Transfer/alih teknologi merupakan salah satu faktor penentu untuk pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan termasuk peningkatan pendapatan dan standar hidup.  Davenport 
dan Prusak (dalam Omar, Takim & Nawawi, 2011) mengatakan bahwa kesuksesan proses 
transfer teknologi adalah tergantung dari kemampuan tenaga kerja dalam mengoperasikan, 
mempelajari, menyerap dan mengaplikasikan teknologi dan pengetahuan yang diperoleh dari 
luar/asing menjadi hasil/ produksi yang lebih baik. Kemampuan mempelajari transfer teknologi 
tersebut dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan menyerap dari tenaga kerja sebagai 
pengguna. Sehubungan dengan hal tersebut, pembahasan ini mengkaji dampak dari transfer/ alih 
teknologi yang dilakukan melalui kegiatan pendampingan, dari TKA ke tenaga kerja pendamping 
dan membahas alternatif strategi yang kemungkinan dapat diterapkan perusahaan agar 
pelaksanaan transfer teknologi dapat lebih dioptimalkan. 



42 
 

Dalam tulisan Omar dkk. (2011), dijelaskan bahwa perhatian pada proses pembelajaran 
dan transfer/alih pengetahuan sudah dimulai sejak tahun 1995. Berdasarkan pengalaman 
empiris dipahami bahwa ada banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dari 
kegiatan belajar dalam proses transfer teknologi ini.  Salah satu manfaat yang dapat diperoleh 
dari pembelajaran itu adalah, bagaimana mengalihkan pengetahuan lintas 
perserikatan/perusahaan dan kemudian menempatkan perusahaan dalam kapasitasnya untuk 
meningkatkan jejaring. Selain itu, melalui proses pengalihan pengetahuan itu termasuk juga 
proses penyebaran dan penyerapan, yang berpuncak pada perubahan perilaku dari penerima 
teknologi tersebut. Keberhasilan dari proses belajar tersebut, tergantung dari kemampuan 
mengenali nilai dari sebuah pengetahuan baru, mengasimilasi dan kemudian mengaplikasikan 
menjadi sesuatu yang komersial. Kemampuan tersebut diberi label, oleh Cohen dan Levinthal 
(1990), sebagai kapasitas serap (‘absorptive capacity’). 

Ada berbagai model tentang konsep ‘absorptive capacity’ yang dihasilkan dari berbagai 
penelitian di seluruh dunia. Salah satunya model ‘absorptive capacity’ yang dibangun oleh 
Minbaeva dkk. (2003) berdasarkan studinya terhadap perusahaan asing yang bergerak di bidang 
manufaktur, di USA, Rusia dan Finlandia. Menurut model yang dibangun tersebut ada dua aspek 
penting untuk mengukur ‘absorptive capacity’, yaitu kemampuan dan motivasi dari pekerja. 
Aspek kemampuan antara lain dapat dilihat dalam kaitannya pendidikan pekerja. Hasil studi yang 
ada menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara investasi terhadap pendidikan 
karyawan dengan peningkatan modal manusia di perusahaan.  Sementara aspek motivasi terkait 
dengan kesempatan pekerja untuk mendapatkan kesempatan dipromosikan ke posisi yang lebih 
baik. Huselid (1995) mengatakan bahwa tanpa diikuti oleh motivasi untuk berprestasi, maka 
ketrampilan/keahlian tinggi yang dimiliki oleh pekerja menjadi terbatas manfaatnya. Model yang 
dikembangkan oleh Minbaeva dkk. ini, dikatakan dalam tulisan Omar dkk. (2011) sebagai model 
yang mudah dipahami dan sederhana untuk diimplementasikan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, menggunakan model yang dikembangkan oleh Minbaeva dkk. tersebut dianalisis 
dampak dari transfer teknologi, melalui kegiatan pendampingan dari TKA terhadap tenaga kerja 
Indonesia. Pada pemaparan ini difokuskan pada aspek kemampuan pekerja untuk dilihat 
pengaruhnya transfer teknologi terhadap tingkat pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja 
pendamping.  

Terkait dengan ada/tidaknya dampak positif dari transfer teknologi terhadap 
peningkatan kemampuan tenaga kerja pendamping, berdasarkan data empiris dapat dilihat 
bahwa melalui proses pendampingan, kegiatan alih teknologi pengetahuan, sebagian tidak dapat 
berjalan optimal. Hal ini didasarkan pada penilaian dari tenaga kerja pendamping terhadap 
kinerja TKA yang menurut mereka, kegiatan pendampingan tidak terlalu berdampak besar 
terhadap peningkatan kemampuan/ketrampilan. Karena dari sisi TKA sendiri dianggap kurang 
mampu dalam memberikan petunjuk secara detil dan tidak dapat memberikan penjelasan 
timbulnya masalah secara komprehensif kepada tenaga kerja pendamping. Kasus yang sering 
dihadapi di lapangan adalah tenaga kerja Indonesia justru menjadi pihak yang ‘mengajari’ TKA. 
Kadang pihak TKA ‘angkat tangan’ ketika menghadapi persoalan di lapangan. Menurut informasi 
yang disampaikan dalam FGD bahwa TKA dari sisi ketrampilan, dibandingkan dengan pekerja 
lokal, dapat dikatakan tidak terlalu menonjol keahliannya. Bahkan menurut informasi yang 
disampaikan dalam forum FGD, secara ketrampilan, tenaga kerja Indonesia lebih unggul daripada 
TKA. Sehingga dalam beberapa kasus, tenaga pendamping Indonesia justru yang melakukan 
‘transfer teknologi’ terhadap TKA. Dengan kata lain, alih teknologi pengetahuan tidak optimal 
melalui kegiatan pendampingan.  

Hasil kajian empiris di Batam dan Karimun juga mengidentifikasi adanya beberapa 
kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan/pendidikan, yaitu tidak semua tenaga kerja 
Indonesia yang bekerja di perusahaan asing memperoleh akses mengikuti pendidikan/pelatihan 
yang disediakan oleh perusahaan. Sebagian tenaga kerja Indonesia mengaku belajar secara 
otodidak. Besarnya budget untuk magang atau in house training yang harus disediakan 
perusahaan, acapkali menjadi kendala utama untuk perusahaan menyediakan pelatihan bagi 



43 
 

pekerjanya. Pada dasarnya, berbagai upaya juga diusahakan pihak pemerintah untuk 
meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia termasuk tenaga kerja pendamping. Pemerintah 
melalui Disnaker, antara lainnya memiliki program untuk peningkatan 
kemampuan/pengetahuan tenaga kerja, namun kuota kepesertaan sangat terbatas dan masih 
banyak pihak yang ‘menitip’ kepesertaan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Sehubungan 
dengan hal tersebut, diperlukan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan transfer/ alih 
teknologi. 

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akses tenaga kerja lokal, khususnya 
tenaga kerja pendamping adalah dengan mendorong perusahaan untuk menfasilitasi kegiatan 
peningkatan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan. Agar perusahaan bisa dengan sukarela 
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pekerjanya, pemerintah bisa menghilangkan biaya-
biaya ‘siluman’ yang membebani perusahaan (redundect cost) sehingga memotivasi perusahaan 
agar lebih optimal menganggarkan untuk pendidikan/pelatihan. Selama ini perusahaan 
mengeluhkan besarnya biaya ‘siluman’ yang harus mereka bayarkan kepada ‘oknum’ pemerintah. 

Peningkatan kualitas tenaga kerja di tingkat perusahaan juga dapat ditingkatkan melalui 
program in-house training sehingga kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan dapat dilakukan di tingkat perusahaan. Pelatihan ketrampilan dengan cara in house 
training dinilai lebih dapat menekan biaya dibandingkan harus mengirimkan tenaga kerjanya ke 
luar dari perusahaan. Peran perusahaan sebagai pengguna tenaga kerja dalam meningkatkan 
kualitas tenaga kerjanya harus semakin di tingkatkan karena perusahaan paling mengetahui 
kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Dengan demikian pelatihan atau training 
yang diadakan mampu menyediakan tenaga kerja kualitas dan terukur sesuai dengan tuntutan 
perusahaan.   

Program pendidikan dan pelatihan memang suatu program yang membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan upaya kerjasama antara 
perusahaan dan pemerintah Indonesia sendiri. Untuk meningkatkan kemampuan dan 
keterampilan pekerjanya maka perlu dilakukan upaya kolaborasi pemerintah dan perusahaan 
untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pekerjanya. Misalnya, pemerintah perlu 
bekerja sama dengan PMA untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negeri melalui program 
pemagangan, workshop hingga melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Investasi di 
bidang pendidikan pelatihan menjadi sangat krusial untuk menyiapkan generasi di masa depan. 
Semua pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengembangkan sistem pendidikan dan 
pelatihan yang memberikan para calon pekerja maupun pekerja yang sudah ada di perusahaan 
menjadi lebih produktif. Selain itu penting juga agar setiap calon pekerja dan pekerja memiliki 
pemahaman yang utuh tentang hak-haknya tentang pekerja. Diperlukan adanya payung hukum 
yang jelas untuk mengatur kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia 
industri. Dengan adanya kejelasan payung hukum diharapkan dapat berdampak pada aspek 
pendanaan. Di samping itu, penggunaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKP-
TKA) bagi peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia perlu ditingkatkan efisiensinya serta 
diperlukan monitoring dan evaluasi apabila implementasinya kurang sesuai dengan sasaran. 

Sejatinya tenaga kerja Indonesia diharapkan semakin mendapatkan perlindungan ketika 
mereka bekerja di suatu perusahaan yang juga memperkerjakan tenaga kerja asing.  
Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia harus dapat menjamin hak-hak dasar tenaga kerja 
itu sendiri serta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi 
dalam bekerja di suatu perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  Apabila pengawasan perlindungan tenaga kerja Indonesia diabaikan 
maka dapat menghambat jalannya suatu proses pengawasan yang seyogyanya harus dilakukan 
untuk berlangsungnya alih teknologi serta pengetahuan secara terencana dan 
berkesinambungan. Namun, dalam implementasinya pengawasan TKA dan perlindungan 
terhadap pekerja Indonesia masih belum optimal. Ada beberapa kendala yang menyebabkan 
pengawasan belum dilakukan secara optimal, antara lain koordinasi yang kurang baik antar 
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instansi yang berwenang melakukan pengawasan, dan belum adanya acuan yang jelas tentang 
pengawasan khususnya mengenai pendampingan dan alih teknologi.  

Perlu dipertimbangkan untuk melihat kembali peraturan transfer/alih teknologi, yaitu 
dengan menambah penjelasan terhadap Perpres No.20 Tahun 2018 dan Permenaker No.10 
Tahun 2018, terkait dengan kewajiban perusahaan asing untuk melakukan transfer/alih 
teknologi, khususnya terkait hal-hal sebagai berikut: (i) jangka waktu pendampingan yang dapat 
dirujuk sehingga tenaga kerja pendamping dapat menggantikan posisi TKA yang didampingi; (ii). 
Penekanan pada skema pendampingan bahwa hal tersebut wajib dilaksanakan perusahaan, 
khususnya pada saat ‘maintenance’ instalasi mesin dari awal mesin masuk ke perusahaan; (iii). 
Kewajiban bagi perusahaan untuk memfasilitasi pendidikan/ pelatihan untuk meningkatkan 
pengetahuan/ keahlian tenaga pendamping Indonesia (“mitra kerja” TKA) melalui skema magang 
atau in house training termasuk menetapkan sangsi bagi perusahaan yang tidak menjalankan 
peraturan; (iv). Pengawasan yang lebih optimal, melalui pelaksanaan secara terintegrasi, berkala 
dan berkesinambungan serta menghilangkan ego sektoral karena setiap instansi yang terlibat 
dalam pengawasan ini dapat saling mendukung dan melengkapi satu dengan lainnya.  

 

PENUTUP 
 

Ditengarai di abad milenial atau abad 21 ini merupakan eranya kemajuan teknologi. 
Sehingga pembangunan tidak hanya cukup bertumpu pada ekonomi, tetapi negara-negara maju, 
khususnya, juga menjadikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hal penting 
dalam pembangunan agar mampu bersaing dalam percaturan ekonomi internasional. Jepang, 
Korea antara lain negara-negara industri berteknologi tinggi kelas dunia. Sebagian perusahaan 
milik Jepang dan Korea juga banyak terdapat di Kota Batam. Apakah negara Indonesia dapat 
mengandalkan kemajuan teknologi dari negara-negara industri? Dengan kata lain apakah 
penguasaan iptek dapat dialihkan kepada para pekerja Indonesia secara optimal melalui 
penggunaan TKA oleh perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia? 
Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan hanya lebih kompeten tetapi 
diharapkan juga semakin banyak pekerja Indonesia yang terserap oleh industri dan dapat 
mengisi pekerjaan-pekerjaan yang awalnya diduduki oleh TKA.  

Indonesia mensyaratkan adanya tenaga pendamping warga negara Indonesia bagi TKA 
yang bekerja di Indonesia dan mewajibkan perusahaan menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Alih teknologi di Indonesia sudah sejak tahun 2005 dan 
diatur dalam berbagai peraturan pemerintah yang memberikan peluang antar lembaga, badan 
atau orang untuk dapat memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, baik 
yang berada di dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam 
negeri. Studi empiris yang dilakukan di Batam dan Karimun ini memperlihatkan beberapa 
tantangan dalam implementasi dari alih teknologi yang diatur melalui penunjukkan tenaga 
pendamping. Pelaksanaan alih teknologi, khususnya kegiatan pendampingan belum dapat 
berjalan optimal. Dapat dikatakan alih teknologi dalam investasi asing cenderung 
menguntungkan perusahaan yang mempekerjakan TKA. Karena dalam pelaksanaannya 
keberadaan tenaga pendamping seringkapi hanya sebagai formalitas belaka. Registrasi tenaga 
pendamping hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi saja.  

Selain sifatnya yang fomalitas belaka, kegiatan pendampingan juga menghadapi kendala 
lainnya seperti manajemen perusahaan yang tidak jelas mengenai status kerja tenaga 
pendamping. Dalam beberapa kasus, tenaga pendamping yang ditunjuk jarang yang sampai dapat 
menggantikan TKA. Kecuali pada perusahaan korporasi besar yang memiliki Standar Operasional 
Prosedur (SOP) ketenagakerjaan yang jelas, sebagian menerapkan kegiatan pendampingan 
secara benar. Tenaga pendamping setelah beberapa tahun mendampingi TKA diberikan 
kesempatan untuk menduduki jabatan manajer, menggantikan TKA.  
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Sebagai penutup, pelaksanaan alih teknologi dapat dikatakan tidak dapat secara optimal 
dialihkan, apabila perusahaan asing membuat persyaratan atau kondisi yang menyulitkan bagi 
tenaga kerja Indonesia dapat menguasai teknologi asing sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan yang 
dipaparkan oleh Philip L.G (Sulastri, 2014) bahwa negara-negara maju senantiasa 
mempertahankan keunggulan teknologi mereka dan secara alamiah negara-negara tersebut 
berusaha mempertahankan keunggulan tersebut dengan cara membatasi pengalihan teknologi 
secara utuh. Di dunia yang terglobalisasi, membatasi maupun menolak teknologi dalam proses 
produksi, adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tidaklah berlebihan apabila memandang transfer/ 
alih teknologi sudah saatnya dilakukan di Indonesia, karena berdasarkan Global Competitiveness 
Report 2012-2013, negara Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara dalam 
kawasan ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Meskipun negara Indonesia 
memiliki keunggulan sebagai negara berkembang dalam hal memiliki jumlah penduduk yang 
besar dan memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tinggi. Kebijakan yang terintegrasi antara 
peningkatan kualitas SDM dengan penggunaan teknologi, perlu dipikirkan secara serius. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi  adanya gejala belum optimalnya Implementasi Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Indonesia khususnya di 
Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keberhasilan atau 
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. 
Minahasa Utara (Minut), sekaligus melakukan analisis kesinambungan pelaksanaan Program JKN 
di Kab.Minut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik 
pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur yang terkait, 
termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/kementerian di Indonesia yang terkait dengan 
implementasi program. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dan bersifat cross 
sectional. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Oktober s/d November 2019. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Penanganan Fakir Miskin di Kab.Minahasa Utara belum optimal, baik secara fisik maupun 
non fisik,  khususnya terkait Progam Indonesia Sehat  (KIS)  karena faktor  kurangnya sosialisasi 
dll. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, program ini perlu dijaga 
kesinambungannya karena sebenarnya dirasakan sangat bermanfaat untuk membantu 
masyarakat miskin/kurang mampu. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan 
Kesehatan karena faktor persyaratan administrasi dan birokrasi, misalnya tidak memiliki 
identitas kependudukan. Belum adanya kebijakan pemerintah Pusat/Daerah yang mengatur 
tentang  mekanisme pembayaran tunggakan premi peserta PBPU sektor informal kelas III yang 
subjeknya adalah orang miskin dan tidak mampu. Penelitian ini merekomendasikan agar 
pemerintah dapat  mendorong kearifan lokal adat tonseak agar Program JKN mudah diterima 
oleh masyatakat lapisan bawah dan dapat di korelasikan. Kebijakan tentang fakir miskin 
merupakan upaya yang tepat dari pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan di 
Kabuapten Minahasa Utara,  namun dalam implementasinya masih  belum sepenuhnya berhasil 
dikarenakan beberapa aspek yang belum tepat sasaran dan dukungan yang kurang dari 
masyarakat akibat kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai. Untuk  mempercepat 
penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Minut disarankan dilakukan intergrasi program 
antar kementerian serta perhatian kusus  terhadap  pengaturan kewenangan antar kementerian 
dengan jelas, mempermudah persyaratan administrasi, dan sosialisasi serta teknik penyampaian 
informasi dengan pemberdayaan kearifan budaya lokal masyarakat setempat.   

Kata Kunci: Kebijakan  Fakir Miskin, Pemerintah,  di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Belum optimalnya implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Penanganan Fakir Miskin di Indonesia mungkin saja dipengaruhi oleh jumlah penduduk 

absolut Indonesia yang masih sangat besar mencapai 296,6 juta dan 298 juta antara tahun 2020-

2024 usia penduduk usia 0-4 tahun sebesar 0,43%,  usia 5-14 tahun, usia kerja 15-64 tahun 6%, 

dan lansia akan meningkat dengan LPP 5% per tahun (berdasarkan SUPAS 2015).1 Tidak 

terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang berdampak buruk bagi kehidupan sosial 

ekonomi masyarakat kekurangan pangan (bahan makanan), akan mengakibatkan terjadinya 

kelaparan dan gizi buruk, pengangguran semakin meningkat, kebutuhan pendidikan, dan 

kesehatan serta kebutuhan perumahan akan semakin tinggi, terjadinya polulasi dan kerusakan 

lingkungan semakin meningkat. Permasalahan Kemiskinan tidak dapat di hindarkan kemiskinan 

disebabkan karena sistem kapitalis, kemiskinan merupakan permasalahan dunia salah satu 

target SDGS pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, oleh karena itu diperlukan upaya dari 

masyarakat seluruh dunia untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan kemiskinan.2 

Prioritas nasional pemerintah saat ini bertujuan untuk mewujudkan seluruh  masyarakat 

di Indonesia yang sehat  dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kalau semua masyarakat 

Indonesia sehat pasti akan kuat dalam  mencari nafkah. Tapi kalau sakit-sakitan, dan hidup 

miskin, kelaparan dan tidak cukup makanan serta minimnya penghasilan tentu akan susah akses 

pelayanan kesehatan dan bahkan  terbatas/ tidak sama sekali mampu untuk berproduktifitas. 

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang fokus berupaya untuk menyelesaikan 

permasalahan kemiskinan terhadap seluruh warga negaranya. Bukti nyata adalah dengan adanya 

kebijakan pemerintah peraturan perundang-undangan pengentasan kemiskinan yang 

dituangkan ke dalam program-program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan banyak 

pihak, dimana setiap institusi pemerintah memiliki program masing-masing yang belum tentu 

bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Demi  mewujudkan sinergitas dan terciptanya 

koordinasi yang baik dan berkesimabungan dalam penanggulangan program kemiskinanan di 

tingkat nasional maka pemerintah telah membentuk Tim koordinasi yang terdiri dari tim 

nasional percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat, kementerian dan lembaga 

serta tim penangglangan kemiskinan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.3  

Semenjak kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah dilaksanakan 3 Program 

pengentasan kemiskinan untuk membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran dan 

memperkuat daerah-daerah seperti desa dalam mewujudkan negara kesatuan dan 

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program 1. Program Indonesia Pintar 

(KIP); 2. Progam Indonesia Sehat  (KIS) untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat; 3 

Program PKH (Keluarga Penerima Manfaat) pada tahun 2018 sudah ada di 34 provinsi mencapai 

10 juta keluarga di Indonesia, dimulai sejak tahun 2007 di 7 provinsi. Masyarakat miskin juga 

mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berupa sembakau setiap bulan, mendorong 

pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), perbaikan ekonomi dengan mengelola 

keuangan dengan memulai usaha, dan membangun kesadaran pentingnya kesehatan sejak dini, 

mengikuti pelatihan warung KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan mengembangkan potensi 
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SDM yang mereka miliki dan sudah  merasa mampu.4 Masalah kemiskinan  bukan hal yang mudah 

diatasi  Pemerintah Indonesia akan tetapi bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan.5  

Presiden Joko Widodo (Jokowi)  minta agar program-program kementerian terutama 

pertanian, UMKM, dan penyaluran dana desa betul-betul bisa menjangkau 40 persen penduduk 

lapisan terbawah artinya program kementerian harus fokus peningkatan pendapatan dan daya 

beli mayoritas rumah tangga miskin yang bekerja di sektor pertanian maupun informal tepat 

sasaran, sehingga mampu menaikkan nilai tukar petani, harus berdampak dalam 

menyejahterakan masyarakat yang kurang mampu.  Program bantuan sosial bisa tersalurkan 

dengan baik sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat miskin. seperti Kartu Indonesia 

Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian beras sejahtera bisa 

disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan beban hidup masyarakat 

miskin, agar tepat sasaran data harus betul-betul akurat, mutakhir, satu dan terpadu.6  

 Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

pasal 1 yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya 

dan/atau keluarganya. Pada pasal 3 Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, 

sandang, dan perumahan, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan yang 

dapat meningkatkan martabatnya, mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, 

mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya,  

mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi 

sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya,  

memperoleh derajat kehidupan yang layak,  memperoleh lingkungan hidup yang sehat, 

meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan,  dan memperoleh pekerjaan dan 

kesempatan berusaha. 

Sudah banyak kebijakan yang mendukung program penangulangan kemiskinan 

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial masih belum terlaksana dengan baik untuk masyarakat 

dalam kehidupannya, mengacu kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 menyatakan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", 

dari kententuan tersebut jelas mengamanahkan negara wajib dalam menangani fakir miskin yang 

diwakili oleh kementerian sosial. Sedangkan untuk Jaminan Sosial  jelas tertuang  dalam ayat (2) 

bahwa Negara mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan 

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat 

kemanusiaan.7 

Fakir miskin bertanggung jawab menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat 

merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya, meningkatkan kepedulian dan 

ketahanan sosial dalam bermasyarakat, memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan 

taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan dan berusaha dan 

bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Penanganan fakir miskin 

dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, 

dan masyarakat. Penanganan fakir miskin ditujukan kepada, perseorangan, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat. Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk pengembangan 

potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, penyediaan 
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pelayanan kesehatan, penyediaan pelayanan pendidikan, penyediaan akses kesempatan kerja 

dan berusaha, bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial.8 

Untuk tahun 2019  saat ini angka kemiskinan Nasional berdasrkan CNN Indonesia data 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 

juta penduduk. Angka ini menurun 810 ribu penduduk dibanding periode yang sama tahun 

sebelumnya. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk, penduduk miskin hingga Maret 2019 

tercatat 9,41 persen atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82 persen. Dari jumlah 

tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85 persen sementara kota sebesar 

6,89 persen.9 

Namun khusus capaian program penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan di 

Prov. Sulut saat ini Maret 2019 kita mampu menekan angka kemiskinan menjadi 7,8 persen atau 

193,31 ribu jiwa, dari sebelumnya 8,65 persen atau 208,54 ribu jiwa pada tahun 2015. Capaian 

ini menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,31 persen atau 15,23 ribu 

penduduk miskin terbantu dengan adanya program OD-SK," pencapaian ini jauh di bawah tingkat 

kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11 persen merupakan hal yang 

menggembirakan, namun bukan berarti pekerjaan telah berakhir, karena masih terdapat 193,31 

ribu jiwa masyarakat miskin di daerah ini yang memerlukan dorongan dan stimulan dari 

pemerintah untuk keluar dari garis kemiskinan.10  

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang 

dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, 

program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, 

perumahan, kesehatan,  pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Berdasarkan Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir pada pasal 2 Miskin berasaskan, 

kemanusiaan, keadilan sosial, nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan, dan 

pemberdayaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan penelitian dengan tujuan 

menggali informasi tentang  bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Analisis  Kesinambungan  Program  JKN  di 

Kab.Minahasa Utara. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Minahasa Utara saat ini? 

2. Bagaimana keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan  kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di Kab. Minahasa Utara (Minut)? 

3. Bagaimana kesinambungan pelaksanaan Program JKN di Kab.Minut. 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis: 

1. Mengetahui hasil  Implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Minahasa Utara saat ini  

2. Mengetahui  keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 
penanggulangan kemiskinan di Kab. Minahasa Utara (Minut). 

3. Mengetahui kesinambungan pelaksanaan Program JKN di Kab.Minut. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data secara observasi, wawancara mendalam, dan studi literatur yang terkait, 

termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/kementerian di Indonesia yang terkait dengan 

implementasi program. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Belum optimalnya Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Penanganan Fakir Miskin di Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa Utara. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 
pasal 1 yang dimaksud dengan Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai 
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya 
dan/atau keluarganya. Berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan  di Kabupaten Minahasa 
Utara terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu: 

1. Perlu ada nya regulasi yang lebih tegas lagi yang terkait penanganan kemiskinan di 

Indonesia khususnya di Kabupaten Minahasa Utara tapi yang paling penting adalah 
program dan kegiatan kongkrit yang tepat sasaran.  

2. Regulasi yang memperjelas keterlibatan lintas Kementerian/Lembaga dengan 

menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan, (Kemenkes, Kemensos, Kemendagri, 
Kementerian PU dan Pamsimas, Kemendikbud, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementrian 

Pertanian dan  Perindustrian, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri bidang 
kependudukan, Bapenas, Kemendes dan lainnya).  

3. Setiap Kementerian/Lembaga yang terlibat perlu juga diatur kewenangan dan batasannya 
masing-masing. 
 
Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan informan 1 menyatakan bahwa: 

“Misal nya kementerian sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan 

kementerian dalam negeri, dengan sasaran 10% tingkat kesejahteraan masyarakat, 

kementerian koperasi, perdagangan, pertanian, perikanan, yang menangani diatas 10% 

tingkat kesejahteraan Masyarakat, dan kementerian lain yang diatas 20%. Pada intinya 

adalah soal pembagian kewenangan” (Informan 1). 

Untuk kebenaran informasi dari informan 1 maka dilakukan tri anggulasi ke 

informan 2 terkait informasi didapatkan bahwa: 
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“ Di regulasi agar jelas mengatur batas kewenangannya misalnya kementerian 

kesehatan kewenangannya dan batas nya apa? Dinsos kewenangannya dimana harus 

diatur secara tegas dan jelas. Begitu juga Kecamatan, desa harus diatur 

kewenangannya”(Informan 2). 

Adanya permintaan dari Presiden Jokowi agar para menteri terkait tidak 

menggunakan data sendiri-sendiri."Dan presiden Jokowi juga mengingatkan jangan 

bekerja linear tanpa perubahan-perubahan dalam sistem penyaluran dan perlu 

reformasi bantuan sosial adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan 

kartu sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan mengurangi kebocoran. 

Tabel 1. Indikator Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara per Semester(Maret - 
September) Tahun 2016 – 2018. 

11 

Berdasarkan data susenas di Provinsi Sulut terlihat data indikator kemiskinan 

berdasarkan jumlah penduduk msikin tahun 2016 september 200,35 menurun pada tahun 2018  

september menjadi 189.05. Indikator kemiskinan berdasarkan Persentase kemiskinan 

september 2016 8,20  menurun pada bulan september tahun 2018 menjadi 7,59. Dengan indeks 

kedalaman kemiskinan (P1) september 2016 1,38 menurun menjadi 1,31 tahun 2018. Dan 

keparahan kemiskinan (P2) tahun 2016 0,34 turun 2018 menjadi 0.30.12 

 Tebel. 2 Jumlah Penduduk perkecamatan di Kabupaten Minahasa Utara Thun 2017 

No Nama Kecamatan Jumlah Penduduk 2017 

1 Airmadidi  18.230 

2 Kalawat  17.251 

3  Dimembe  13.127 

4 Talawaan  13.808 

5  Wori  11.999 

6 Likupang Barat  14.186 

7 Likupang Timur  17.661 

8 Kauditan  16.191 

9 9 Kema  9.401 

 Kabupaten Minahasa 
Utara 

131.853 

 
Sumber:http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_d165485718_

BAB%20VIIBAB%20VII%20OK%20FINAL.pdf hal 92.13 

 

Maret September Maret September Maret September

Jumlah Penduduk Miskin 202.82 200.35 198.88 194.85 193.31 189.05

Persentase Kemiskinan 8.34 8.20 8.10 7.90 7.80 7.59

Garis Kemiskinan 317478 318984 333510 336403 344418 356906

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1.53 1.38 1.37 1.30 1.27 1.31

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0.46 0.34 0.35 0.30 0.29 0.30

Sumber :https://sulut.bps.go.id/dynamictable/2018/01/18/177/indikator-kemiskinan-provinsi-sulawesi-utara-per-semester-maret---september-2011---2018.html

Indikator Kemiskinan

2016 2017 2018

Indikator Kemiskinan Indikator KemiskinanIndiktator Kemiskinan

http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_d165485718_BAB%20VIIBAB%20VII%20OK%20FINAL.pdf
http://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_d165485718_BAB%20VIIBAB%20VII%20OK%20FINAL.pdf
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa terdapat di 4 kecamatan yaitu Air Mandidih, 

Kalawat, Likupang Timur, dan Kauditan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten 

Minahasa Utara. 

Sajogya dalam Suyanto telah membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan sebagai berikut: 

1. Untuk daerah perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang 
dari 420 kilogram per tahunnya; 

2. Untuk daerah perdesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 
kilogram, miskin sekali apabila mengkonsumsi beras 240 kilogram dan paling miskin 
apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya.14 

 

Berikut ini dapat dilihat tabel jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara dari 

tahun 2016 -2018 sebagai  berikut: 
 

Tabel 3. Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten Mianahasa Utara  2016 – 2018 

 

                                             Sumber : Data Susenas 2018.  

Berdasarkan data Susenas diatas terlihat jumlah penduduk miskin di  Kabupaten 

Minahasa Utara dari tahun 2016 sebesar 15,71 jiwa terus menurun pada tahun 2018 menjadi 

14.13 jiwa. 

Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemerintah wajib 

memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh permukiman yang layak huni, 

sejahtera, berbudaya dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi 

pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang 

terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan 

lahan, pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial dan budaya yang kondusif di 

perkotaan. Penataan perumahan dan permukiman bertujuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan 

rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia; (b) dalam rangka peningkatan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat; (c) mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak 

dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; (d) memberi arah pada pertumbuhan 

wilayah dan persebaran penduduk yang rasional; (e) menunjang pembangunan di bidang 

ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.15  Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah 

khususnya Kabupaten Minahasa Utara dalam mengentaskan masyarakat miskin, dalam hal ini 

ada dua kategori penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan yaitu: 

1. Mulai dari bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-RTLH). 

RS-RTLH adalah program untuk membantu keluarga miskin guna memenuhi kebutuhan 

dasar rumah layak huni yang pada dasarnya adalah paket bantuan yang diberikan kepada 

keluarga miskin yang antara lain mencangkup bimbingan sosial, bantuan jaminan hidup serta 

pembangunan rumah sederhana. Bantuan sosial RS-RTLH di Kabupaten Minut sampai tahun 
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2018 sebanyak 124 unit Rumah Sederhana dengan anggran 1 unit RS-RTLH berkisar ± 

Rp.20.000.000. 

2. Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha Bersama). 

 Kelompok usaha bersama adalah himpunan dari keluarga miskin dengan jumlah 

10 keluarga yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya sendiri, saling 

berinteraksi satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah. Program KUBE adalah 

Program yang memberikan akses permodalan untuk berusaha kepadamasyarakat miskin 

agar dapat terciptanya lapangan pekerjaan secara berkelompok dan adanya pendapatan 

secara berkelanjutan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat  penerima program dapat 

terpenuhi. Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan informan 3 menyatakan bahwa: 

 “Pelaksanaan Program KUBE yang berkelanjutan sesuai dengan kaidah- kaidah 

yang telah ditetapkan, di harapkan akan  terakumulasi pendapatan atau penghasilan 

yang dapat di tabung  dan modal tambahan di kemudian hari serta  memenuhi 

kebutuhan keperluan lainnya” (Informan 3). 

Disamping itu juga masyarakat penerima KUBE dapat pengalaman kegiatan kewira 

usahaan sebagai suatu bekal untuk perluasan usaha yang pada akhirnya meningkatkan 

kesejahteraan keluarga fakir miskin dan keluar dari kemiskinannya. Untuk jumlah Bantuan 

KUBE di Kabuaten Minahasa Utara sampai tahun 2018 sebanyak 2 kelompok/ 20 KK miskin 

dengan jumlah anggaran sebesar Rp.40.000.000. 

Selain 2 Bantuan diatas strategi Bantuan Sosial yang diberikan kepada masyarakat 

miskin berupa bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), Pangan Non Tunai, dan Bantuan 
BBR (Kebakaran Rumah).  

Dari basis data yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam 

pemberian Program Bantuan Sosial berdasarkan data BDT sebanyak 86.000 jiwa yang telah 

dilaksanakan secara berkelanjutan masih belum bisa memastikan validitas data. Karena ada 

beberapa KPM yang tidak terdata di BDT serta ada dari TKSK tingkat kecamatan di 

Kabupaten Minahasa utara  berdasarkan hasil verifikasi tim ada sekitar 167 Jiwa yang 

dikeluarkan dari BDT (Basis Data Terpadu) pada hal dasarnya masyarakat memang adalah 

masyarakat miskin sehingga di daftarkan kembali dengan di akomodir dari anggaran APBD. 

Hal  ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh karena:  

a. Data kemiskinan terindikasi ada yang mengandung inclusionerror (warga yang mampu 
tetapi malah terdaftar sebagai tidak mampu) dan exclusionerror (warga yang tidak 
mampu malah tidak terdaftar dalam data warga miskin sehingga tidak menerima 
bantuan). Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan informan 4 menyatakan bahwa: 
bahwa:  

“ Prioritas ekonomi lemah datanya tidak teregister diperlukan verifikasi/update 

data kembali, karena ada orang ngaku miskin tapi tidak miskin harus dikeluarkan.” 
(Informan 4). 

b. Belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pendataan masyarakat miskin 
yang kurang valid.  Hal ini di dukung oleh hasil kutipan wawancara dengan informan 
5 menyatakan bahwa: 
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“ Support untuk masalah data harus di validasi karena  data bermasalah tidak bisa 
progres lebih jauh, kita melihat data kepesertaan lewat puskesmas yang mana harus di 
akomodir dengan baik”(Informan5). 

  "” 

c. Perlunya penetapan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan 
kriteria desa miskin yaitu terpencil, berkembang, maju dan mandiri, di perdesaan atau 
di perkotaan, dan pesisir apakah daerah pertanian atau daerah perdagangan, dan 
kelautan dsb. sehingga masyarakat miskin dapat keluar dari garis kemiskinan. 

d. Memperkuat modal sosial melalui kearifan lokal dengan melibatkan toseak dan tokoh 
adat yang ada dalam masyarakat serta memperkuat rasa persaudaraan, melalui guyub 
rukun, gotong royong, dan kebersamaan dalam percepatan penanggulangan 
kemiskinan di Kab.Minut. Misalnya saja dengan program rumah layak huni yang 
implementasinya dengan dikerjakan bersama oleh masyarakat sekitar dengan sistem 
gotong royong.  

e. Lembaga pengelola kemiskinan yang ada belum compatible. Fungsi kelembagaan 
penanggulangan kemiskinan (OD-SK) sifatnya masih koordinatif dan tidak diberi 
kewenangan dalam perumusan kebijakan.  

f. Munculnya ketergantungan terhadap program kemiskinan (tidak mau bila namanya 
tidak masuk dalam daftar rumah tangga miskin/berupaya agar tetap miskin.  

g. Perlu pelibatan  semua lembaga (masyarakat, legislatif dan eksekutif, pengusaha, dan 
pihak lain) dalam  program  percepatan  penanggulangan  kemiskinan.  

 
Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa harus memberikan perlindungan, 

khususnya bagi 40 persen lapisan masyarakat terbawah, sejak dari dalam kandungan 

hingga lanjut usia. Agar perlindungan sosial itu efektif dan efisien. Pemerintah terus 
memperbaiki target sasaran, meningkatkan sinergi antar-program, dan melakukan 

evaluasi agar kebijakan berbasis bukti. 
 

2. Keberhasilan atau tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan di Kab. Minahasa Utara (Minut). 
 

A. Keberhasilan Kabupaten Minahasa Utara Dalam Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Kab. Minahasa Utara (Minut). 
 

Menurut Chambers mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated 

concept yang memiliki 5 (lima) dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) 
ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of 
mergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara 
geografis maupun sosiologis. Kedua teori di atas menunjukkan bahwa hidup dalam 

kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, 
tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan 
tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, 
ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidak berdayaan dalam menentukan 
jalan hidupnya sendiri.16 

Bila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Minut yang miskin sebanyak 
sebanyak 14,13 jiwa jika dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 131.853 
Jiwa di x 100 maka akan didapatkan angka jumlah persentase kemiskinan sebanyak 
1,07%. Penurunan angka kemiskinan yang sulit diturunkan, butuh perjuangan dan kerja 
keras pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sehingga saat ini membuahkan hasil. 
Khusus capaian program penanggulangan kemiskinan secara keseluruhan di Provinsi 
Sulut saat ini 2019 mampu menekan angka kemiskinan menjadi 7,8 persen atau 193,31 
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ribu jiwa, dari sebelumnya 8,65 persen atau 208,54 ribu jiwa pada tahun 2015. Capaian 
ini menunjukkan telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,31 persen atau 
15,23 ribu penduduk miskin terbantu dengan adanya program OD-SK," pencapaian yang 
jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang berada pada range 10-11 persen ini 
merupakan hal yang menggembirakan, namun bukan berarti pekerjaan telah berakhir, 
karena masih terdapat 193,31 ribu jiwa masyarakat miskin di daerah ini yang 
memerlukan dorongan dan stimulan dari pemerintah untuk keluar dari garis 
kemiskinan.17  

 
Tabel 4 Penurunan Kemiskinan Kabupaten Minut Tahun 2016-2018 

Indikator  2016 
 

2017 

 

2018 

Jumlah Penduduk Miskin 

(000 jiwa)  
7,9 7,59  

 

6,9 

Sumber: Dinsos Minut 2019  

Berdasarkan Tabel diatas menjelaskan bahwa terjadi penurunan angka 

kemiskinin dari tahun 2016 sebesar 7,9 menjadi 6,9 pada tahun 2018 hal ini tentu saja sangat 

mengembirakan. Akan tetapi masih ada PR Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yaitu 

masih adanya masyarakat miskin yang sama sekali belum tersentuh oleh program Bantuan 

Sosial sehingga diperlukan kedepan nya integrasi, koordinasi dan kalaborasi antar instansi 

dalam pelaksanaan peningkatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 

Minahasa Utara agar tercapai, tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan harapan 

Bapak Presiden mengatakan bahwa "Saya minta agar program-program bantuan sosial 

seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, kemudian 

beras sejahtera bisa disalurkan tepat sasaran dan tepat waktu sehingga bisa meringankan 

beban hidup masyarakat miskin, agar tepat sasaran data harus betul-betul akurat, mutakhir, 

satu dan terpadu. Presiden Jokowi meminta agar para menteri terkait tidak menggunakan 

data sendiri-sendiri."Dan saya ingatkan jangan bekerja linear tanpa perubahan-perubahan 

dalam sistem penyaluran dan juga perlu saya ingatkan salah satu reformasi bantuan sosial 

adalah penerapan sistem bantuan pangan non-tunai dengan kartu sehingga bantuan sosial 

bisa lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran.6 

Capaian  ini terus ditingkatkan dengan sinergitas dan singkronisasi program 

pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota ditunjang oleh keakuratan proses verifikasi basis 

data terpadu (BDT) seluruh keluarga miskin di Sulut khususnya di Kabupaten Minut. Data 

yang valid akan melahirkan kebijakan yang efektif. Tim Koordinasi  Penanggulangan 

Kemiskinan yang telah dibentuk di daerah  agar  dapat melaksanakan  evaluasi tri wulan dan 

semester terhadap pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinanan di Kabupaten 

Minut  dengan berpedoman pada mekanisme Peraturan yang berlaku.18  

Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan informan 2 menyatakan bahwa: 

“Mendorong Masyarakat miskin yang belum terigister di desa  setempat dalam 

penyediaan data yang valid”(Informan 2). 
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Hal ini di dukung oleh hasil kutipan wawancara dengan informan 6 menyatakan 

bahwa: 

“ Data   peserta  yang  mendapatkan  KIS berdasarkan  kriteria  sesui   indikator  

kemiskinan yang disampaikan puskesmas ke Dinsos ± 2 tahun terakhir ini baru 

dinsos yang memverifikasi” (Informan 6). 

B. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan 

di Kab. Minahasa Utara (Minut). 

 

Tantangan/Kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Minut dalam pelaksanaan program 

penanggulangan kemiskinan mengacu kepada Undang-undang nomor 13 T ahun 2011 dapat di 
jelaskan pada tabel  sebagai berikut: 

 

Tabel 5 
Kebijakan  danImplementasi serta Solusi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Kab. Minahasa Utara (Minut) 
No Kebijakan Pasal Bunyi Implementasiny

a 

Solusi 

1 UNDANG-

UNDANG 

REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 13 

TAHUN 2011 

TENTANG 

PENANGANA

N FAKIR 

MISKIN  

 

Pasal 1 1. Fakir miskin adalah orang 
yang sama sekali tidak 
mempunyai sumber mata 
pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber mata 
pencaharian tetapi tidak 
mempunyai kemampuan 
memenuhi kebutuhan 
dasar yang layak bagi 
kehidupan dirinya 
dan/atau keluarganya.  

Masih ada orang-

orang yang 

tinggal di daerah 

akses sulit  

terpinggirkan dan 

termarjinalkan 

yang belum 

teregister  karena 

belum memiliki 

administrasi  

kependdukan 

(KTP).  

Pengurusan 

Administrasi lebih 

disederhan Kan 

khususnya untuk 

program-program 

terpinggirkan 

dantermarjinalkan. 

 2. Penanganan fakir miskin 
adalah upaya yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan 
yang dilakukan Pemerintah, 
pemerintah daerah, 
dan/atau masyarakat dalam 
bentuk kebijakan, program 
dan kegiatan 
pemberdayaan, 
pendampingan, serta 
fasilitasi untuk memenuhi 
kebutuhan dasar setiap 
warga negara.  
 

 

Belum ada nya 

instrumen 

asesmen dan 

asesmen center 

terkait kendala 

dan permasalahan 

dalam 

implementasi 

program 

Penanganan Fakir 

Miskin di 

Kab.Minut. 

Pemda perlu 

menetapkan  

instrumen 

asesmen dan 

asesmen center 

terkait kendala dan 

permasalahan 

dalam 

implementasi 

program 

Penanganan Fakir 

Miskin di 

Kab.Minut 

 

 

 
Pasal 7 (1) Penanganan fakir miskin 

dilaksanakan dalam bentuk:  

Secara umum 

sudah Berjalan 

Optimalisasi 

penanganan fakir 
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a. pengembangan potensi diri;  

b. bantuan pangan dan sandang;  

c. penyediaan pelayanan 
perumahan;  

d. penyediaan pelayanan 
kesehatan;  

e. penyediaan pelayanan 
pendidikan;  

f. penyediaan  akses 
kesempatan kerja dan 
berusaha;   

g. bantuan hukum; dan/atau  

h. pelayanan sosial.  

 

 

namun belum 

optmal  

miskin di 

Kab.Minut 

Pasal 20 1.Penanganan  fakir miskin 

melalui pendekatan 

wilayah diselenggarakan 

dengan memperhatikan 

kearifan lokal, yang 

meliputi wilayah:  

a.     perdesaan;  

b. perkotaan;  

c. pesisir dan pulau-pulau  
kecil;  

d. tertinggal/terpencil; 
dan/atau  

e. perbatasan antarnegara.  
 

Tingkat 

kesejahteraan 

Masyarakat 

pesisir masih 

kurang di 3 

kecamatan di 

kabupaten minut 

yaitu: 

1. Kupang Barat 
2. Wori 
3. Kupang Timur 

Fokus untuk 

memasukkan 

program-program 

penanggulangan 

kemiskinan pada 

masyarakat pesisir. 

Pasal 33       Sumber daya manusia 

penyelenggaraan penanganan 

fakir miskin dilakukan oleh 

tenaga penanganan fakir 

miskin yang terdiri atas:  

a. tenaga kesejahteraan 
sosial;  

b. pekerja sosial profesional;  

c. relawan sosial;   

d. penyuluh sosial; dan  

e. tenaga pendamping.  
 

SDM secara umum 

sudah cukup, akan 

tetapi SDM 

khusus 

kesejahteraan 

sosial dari sisi 

internal secara 

kualitas masih 

kurang serta 

personil yang ada 

masih memiliki 

keterbatasan 

dalam hal 

pemahaman. 

Perlu penambahan 

SDM kesejahteraan 

sosial, dan 

peningkatan 

kopetensi melalui 

pelatihan secara 

kusus dan rutin 

dari kemensos. 

Pasal 38 Setiap orang atau 

korporasi dilarang 

menyalahgunakan dana 

penanganan fakir miskin 

sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36 ayat (1).  

Kendala di desa 

menutup-nutupi 

mengakomodir 

yang lebih tahu di 

desa, yang paling 

mengetahui 

masyarakat desa. 

 

Efektifks 

Pelaksanaaan 

musyawaha desa 

 Pasal 41 (1) Masyarakat berperan 
serta dalam 
penyelenggaraan dan 
pengawasan penanganan 
fakir miskin.   

- Belum ada 
pengawasan 
terkait data 
Orang miskin.  

Perlunya dibentuk 

pengawasan terkait 

data orang miskin 

di tingkat 
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 - Pengawasan 
yang telah 
dilakukan baru 
dalam bentuk 
koordinasi.  

- Melibatkan 
tokoh adat 
berupa  
Tonseak. 

masyarakat dan 

Dinas terkait. 

2 UNDANG-

UNDANG 

REPUBLIK 

INDONESA 

NOMOR 14 

TAHUN 

2019 

TENTANG  

PEKERJA SOSIAL . 23 

Pasal 1 1. Pekerja Sosial adalah 
seseorang yang memiliki 
pengetahuan, keterampilan, 
dan nilai praktik pekerjaan 
sosial serta telah 
mendapatkan sertifikat 
kompetensi.   

 

Jumlah SDM 

kesejahteraan 

sosial dari sisi 

internal secara 

kualitas masih 

kurang. 

Perlu Penambahan 

Tenaga Pekerja 

Sosial yang ber 

sertifikat dan 

memiliki 

kompetensi. 

3 PERATURAN MENTERI 

SOSIAL REPUBLIK 

INDONESIA NOMOR 5 

TAHUN 2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN DATA 

TERPADU 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL. 24 

Pasal 2  (1) Pengelolaan Data terpadu 

kesejahteraan sosial dilakukan 

melalui tahapan: a. Pendataan; 

b. Verifikasi dan Validasi; c. 

penetapan; dan d. penggunaan 

Dilaksanakan oleh 

dinsos 

Kab.bersama 

dengan tim 

penanggualngan 

kemiskinan 

Mendorong 

masyarakat dalam 

penyediaan data 

yang valid 

Pasal 8 Verifikasi dan Validasi 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 dilakukan secara berkala 

paling sedikit 1 (satu) tahun 

sekali. 

Banyak 

masyarakat tidak 

punya KTP 

karena ketidak 

tahuan dari 

masyarakatdan 

skses yang sulit 

dan administrasi 

yang belum 

sederhana. 

Koordinasi Duk 

capil percepatan 

Pembuatan KTP 

dan 

penyederhanaan 

pengurusan 

Administrasi 

kependudukan. 

Pasal 9 Ayat 4 Data terpadu 

kesejahteraan sosial 

sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan paling 

sedikit setiap 6 (enam) bulan 

sekali. 

Belum ada 

regulasi yang 

jelas terkait 

pembagian tugas 

kerja/kewenanga

n antar instansi 

terkait dalam 

pelaksanaan 

program 

penanggulangan 

kemiskinan. 

Perlu dibuat 

regulasi yang jeas 

tentang pembagian 

tugas 

kerja/kewenangan 

antar instansi 

terkait. 

 
 
 

 
 
 

Selain tantangan dan kendala terkait kebijakan tersebut di atas masih terdapat  hal-hal 
teknis dalam pelaksanaan program penanggulangan fakir miskin sebagaimana berikut: 

 
  1. RS-RTLH tidak dilengkapi MCK 
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   2. Juknis yang menargetkan sebaran bantuan KUBE untuk dua kecamatan, empat desa atau 

kelurahan sehingga sulit dijangkau  karena satu pendamping harus menangani 10 KK. Di 

Kabupaten Minahasa Utara belum ada fokus program penangulangan kemiskinan secara 

keroyokan (Pertanian dan Kelautan) untuk masyarakat pesisir. Masih terdapat 3 kelompok 

masyarakat pesisir di daerah yang masih kurang tingkat kesejahteraannya yaitu masyarakat 

Kecamatan Kupang Barat, Kupang Timur, dan Weri yang sulit akses geografisnya. 

3. Kurang adanya keterbukaan untuk masyarakat penerima Program Bantuan sosial. Mereka 
menganggap/mengkomodir pihak-pihak yang dianggap lebih tahu sebagai perwakilan di desa 

melalui Musyawarah Desa. 
4. Data prioritas ekonomi lemah tidak terregister, diperlukan verifikasi/update data karena 

masih ada masyarakat tidak miskin yang terdata. 
5.  Kapasitas masyarakat miskin untuk dapat jaminan fokus ke Dinsos. 

 
3. Analisis kesinambungan pelaksanaan Program JKN di Kab.Minut. 

 
1. Kebijakan 

Kebijakan adalah suatu keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu 

tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Kebijakan 

program JKN belum konsisten dan masih sarat nuansa politik. Menurut David Easton dalam Budi 

Winarno 2007, mengatakan bahwa yang menjadi penguasa dalam suatu sistem politik yaitu 

anggota eksekutif, legislatif, yudikatif dan administrator yang dapat menitipkan kepentinganya 

pada saat pembuatan kebijakan19.  Sehingga kebijakan program JKN dibuat untuk menyelesaikan 

permasalahan kesehatan yang ada di dalam kelompok masyarakat. Kebijakan  program JKN  terus 

berubah  seiring  waktu  disempurnakan, contohnya telah dikeluarkannya Perpres no.75 tahun 

2019 tentang perubahan Perpres no.82 tahun 2018  tentang Jaminan Kesehatan yang tertuang 

pada pasal 34 ayat 1 dan 2 untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program  JKN  perlu  

dilakukan  penyesuaian  kenaikan iuran pada seluruh segmen peserta.  diatur  bahwa  iuran peserta  

Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  (PBPU)  Kelas 3 akan meningkat dari Rp. 25.000 menjadi 

Rp.42.000; iuran  peserta  atau mandiri  Kelas 2 akan meningkat dari Rp. 51.000 ke Rp 110.000 dan 

iuran peserta Kelas 1 akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, bakal berlaku efektif per  

tanggal  1 Januari 2020. Sedangkan untuk Peserta PBI kenaikan iuran  dianggarkan dari anggaran 

pemerintah dan akan berlaku surut  pada 1 Agustus 2019.20 Sehingga  pelayanan  kesehatan di PPK 

(Pemberi Pelayanan Kesehatan) RS,  Puskesmas dan Klinik berjalan baik sehingga seluruh  peserta  

memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang berkesinambungan.  

Menurut Prof. Budi Hidayat, Tiga Kunci menjaga Sustainibilitas Program JKN yaitu 1. 

menaikan besaran iuran peserta karena Besaran iuran yang berlaku saat ini tidak cukup untuk 

mendanai program JKN, tentunya tidak sehat dan bisa mengancam keberlangsungan program. 2.  

merasionalisasi tarif pelayanan,  harga keekonomian ( nilai yang wajar). Isu kritis lainnya adalah 

dari hasil kajian yang kami lakukan Mei 2015 menemukan fakta masih banyaknya rumah sakit 

yang menarik biaya tambahan kepada pasien. Padahal, seluruh biaya berobat pasien sudah 

dijamin. Persoalan ini harus disikapi dengan serius, prinsipnya JKN itu harus mampu memberikan 

perlindungan finansial kepada pesertanya. Apalagi sekitar 73 persen iuran yang masuk ke BPJS 

Kesehatan digunakan untuk membayar klaim rumah sakit. Penarikan biaya tambahan yang 

dilakukan rumah sakit ini sebagian besar menggunakan alasan untuk pembelian obat yang tidak 

ditanggung BPJS Kesehatan. Jadi, sangat penting bagaimana membuat obat dapat diakses dengan 

efektif, meningkatkan pengawasan dalam implementas JKN, dan perlunya mendidik peserta 
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maupun provider BPJS Kesehatan untuk memahami hak-hak dan kewajibannya karena  kondisi ini,  

sehingga menaikkan iuran peserta menurut saya jadi sebuah keharusan, dan butuh kerjasama 

semua pihak untuk menetapkan besarannya. 3. Dana cukai rokok untuk mendanai selisih premi  

JKN. Selama ini rokok berimplikasi negatif  pada kesehatan masyarakat. Bukan hanya pada si 

perokok, tetapi juga masyarakat yang terpapar asap rokok. Jadi sudah seharusnya cukai rokok 

digunakan untuk mendanai program-program kesehatan. Tahun ini saja target cukai rokok sampai 

Rp 125 triliun. Kalau cukainya dinaikkan, tentunya akan signifikan sekali untuk membantu 

program JKN.21 Terkait angran Penerima Bantuan Iuran (PBI)  meningkat mulai tahun 2014 dari 

Rp 25.500/Jiwa/Bln  sampai saat ini  2019 menjadi  Rp. 42.000. Pemerintah  pusat  telah  

menanggung anggaran sebesar 151 Triliun melalui APBN.22 

Implementasi Kebijakan Program JKN di Kabubapten  Minahasa Utara sudah berjalan Baik, 

semua masyarakat  mendapatkan pelayanan kesehatan yang komperhensif, dukungan Pemda 

sangat besar dalam menuju UC pada tahun 2018 Kabupaten Minahasa Utara sudah UC.   Namun 

masih ada terkendala. Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan terkait kendala dalam 

pelaksanaan kebijakan Program JKN  menyatakan bahwa : 

“Saat ini Kabupaten masih mengalami kendala  karena pengurangan data  kepesertaan karena 

proses penyandingan data (Verivali di dinsos)” (Informan 7). 

 
Validitas informasi dari informan dilakukan melalui metode tri anggulasi kepada informan 

lain, menyatakan bahwa: 

 
“Menyandingkan data peserta dengan duk capil harus mencari yang belum 

terdaftar seperti cari kutu”(Informan 8).  
 

Kendala lain yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yaitu masih banyak Peserta Mandiri 

(PBPU) dari 28.000 jiwa hanya 16.000 jiwa yang aktif dan sisanya sebanyak 12.000 jiwa tidak 
aktif karena menunggak iuran. Saat ini belum adanya kebijakan pemerintah pusat/daerah yang 
mengatur tentang  mekanisme pembayaran tunggakan premi peserta PBPU sektor informal kelas 

III yang subjeknya adalah orang miskin dan tidak mampu.  
Berikut ini hasil kutipan wawancara dengan informan 11 menyatakan sebagai berikut: 

“Kenaikan Premi saat ini berat sudah tidak sesuai dengan 

penghasilan/pendapatan benkel. Iuran terlalu besar tidak sanggup membayar  

karena penghasilan minim belum mencukukupi bayar premi” (Informan 11). 

Hal ini di dukung oleh hasil kutipan wawancara dengan informan 10  menyatakan bahwa: 

“ Kenaikan premi lebih rumit lagi”(Informan 10). 

Hal ini juga relevan dengan yang disampaikan oleh  Kanedi mengatakan, pemerintah harus 

mengambil sikap cerdas dan solutif dalam penanganan program penanganan kemiskinan agar 

masyarakat bisa tetap terjamin haknya atas layanan kesehatan. Masyarakat awalnya terdaftar 

sebagai kelas II, tapi karena iuran naik akhirnya pindah ke kelas III. Naiknya iuran BPJS 

berpotensi meningkatkan angka kemiskinan. Banyaknya warga yang turun kelas karena 

mahalnya iuran BPJS kesehatan. Dan terjadi potensi tunggakan dari kelas III yang sudah tidak 

mampu lagi membayar iuran. 25 

2. Kepesertaan 
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Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional  meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan 

dana APBN, Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dana APBD/ Jamkesda, Pekerja Penerima 

Upah (PPU) ,Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut:  

             Tabel 6. Data Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk di Provinsi Sulut Tahun 2016  

No Jenis Jaminan Kesehatan Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan 
 

 1. PBI APBN 853.800 

 2. PBI APBD 178.775 

 3. PPU 359.260 

 4. PBPU 269.888 

 5. BP 84.347 

TOTAL TERJAMIN  1.773.070 

       Sumber: Program JKN  Bidang Promkes Dinkes Prov.Sulut tahun 2017 27 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa peserta yang banyak memiliki jamainan 

kesehatan di Provinsis Sulut adalah peserta PBI APBN SEBANYAK 853.800 jiwa, PPU sebanyak 

359. 260 Jiwa,  dan PBPU sebanayak 269.888 Jiwa. Dan sisa nya dalah PBI APBNd sebanyak 

178.775 jiwa dan BP sebanyak 84.347 jiwa. 

Sedangkan Rincian mengenai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dana APBN, Penerima 

Bantuan Iuran (PBI) dengan dana APBD/ Jamkesda, Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU) dan Bukan pekerja  di Kabupaten Minahasa Utara  dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini sebagai berikut: 

Tabel 7. Jumlah Peserta Jaminan Kesehatan Penduduk di Kabupaten  Minahasa Utara   Tahun 

2019 

No Jenis Jaminan Kesehatan Jumlah Peserta 
Jaminan Kesehatan  

 1. Jamkesmas 86.421 

 2.  PBI APBD Jamkesda 56.089 

 3. PBPU 28.000 

TOTAL TERJAMIN  170. 510 

Sumber : Data Program JKN Dinkes Kab.Minahasa Utara 2019 28 

Tahun 2019 Kabupaten Minahasa Utara dengan penduduk yang sudah terjamin program JKN 

sebanyak 170.510 Jiwa. berjumlah sebanyak  200,216 Jiwa, dengan total penduduk 

 

 

 

Tabel 8. Jumlah Penduduk  yang belum memiliki Jaminan Kesehatan di Kabupaten Minahasa 
Utara Tahun 2019 
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No Jumlah Penduduk 

Kab.Minut 

Jlh Memiliki Jaminan 

Kesehatan  

Jlh  Penduduk 

Kab.Minut Yng belum 

Terjamin. 

 1. 200,216 170.510 29.706 

Sumber : Data Program JKN Dinkes Kab.Minahasa Utara 2019 

Ini artinya penduduk yang ada di Kabupaten Minahasa Utara sudah terjamin sebanyak 

85,2% saat ini, Namun  masih ada masyarakat yang belum terjamin sebanyak 29.706 jiwa sebesar 

(14,8%). Saat ini terjadi penurunan capaian kepesertaan karena lagi pembersihan data di Dinsos. 

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan terkait  data Program JKN  menyatakan 

bahwa : 

“Jumlah Kepesertaan  selalu bertambah setiap tahun, peserta mandiri sangat kecil 

namun masih ada harapan Perlu validasi data PBI APBD Jamkesda” (Informan 8). 

Hasil  ini relevan dengan yang ditulis oleh Dani Prabowo di Jakarta, Kompas.Com 

mengatakan bahwa di lapangan, banyak anggota PBI yang diikutkan karena dekat dengan 

pengurus RT/RTW setempat. cleansing data dilakukan secara efektif, peserta golongan mandiri 

Kelas 3 langsung bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. Dari sisi status sosial ekonomi golongan 

mandiri Kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran. BPJS Kesehatan mengklaim 

telah membersihkan data PBI. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP), ada 27 juta data peserta yang telah di-cleansing. 26 

Karena itu, sangat perlu menyandingkan data BPJS dengan Dukcapil. Belum adanya 

kesadaran masyarakat untuk merubah kepesertaannya karena sudah naik tarif ekonominya dari 

miskin sudah mampu.  Dalam penelitian ini beberapa hal yang mempengaruhi faktor kepesertaan 

sebagai berikut: 

1. karena faktor  kurangnya sosialisasi dll.  
Kurang nya sosialisasi program dari BPJS kesehatan terhadap Prrogram Jaminan Kesehatan maka 
dinas kesehatan melalui koordinasi dengan dinas sosial untuk melakukan sosialisasi bersama dengan 
Pemerintah desa pasti desa nurut karena dana pemerintah desa terletak di Dinas Sosal. 

2. Program KIS ini perlu dijaga kesinambungannya karena sebenarnya dirasakan sangat bermanfaat 
untuk membantu masyarakat miskin/kurang mampu.  
Masyarakat merespon positive program JKN karena meringankan beban, membantu masyarakat 
dengan adanya bukti yang terlihat dengan kondisi kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. 
Seiring dengan itu Produktifitas masyarakat yang meningkat bahkan keksejahteraan 
dimasyarakatpun ikut meningkat.  

3. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan karena faktor persyaratan 
administrasi dan birokrasi, misalnya tidak memiliki identitas kependudukan.  

4. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dapat  mendorong kearifan lokal adat tonseak agar 
Program JKN mudah diterima oleh masyatakat lapisan bawah dan dapat di korelasikan.  

5. Kebijakan tentang fakir miskin merupakan upaya yang tepat dari pemerintah mengatasi 
permasalahan kemiskinan di Kabuapten Minahasa Utara,  namun dalam implementasinya masih  
belum sepenuhnya berhasil dikarenakan beberapa aspek yang belum tepat sasaran dan dukungan 
yang kurang dari masyarakat akibat kurangnya informasi dan sosialisasi yang memadai.  

6. Untuk  mempercepat penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Minut disarankan dilakukan 
intergrasi program antar kementerian.  

7. Perlu perhatian kusus  terhadap  pengaturan kewenangan antar kementerian dengan jelas,  
8. Mempermudah persyaratan administrasi, dan sosialisasi serta teknik penyampaian informasi dengan 

pemberdayaan kearifan budaya lokal masyarakat setempat.   
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3. Pelayanan 

Terkait dengan pelayanan peserta program JKN dI Kabupaten Minahasa Utara 

menerapkan pelayanan  gratis di seluruh Puskesmas, namun bukan berarti pelayanan kesehatan 

di Kabupaten Minahasa Utara tidak memiliki masalah, terkait dengan pelayanan permasalahan 

yang muncul adalah belum adanya Puskesmas yang melakukan pelayanan 24 Jam, masih adanya 

masyarakat yang belum percaya kualitas pelayanan di Puskesmas. Berdasarkan wawancara 

mendalam dengan informan terkait  menyatakan bahwa : 

“ Masyarakat masih banyak memilih pelayanan RS lewat IGD” (Informan 8). 

Validitas informasi dari informan dilakukan metode tri anggulasi kepada informan lain 

menyatakn bahwa: 

“ Layanan Bagus tersedia ruangan bagus dan sesuai dengan kelas” (Informan 11) 

Di samping itu juga  pelaksanaan pelayanan yang belum merata di Kabupaten Minahasa 

Utara disebabkan karena ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi, serta belum adanya 

jaringan komunikasi data di Puskesmas kepulauan sehingga belum bisa menerapkan KBK. 

Terdapat 3 Apotik PRB aktif posisi pembangunannya  agak jauh sehingga terganggu dalam akses 

dan membebani  pesertanya,  pada hal obat pasien prolaknis  tidak boleh putus.  

Sedangkan terkait pelayan di RS semua pasien mendapatkan pelayanan,  kebijakan RS 

jiwa kelas III full dan kelas I kosong maka peserta PBI kelas III kita rawat dikelas I. Dalam 

mekanisme pemberian obat sama  sesuai formularium. RS sering kecolongan pasien di gratiskan 

karena pasien tidak mampu, tidak ada kartu, dan tidak ada uang. Ada kebijakan life Saving  karena 

alasan kemanusiaan pada pasien jantung diberikan 1 x Injeksi  sebelum pasien dirujuk. 

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan terkait  menyatakan bahwa : 

“Kunjungan pasien BPJS setiap bulan naik, ril data ada di medrec” (Informan 9). 

 Validitas informasi dari informan dilakukan metode tri anggulasi kepada informan lain 
menyatakn bahwa: 

“BPJS mempermudah biaya perawatan di RS yang sekkarang ini cukup mahal” (Informan 10). 

4. Pendanaan 
 

Tabel 8.  Nama Kegiatan  dan Jumlah Anggaran  Program Kesehatan di Prov.Sulut 

 

No Nama Kegiatan Jumlah Anggaran  

1. Anggaran Kesehatan 
APBD Prov.Sulut 2016 

Rp. 61.469.293.108 

   Sumber : Program JKN Dinkesda Prov. Sulut, 2017. 

 

Pembiayaan atau anggaran kesehatan adalah dana yang disediakan untuk 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang dialokasikan melalui APBD baik provinsi maupun 
kabupaten/kota. Adapun total anggaran APBD Provinsi Sulut tahun 2016 sesuai data yang 
diperoleh dari Sub bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara Tahun 2016 adalah: 61.469.293.108 atau 51.718,66 per kapita.  
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Dinas Kesehatan  Kabupaten Minahasa Utara membayar premi peserta berdasarkan hasil 

rekonsiliasi data antara dinsos, BPJS dan dukcapil dengan jumlah anggran  dana sebesar Rp. 800 
Juta yang berasal dari Pajak Rokok. Untuk itu diperlukan loby-loby anggaran ke pemangku 
kepentingan agar pemda memanfaatkan dana cukai rokok untuk membantu biaya iuran jaminan 
kesehatan. 

 

I. KESIMPULAN DAN SARAN  
a.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, maka dapat  ditarik beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Undang-undang Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di Kab.Minahasa Utara belum optimal, baik secara 
fisik maupun non fisik,  khususnya terkait Progam Indonesia Sehat  (KIS)  karena faktor  
kurangnya sosialisasi dll. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, program ini perlu 
dijaga kesinambungannya karena sebenarnya dirasakan sangat bermanfaat untuk membantu 
masyarakat miskin/kurang mampu. Masih ada masyarakat yang belum mendapatkan Jaminan 
Kesehatan karena faktor persyaratan administrasi dan birokrasi, misalnya tidak memiliki 
identitas kependudukan. Belum adanya kebijakan pemerintah Pusat/Daerah yang mengatur 
tentang  mekanisme pembayaran tunggakan premi peserta PBPU sektor informal kelas III yang 
subjeknya adalah orang miskin dan tidak mampu. Pemerintah dapat  mendorong kearifan lokal 
adat tonseak agar Program JKN mudah diterima oleh masyatakat lapisan bawah dan dapat di 
korelasikan. 

 Kebijakan tentang fakir miskin merupakan upaya yang tepat dari pemerintah mengatasi 
permasalahan kemiskinan di Kabuapten Minahasa Utara,  namun dalam implementasinya masih  
belum sepenuhnya berhasil dikarenakan beberapa aspek yang belum tepat sasaran dan 
dukungan yang kurang dari masyarakat akibat kurangnya informasi dan sosialisasi yang 
memadai. Untuk  mempercepat penanganan masalah kemiskinan di Kabupaten Minut disarankan 
dilakukan intergrasi program antar kementerian serta perhatian kusus  terhadap  pengaturan 
kewenangan antar kementerian dengan jelas, mempermudah persyaratan administrasi, dan 
sosialisasi serta teknik penyampaian informasi dengan pemberdayaan kearifan budaya lokal 
masyarakat setempat 

   

b. Saran 
 

Untuk mencapai keberhasilan Program Penanggulangan kemiskinan dan keberlangsungan 
program JKN ke depannya, maka dapat diberikan beberapa saran, antara lain: 
   

1. Perlu adanya pengaturan tentang identifikasi dan pendataan penduduk miskin 
sehingga hasil pendataan dapat mendukung tersedianya data penduduk miskin 
(by name, by addres, by case) yang terintegrasi dengan nomor induk 
kependudukan dan dapat digunakan sebagai sebagai dasar penentuan target, 
sasaran, penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program 
penanggulangan kemiskinan.   

 

 

2. Perlu adanya pengaturan tentang sinergitas dan harmonisasi berbagai 
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan serta pengaturan tentang  evalusi 
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kinerja program pengentasan kemiskinan secara komperehensif agar dapat 
diketahui tingkat keberhasilan dari program tersebut.  

3. Diperlukan Kinerja yang tinggi dari pemerintah Kabupaten minut (Intansi terkait) 
dalam Penanggulangan Kemiskinan baik dari segi pengelolaan, pengaturan tugas, 
dan kewenangan/fungsi agar tercapai opimal.  

4. Peranserta pemerintah, dan Masyarakat. Peran serta tokoh-adat, agama, dan  
tonseak turut di libatkan  untuk penanggulangan kemiskinan. 

 

c. Rekomendasi Kebijakan 

1. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dapat  mendorong kearifan 
lokal adat tonseak agar Program JKN mudah diterima oleh masyatakat lapisan 
bawah dan dapat di korelasikan. 

2. Pengurusan Administrasi lebih disederhan Kan khususnya untuk program-
program terpinggirkan dantermarjinalkan. 

3. Pemda perlu menetapkan instrumen asesmen dan asesmen center terkait kendala 
dan permasalahan dalam implementasi program Penanganan Fakir Miskin di 
Kab.Minut 

4. Mendorong masyarakat dalam penyediaan data yang valid 
5. Perlu adanya kebijakan pemerintah Pusat/Daerah yang mengatur tentang  

mekanisme pembayaran tunggakan premi peserta PBPU sektor informal kelas III 
yang subjeknya adalah orang miskin dan tidak mampu. 

6. Perlu dibuat regulasi yang jeas tentang pembagian tugas kerja/kewenangan antar 
instansi terkait. 
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ABSTRAK 

        Kasus stunting di Kabupaten Garut merupakan masalah yang serius, hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya jumlah kasus stunting sehingga menduduki peringkat 2 di Jawa Barat.  Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya angka  

stunting di Kabupaten Garut. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, survey dilakukan 

kepada orang tua yang memiliki anak dengan kasus stunting yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Garut. Sebanyak  169 responden yang selanjutnya dianalisis menggunakan faktor analisis 

eksploratori. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dari 20 indikator yang diujikan, terbentuk 5 

faktor yang menyebabkan tingginya kasus angka stunting di Kabupaten Garut. Faktor-Faktor 

tersebut antara lain Pola Hidup, Pengetahuan, Kesehatan, Lingkungan dan Ekonomi. 

Kata kunci : kesehatan, stunting, faktor analisis eksploratori, 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG  

Kurang gizi pada balita merupakan salah satu masalah berat yang dihadapi oleh negara 

Indonesia. Mengingat bahwa masalah gizi di usia tersebut khususnya pada usia sekolah bisa saja 

menjadi penyebab rendahnya kualitas tingkat pendidikan. Stunting adalah masalah gizi utama 

yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Selain itu, stunting 

dapat berpengaruh pada anak balita pada jangka panjang yaitu mengganggu kesehatan, 

pendidikan serta produktifitasnya di kemudian hari. Anak balita stunting cenderung akan sulit 

mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun 

psikomotorik (Farah, Rohmawati1 2015).  

Keadaan stunting menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

1995/MENKES/SK/XII/2010 yaitu keadaan dimana hasil pengukuran panjang badan menurut 

umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) berada diantara -3 deviasi (SD) sampai -2 

SD. dikatakan sangat pendek dimana hasil pengukuran PB/U atau TB/U dibawah -3 SD. 

Ciri lain dari anak yang termasuk dalam stunting adalah pertumbuhan yang melambat, 
wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk 

pada kemampuan fokus dan memori belajarnya, pubertas terlambat, dan usia 8-10 tahun anak 
menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan kontak mata terhadap orang di sekitarnya. 
(Setiaji, 2018) 

Pemerintah Kabupaten Garut punya pekerjaan rumah besar. Pemda mengupayakan 
menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh anak usia 0 hingga 5 tahun di Kabupaten Garut. 
Data yang dihimpun, di Kabupaten Garut terdapat 10 desa yang menjadi penyumbang stunting. 

mailto:emarismayanti@fisip.uniga.ac.id
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Dengan fakta itu, Garut masuk dua besar kasus stunting di Jawa Barat.( Iqbal, 2019). Berikut data 
kasus Stunting di Kabupaten Garut : 

Data Stunting Kabupaten Garut 

Data 10 Desa 8 Kecamatan Stunting Di Kabupaten Garut 

No Desa Kecamatan Jumlah Stunting Tahun 2018 

1 Leuwigoong Leuwigoong 69 

2 Sukarasa Malangbong 27 

3 Wanakerta Cibatu 9 

4 Lembang Leles 10 

5 Padamukti Sukaresmi 19 

6 Girimukti Cisewu 1 

7 Karangsewu Cisewu 21 

8 Pasirlangu Pakenjeng 4 

9 Jayamekar Pakenjeng 4 

10 Simpang Cibalong 5 

JUMLAH 169 

 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Garut 2018 

Salah satu program pemerintah untuk menekan angka stunting yaitu berkolaborasi dengan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terus gencar melakukan sosialisasi Program 
Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) ke daerah-daerah yang tingkat konsumsi 
ikannya masih rendah salah satunya di Kabupaten Garut. Karena dengan mengomsumsi ikan 

akan mampu mengatasi stunting. 
Angka konsumsi ikan Kabupaten Garut  tahun 2018 hanya sebesar 20,70 kg/kapita (setara 

ikan utuh segar), masih di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat 29,64 kg/kapita. 
Jumlah ini bahkan jauh di bawah angka konsumsi ikan nasional yang sebesar 50,69 kg/kapita 
(Mochammad Iqbal, 2019) 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui fator-faktor apa saja yang dapt mempengaruhi tingginya angka stunting di 

Kabupaten Garut. 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitaf dengan pendekatan studi kasus. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kabupaten Garut dengan penentuan responden adalah orang tua yang 

memiliki anak dengan kasus stunting. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner dan wawancara mendalam dengan informan-informan kunci seperti Kepala Dinas 

Kesehatan, Kepala Puskesmas, Kader Posyandu dan orang tua atau Keluarga penderita stunting. 

Proses identifikasi informan selanjutnya didasarkan pada rekomendasi dari informan kunci 

sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Data dianalisis dengan model interaktif 

yang mencakup kegiatan pengumpulan data, tampilan data, verifikasi data, penarikan 

kesimpulan hingga bisa kembali lagi pada pengumpulan data jika informasi yang dibutuhkan 

belum memadai. 
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Indikator yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Gaya Hidup (P1), adalah  sebagai suatu kecenderungan pola hidup yang dikenali dengan 
bagaimana orang menghabiskan waktunya (aktivitas), apa yang penting orang 
pertimbangkan pada lingkungan (minat), dan apa yang orang pikirkan tentang diri sendiri 
dan dunia di sekitar (opini). (Kotler, 2002) dalam hal ini Gaya Hidup juga menjadi penentu 
dalam menjada kesehatan individu, keluarga dan masyarakat. 

2. Pola Pengasuhan (P2) merupakan cara bagaimana seorang individu merawat serta menjaga 
anak- anaknya untuk tetap hidup dalam keadaan sehat dan baik. 

3. Daya Beli (P3) adalah Kemampuan individu untuk memperoleh barang ataupun  jasa sesuai 
dengan yang diinginkan 

4. Cuci Tangan Kurang Bersih (P4) merupakan hal penting yang harus dilakukan pada setiap 
individu ataupun keluarga agar tetap dapat menjaga kesehatan, khususnya saat akan 
makan.(Erna & Wahyuni, 2011) 

5. Kesadaran Masyarakat akan kebersihan (P5), hal ini merupakan suatu sikap yang harus 
dimiliki bagi setiap individu, khususnya mereka yang mempunyai anak dengan kasus 
stunting, mengingat bahwa kebersihan sangat berpengaruh terhadap kesehatan.  

6. Tingkat Pendidikan (P6), pada kenyataannya tingkat pendidikan mempunyai Hubungan 
yang positif dengan pengetahuan dengan perilaku hidup sehat, artinya semakin tinggi 
tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan maka semakin tinggi pula perilaku hidup sehat 
kualitas lingkungan rumah ( Putri, 2017) 

7. Penghasilan (P7) merupakan indikator penunjang dalam mewujudkan perbaikan gizi pada 
keluarga, dengan memiliki penghasilan yang baik atau cukup, seorang individu mampu 
mencukupi keluarganya dengan makan makanan bergizi. 

8. Kurangnya Informasi (P8) adalah salah satu faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan 
program pengentasan stunting, khususnya dikabupaten Garut. Dengan melihat rata-rata 
yang memiliki anak dengan kasus stunting merupakan mayoritas dari pedesaan yang 
menurut peneliti sangat minim mendapatkan informasi apa itu stunting, apa dampaknya dan 
apapula pencegahannya. 

9. Pemeriksaan Kesehatan (P9) merupakan aktivitas yang harus selalu dilakukan atau menjadi 
rutinitas pada setiap individu atau keluarga agar menjadi langkah awal pada setiap 
pencegahan yang terjadi pada kesehatan masing-masing individu ataupun keluarga. 

10. Kurangnya Sosialisasi (P10), dalam hal ini sosialisasi memuat informasi-informasi yang 
sangat penting diketahui oleh masyarakat banyak, khususnya tentang stunting. Pemerintah 
Daerah menjadi informan yang harus memiliki kerja cepat serta merata dalam hal 
penyampaian informasi terkait program-program yang akan diimplementasikan terkait 
pengentasan stunting 

11. Kurangnya Olahraga (P11) adalah ciri dari pola hidup yang kurang baik dan tidak seimbang. 
12. Kurangnya Asupan Gizi (P12) adalah faktor penentu dalam kasus stunting, penyumbang 

indikator terbanyak dalam kasus ini, terjadi karena kurangnya asupan gizi yang baik (Erna 
& Wahyuni, 2011) 

13. Penggunaan Air Bersih (P13)merupakan cerminan dari pola hidup sehat, apabila individu 
atau keluarga mengkonsumsi dan menggunakan air bersih, begitupun sebaliknya. (Erna & 
Wahyuni, 2011) 

14. Genetik /Faktor keturunan (P14),pada masalah stunting ini ternyata tak hanya disebabkan 
karena kurangnya gizi seorang anak, Direktur Gizi Masyarakat Kemekes RI menyebut bahwa 
masalah genetik dapat menyebabkan terjadinya stunting.(Permana, 2019) 

15. Pemanfaatan Posyandu (P15), dalam hal ini posyandu merupakan ujung tombak dari 
keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan program-program kesehatan, sehingga 
masyarakat harusnya ikut berpartisipasi dalam perwujudannya 

16. Berat Badan Lahir (P16) adalah bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih besar untuk 
mengalami gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada masa kanak – kanak. Anak 
sampai dengan usia 2 tahun dengan riwayat BBLR memiliki risiko mengalami gangguan 
pertumbuhan dan akan berlanjut pada 5 tahun pertama kehidupannya jika tidak diimbangi 



72 
 

dengan pemberian stimulasi yang lebih7 . Bayi prematur dan BBLR yang dapat bertahan 
hidup pada 2 tahun pertama kehidupannya memiliki risiko kurang gizi dan stunting8 . Bayi 
dengan BBLR mengalami pertumbuhan dan perkembangan lebih lambat sejak dalam 
kandungan karena retardasi pertumbuhan intera uterin, hal ini dapat berlanjut hingga anak 
telah lahir jika tidak didukung dengan pemberian gizi dan poal asuh yang baik dimana 
akhirnya sering gagal mengejar tingkat pertumbuhan yang seharusnya dia capai pada 
usianya 9 . Selain itu, anak dengan berat badan lahir rendah (< 2500 gram) akan berpeluang 
3,03 kali lebih besar untuk mengalami stunting (Dewi, 2018) 

17. Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga (P17) merupakan faktor yang yang tidak secara 
langsung berdampak pada kasus stunting. Hal ini lebih berdampak langsung pada kesehatan 
lingkungan (Erna & Wahyuni, 2011) 

18. Pekerjaan (P18) merupakan penentu dari penghasilan, indikator penunjang dalam 
mewujudkan perbaikan gizi pada keluarga, dengan memiliki penghasilan yang baik atau 
cukup, seorang individu mampu mencukupi keluarganya dengan makan makanan bergizi. 

19. Sering Begadang (P19) adalah salah satu pola hidup yang tidak baik bagi kesehatan 
20. Pandangan Stereotipe (P20) adalah suatu pemikiran yang bersifat kolot atau hanya 

mengandalkan pengalaman saja tanpa mempertimbangan informasi dan pengetahuan 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak dengan kasus stunting di 

Kabupaten Garut. Jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 169 orang. Dalam penelitian 

ini digunakan skala Likert, Skala Likert merupakan alat untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). Dalam 

skala ini terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai 

(KS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Derajat kepercayaan yang digunakan 

adalah dengan α=0,05. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan 

menggunakan teknik analisis faktor yang dibantu dengan komputer program Statistical Packages 

and Social Science (SPSS) versi 23. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

HASIL PENELITIAN 

Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov dengan hasil sebesar 0,200. 
Artinya data tersebut normal dan memenuhi persyaratan pada Teknik analisis data Faktor 
Analisis (Field, 2000) Analisa faktor eksploratori dilakukan untuk mengetahui kemungkinan 
adanya pola korelasi yang dapat membentuk faktor baru. Analisa faktor eksploratori 
menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Berikut tahap-tahap analisa faktor 
eksploratori  (Santoso, 2010). 

1) Memilih variabel 
Analisis untuk memilih variabel dalam penelitian ini dilakukan dua kali. Dari hasil analisis 

pertama diperoleh nilai KMO sebesar 0,502 (> 0,5) yang berarti kombinasi semua variabel layak 
untuk dianalisis faktor. Variabel dikatakan kuat berdasarkan KMO, apabila memiliki koefisien 
anti image di atas 0,5 (Field, 2000) Sedangkan untuk masing-masing variabel yang layak untuk 
dianalisis faktor karena mempunyai koefisien korelasi anti image di atas 0,5 adalah dua puluh 
variabel. Terdapat empat variabel yang memiliki koefisien anti image di bawah 0,5, yaitu 
variabel Gaya Hidup (0,222), sering begadang (0,447), Pembuangan air limbah rumah tangga 
(0,492) dan Daya Beli (0,114). Proses analisa diulang setelah menghilangkan variable Gaya 
hidup, sering begadang, pembuangan air limbah rumah tangga danDaya beli, kemudian 
didapatkan peningkatan nilai KMO yaitu menjadi 0,672 dengan masing-masing variable 
memiliki anti image diatas 0,5.  
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2) Ekstraksi faktor 

Tujuannya adalah melakukan reduksi atau pengelompokkan sembilan variabel yang 
memiliki korelasi ke dalam suatu faktor baru yang yang lebih ringkas. Cara yang lebih banyak 
digunakan untuk menentukan jumlah faktor adalah kriteria eigenvalue > 1.00. Nilai eigenvalue 
ditunjukkan pada nilai varian yang dijelaskan. Selain itu, dilihat pula komunalitas tiap variabel 
untuk melihat variasi umum yang ada pada tiap variabel. Komunalitas akan semakin bagus bila 
mendekati 1.00 (Field, 2000) Faktor pertama menjelaskan varian sebesar 19,13%, faktor kedua 
sebesar 8,66%, faktor ketiga sebesar 8,41%, factor keempat sebesar 7,67% dan faktor kelima 
sebesar 7,08% sehingga total varian yang dijelaskan sebesar 50,95%. 

3) Rotasi faktor 
Rotasi faktor dalam penelitian ini untuk mendapatkan variable yang dapat bertahan 

dalam struktur yang ada. Rotasi faktor menggunakan metode varimax untuk memaksimalkan 
jumlah varian dalam muatan faktor. 

4) Penamaan faktor 
Diperoleh lima faktor yang merupakan reduksi dari enam belas variabel. Variabel-

variabel yang termasuk ke dalam faktor pertama berurutan sesuai dengan muatan faktor adalah 

Kurangnya asupan gizi (0,676), Pola Pengasuhan (0,649), Kurangnya Olahraga (0,585), Cuci 

Tangan Kurang Bersih (0,409). Berdasarkan variabel-variabel yang dijelaskan oleh faktor 

pertama  terlihat bahwa faktor ini banyak ditentukan oleh cara hidup atau kemampuan individu 

bersikap terhadap kondisi hidup, maka oleh peneliti faktor ini dinamakan Pola Hidup. Faktor 

kedua terdiri atas empat variabel dengan urutan sesuai muatan faktor adalah Pandangan 

Streotipe (0,711), Tingkat Pendidikan (0,625), Kurangnya Sosialisasi (0,509), Kurangnya 

informasi (0,502). Faktor yang kedua ini oleh peneliti dinamakan faktor Pengetahuan, berisi 

tentang bagaimana individu memiliki pola pikir yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, 

informasi atau pengalaman yang pernah dilalui. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor 

ketiga adalah Pemanfaatan posyandu (0,716), Pemeriksaan Kesehatan (0,699), Berat Badan Lahir 

(0,319), peneliti menamai faktor ini adalah Kesehatan. Variabel-variabel yang termasuk kedalam 

faktor empat yaitu Kesadaran Masyarakat akan kebersihan (0,715), Penggunaan air bersih 

(0,674), Genetik (0,485) factor ini berisi tentang bagaimana orang tua yang memiliki anak 

menjaga kebersihan keluarga, lingkungan dan sekitarnya, peneliti menamai factor keempat yaitu 

Lingkungan. Variabel-variabel yang termasuk ke dalam faktor kelima Pekerjaan (0,723), 

Penghasilan (0,540), pada factor ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk 

dapat memberi anak atau keluarga dengan gizi yang baik atau cukup dengan pekerjaan atau 

pendapatan yang mungkin saja menjadi penghambat untuk mewujudkan itu, maka peneliti 

menamai factor kelima ini dengan Ekonomi. 

PEMBAHASAN 

Indonesia mempunyai masalah gizi yang cukup berat yang ditandai dengan banyaknya 

kasus gizi kurang. Malnutrisi merupakan suatu dampak keadaan status gizi. Stunting adalah salah 

satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga 

termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi 

daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan 

Thailand (16%) dan menduduki peringkat kelima dunia. Stunting disebabkan oleh faktor multi 

dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun 

anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi pervalensi stunting oleh 

karenanya perlu dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari anak balita. 

Pencegahan stunting dapat dilakukan antara lain dengan cara 1.Pemenuhan kebutuhan zat gizi 
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bagi ibu hamil. 2.ASI eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberi makanan 

pendamping ASI (MPASI) yang cukup jumlah dan kualitasnya. 3.Memantau pertumbuhan balita 

di posyandu. 4.Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga 

kebersihan lingkungan 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Kelima faktor yang dapat menyebabkan tinggi angka stunting di kabupaten Garut setelah 
mengalami proses reduksi adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pola Hidup 
Faktor Pola Hidup tersusun dari variabel-variabel berikut yang disusun berurutan sesuai 
besaran muatan faktor dari proses ekstraksi, yaitu: Kurangnya asupan gizi, Pola Pengasuhan, 
Kurangnya Olahraga, Cuci Tangan Kurang Bersih. 

2. Faktor Pengetahuan  
Faktor Pengetahuan, terdiri atas empat variabel dengan urutan sesuai muatan faktor dari 
proses ekstraksi adalah: Pandangan Streotipe, Tingkat Pendidikan, Kurangnya Sosialisasi, 
Kurangnya informasi. 

3. Faktor Kesehatan 
Faktor Kesehatan terdiri atas tiga variabel yaitu Pemanfaatan posyandu, Pemeriksaan 
Kesehatan, Berat Badan Lahir. 

4. Faktor Lingkungan  
Faktor Lingkungan terdiri atas  tiga variable yaitu Kesadaran Masyarakat akan kebersihan, 
Penggunaan air bersih dan Genetik. 

5. Faktor Ekonomi 
 Faktor Ekonomi terdiri atas dua variable yaitu Pekerjaan dan Penghasilan. 

SARAN 

1. Diharap kader posyandu dapat memonitoring dengan baik pertumbuhan balita 
2. Petugas kesehatan dapat mengoptimalkan pelaksanaan program pemberian ASI ekslusif,  
3. Petugas kesehatan juga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program Keluarga Berencana 

(KB) 
4. Petugas kesehatan juga dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya memperhatikan 

pertumbuhan bayi 
5. Kesadaran masyarakat akan pola hidup yang baik 
6. Kesadaran masyarakat untuk menjadikan kegiatan posyandu sebagai rutinitas 
7. Diharapkan pemerintah daerah mampu mengimplementasi program-program pemerintah 

pusat terkait penanggulangan kasus stunting, seperti Program Gerakan Memasyarakatkan 
Makan Ikan (Gemarikan), Desa Sehat, program pola hidup sehat dan lain-lain. 

8. Diharapkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah yaitu Kabupaten Garut 
mensosialisasikan secara tepat terkait bahayanya kasus stunting, mengingat Kabupaten Garut  
dalam kasus stunting memasuki zona merah untuk jumlah penderita yang cukup banyak. 
informasi yang diberikan melalui iklan layanan masyarakat pada radio, koran, televisi atau 
baligo/ pamflet. 
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ABSTRAK  

 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikenal masyarakat karena BPOM memiliki 

kewenangan menerbitkan izin edar (IE) produk obat dan makanan. IE produk merupakan bentuk 

persetujuan BPOM setelah dilakukan serangkaian tahapan evaluasi pemenuhan persyaratan 

keamanan, manfaat dan mutu sehingga masyarakat terhindar dari produk yang berisiko terhadap 

kesehatan. Namun di lapangan, IE dianggap menjadi sebuah hambatan teknis untuk investasi dan 

kompetisi produk di pasar global. Mengapa? Karena penerbitan IE lama, persyaratan banyak dan 

pelayanan yang tidak praktis. Untuk menjawab tersebut, dilakukan kajian proses penerbitan IE 

produk obat dan makanan. Metode pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan data 

regulasi masing-masing produk untuk kemudian dianalisis. Hasil kajian menunjukkan proses 

penerbitan IE obat dan makanan dapat disinkronisasi satu dengan lainnya melalui persamaan 

(persyaratan dan tata cara), secara otomatis diharapkan berdampak pada percepatan penerbitan 

IE produk. IE produk masih diperlukan sebagai alat evaluasi keamanan, manfaat dan mutu 

terutama untuk produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. 

Kata kunci: izin edar, kajian, produk obat dan makanan, sinkronisasi.   

PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada rapat 

terbatas program kesehatan nasional di Jakarta, November 2019 “pangkas sebanyak-banyaknya 

dan sederhanakan keruwetan regulasi yang menjadi kendala di industri farmasi dan alat-alat 

kesehatan”, menjadi inspirasi untuk memberikan masukan/saran dari sisi regulasi obat dan 

makanan. Hal lain, media menulis bahwa izin edar (IE) menjadi kendala investasi dan/atau 

produk sulit untuk menembus pasar global bagi pelaku usaha obat dan makanan.  
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Izin edar (IE) merupakan persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 

terhadap produk obat dan makanan yang telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat dan 

mutu produk obat dan makanan sehingga layak beredar di wilayah Indonesia. Amanah ini sesuai 

dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, 

untuk melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, BPOM mempunyai kewenangan 

menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, 

khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Obat dan makanan termasuk obat, bahan obat, narkotika, 

psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan 

olahan.  Mengapa produk obat dan makanan harus diberi IE? Undang-Undang nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat 

diedarkan setelah mendapat izin edar”. Sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat 

tradisional dan kosmetik. Sementara IE makanan tercantum pada Undang-Undang nomor 18 

tahun 2012 tentang Pangan bahwa “pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan 

yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, 

pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.  

Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan, merupakan salah satu Peraturan BPOM 

yang mengatur mekanisme permohonan pendaftaran obat dan makanan. Peraturan ini mencoba 

memberikan informasi menyeluruh kepada setiap pelaku usaha obat dan makanan yang berniat 

untuk melakukan permohonan IE. Aplikasi pendaftaran aero.pom.go.id untuk produk obat, 

produk obat tradisional dan suplemen kesehatan dengan asrot.pom.go.id, kosmetik dengan 

notifkos.pom.go.id dan e-reg.pom.go.id untuk pangan, sebagaimana tercantum berturut-turut 

pada Gambar 1, 2, 3, 4.  Dengan demikian, pelaku usaha yang memiliki 5 (lima) jenis produk 

seperti obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan, harus 

memahami dan melaksanakan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam 

masing-masing aplikasi produk tersebut. BPOM meyakini bahwa masing-masing produk obat dan 

makanan memiliki ‘nature’ yang berbeda satu dengan lainnya, maka proses bisnis juga berbeda, 

sekalipun telah disatukan dalam 1 (satu) Peraturan. IE merupakan tool untuk memastikan bahwa 

obat dan makanan yang beredar adalah aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu sehingga 

konsumen tercegah dari konsumsi obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, untuk 

melakukan hal ini tidak mudah, tidak cepat dan juga tidak murah. Namun pelaku usaha 

mempunyai sudut pandang yang berbeda. Pelayanan IE produk obat dan makanan lama, tidak 

efisien, dan persyaratannya banyak. Hal yang sangat mungkin, niat untuk berinvestasi pun 

menjadi gagal dilakukan. Ketidakpastian dan/atau ketidaktepatan waktu penerbitan IE ternyata 

berdampak langsung kepada investor untuk melakukan investasinya di Indonesia. Investasi 

memerlukan kepastian waktu sesuai dengan prinsip mekanisme bunga pinjaman di bank. 
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Kondisi dualisme IE tersebut di atas, kiranya dapat diminimisasi melalui salah satu nya 

dengan pendekatan proses bisnis permohonan pendaftaran produk obat dan makanan di BPOM.  

A. Produk Obat      B. Produk Obat Tradisional 
 

 

 

Gambar 1. Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan izin edar (A). produk obat dan (B) produk obat 

tradisional 
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C. Produk Suplemen Kesehatan    D. Produk Kosmetik  

      

Gambar 2. Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan izin edar (C). produk suplemen kesehatan 

dan (D) produk kosmetik 
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E. Produk Baru Pangan Olahan Risiko Tinggi         F. Produk Baru Pangan Olahan Risiko 

dan Sedang                                                                    Rendah dan Sangat Rendah  

 

Gambar 3. Mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan izin edar (E). produk baru pangan olahan 

risiko tinggi dan sedang  dan (F) produk baru pangan olahan risiko rendah dan sangat rendah  
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METODE  

Metode yang dilakukan yaitu mengumpulkan peraturan BPOM tentang pendaftaran obat 

dan makanan untuk kemudian dilakukan analisis.  

 

HASIL PEMBAHASAN  

Berdasarkan analisis terhadap masing-masing tata cara pendaftaran produk obat dan 

makanan, dapat disimpulkan bahwa persamaan dalam tata cara pendaftaran obat, obat 

tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan adalah pelaku usaha harus 

memiliki akun pendaftaran untuk masing-masing produk dan persyaratan profil perusahaan yang 

diunggah ke dalam sistem aplikasi. Persamaan ini seyogyanya dapat dijadikan single account 

untuk memasuki gate permohonan IE produk obat dan makanan kepada BPOM. Itu berarti, pelaku 

usaha produk obat dan makanan cukup sekali melakukan unggahan profil perusahaan dan 

mengisi form di aplikasi, sekalipun produknya lebih dari satu. Big data di BPOM seyogyanya telah 

dimulai saat ini. Dengan hanya menuliskan satu – dua kata nama perusahaan dan/atau single 

account, sistem dari big data BPOM yang akan bekerja dan pelaku usaha hanya menuliskan tujuan 

yang dikehendaki, apakah obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan/atau pangan 

olahan. Selanjutnya permohonan tersebut masuk ke dalam gate produk untuk kemudian akan 

dinilai oleh masing-masing unit di BPOM sesuai dengan ‘nature’ produk obat dan makanan. Sistem 

single account ini seyogyanya diikuti pula untuk gate permohonan sertifikasi cara pembuatan 

yang baik maupun gate permohonan ekspor dan impor produk obat dan makanan.  

 Harmonisasi dan sinkronisasi persyaratan untuk pelayanan terkait produk obat dan 

makanan, seyogyanya dipandang sebagai suatu hal yang harus diupayakan, karena masing-

masing produk memiliki ‘nature’ yang berbeda, istilah ternyata boleh berbeda juga. Sangat wajar 

pelaku usaha produk obat dan makanan merasa disulitkan yang seyogyanya tidak perlu terjadi. 

Istilah “label” untuk obat, sementara pangan dengan “penandaan”, istilah “produksi” untuk 

pangan namun “pembuatan” di obat. Hal ini sesungguhnya menyulitkan juga bagi petugas BPOM 

yang melakukan pengawasan, karena harus menguasai ‘nature’ masing-masing produk obat dan 

makanan. Proses bisnis permohonan IE untuk produk baru, obat dimulai dari pra registrasi 

kemudian registrasi, sementara di pangan tanpa ada pra registrasi melainkan langsung registrasi. 

Saat ini, era internet of things (IoT), era industri 4.0 sudah terjadi di semua lini termasuk dalam 

memproduksi obat dan makanan. Produksi produk obat dan makanan melalui robot dan digital 
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yang dilakukan pelaku usaha tidak akan pernah sebanding dengan sistem manual atau semi 

otomatis,  peranan artificial intelligence (AI) seyogyanya menjadi prioritas BPOM untuk menjawab 

hal ini.  

 

KESIMPULAN  

Tidak dapat tidak, bahwa yang dikerjakan hari ini belum tentu tepat dilakukan untuk hari 

esok. Hal yang tepat dilakukan sekarang pun belum tentu pas dilakukan untuk hari esok. Karena 

itu evaluasi berkesinambungan menjadi sangat penting untuk dilakukan.  Kecepatan ilmu 

pengetahuan abad ini dikenal dengan era industri 4.0, suatu era dengan tanda interaksi teknologi 

digital, sistem siber-fisikal, internet of things, dan cloud networks. Era ini pula yang digunakan oleh 

kebanyakan pelaku usaha untuk memproduksi produk obat dan makanan dan menjadi suatu 

kewajaran produk-produk tersebut lebih cepat hadir di BPOM untuk dimohonkan IE dengan 

harapan produk-produk tersebut akan cepat pula hadir untuk berkompetisi sehat di pasar global. 

Kondisi ini seyogyanya dapat berimbang dengan penilaian yang berbasis pula pada industri 4.0.  
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Abstract 

 

                 The current problem of waste has resulted in environmental health concerns all over the 

world, including Malaysia and Indonesia. Based on these interests, this paper reviews the 

comparison of household waste management patterns in Malaysia and Indonesia. The main 

reviewer taken from a case study of household waste management research in Malaysia with the 

topic of research is the factors that influence the behavior of household waste management. 

Furthermore analogous to the case of Bekasi City for Indonesia. Characteristics of household 

waste management cases in Malaysia and Indonesia that household waste management is 

influenced by knowledge, attitudes and subjective norms. The difference lies in the 

implementation of subjective norms in household waste management, Malaysia is more assertive 

and committed so that it is better in its implementation. By doing the comparison, it is known that 

for the tropics it is necessary to do initial identification related to potential waste generation and 

household waste characteristics, so that management can be more effective and efficient. 

Keywords: Comparison, Behavior, Waste Management, Household 

INTRODUCTION 

The journal article reviewed in this paper is entitled: Factors That Influences The Behavior 
Of Household Solid Waste Management Towards Zero Waste , written by Zuroni Md Jusoh, issued 
by the Malaysian Journal of Consumer and Family Economics in 2018. This journal article was 
chosen because it raised the theme of the behavior of household waste management researched 
in Malaysia, as well as in Indonesia the problem of behavior of household waste management 
became a major topic in waste management in Indonesia which is interesting to be a material for 
further review and discussion, especially in Bekasi City which is recorded as a City with a volume 
container biggest waste generation in the world. 
  

Waste as defined in the Act No. 18 of 2008 on Waste Management, is the rest of the daily 
activities of human and / or natural processes in the solid form, so it needs an effort p en gelolaa 
n bins include waste management and waste reduction (Sulthoni et al.,, 2014).  
  

According to the journal article focused on Malaysia, waste reduction begins with 
knowledge , attitudes and objective norms that influence people's behavior to sort and process 
waste in their homes, because based on household data is the biggest potential source of waste 
generation (Data Ministry of Environment and Forestry, 2018). Based on research data in 8 (eight) 
States in Peninsular Malaysia, it is known interesting facts related to the management of 
household waste in Malaysia, that most respondents have an awareness of the importance of 
managing household waste. 
  

 The objectives of solid waste management are among others so that waste can provide 
benefits both economically, environmental quality and changes in community behavior, waste 



85 
 

management is also expected to be able to reduce the negative impact of waste on health and the 
environment (Law Number 18 Year 2008). 
  

This journal article focuses on conducting research to find out about the positive 
relationship of knowledge, attitudes and objective norms that can influence people's behavior to 
sort and process waste in their homes and their effects on household waste management in urban 
communities as a whole.  
  
Explanation 
 

Based on Law Number 18 Year 2008 concerning Waste Management, waste is defined as 
the residual activities of human daily and / or natural processes in the form of solid. So that waste 
is the remaining material that is disposed of as a result of the production process, both industrial 
and household. Another definition of waste is something that is not wanted by humans after the 
process / use ends. The remaining material in question is something that comes from humans, 
animals, or from plants that are not used. The form of the waste can be in the form of solid, liquid, 
or gas.   
  

Garbage is all forms of solid waste that comes partly from human activities (domestic). 
Domestic waste is more dominated by organic matter, although the type and composition varies 
every day from one city to another (Hadiwijoyo, 1983). In Indonesia in 1993 the number of 
municipal landfills was 2-3 liters per person per day with a density of 200-500 kg / m3. The main 
composition is organic waste as much as 70 - 80% of the total amount of waste produced. That in 
big cities in Indonesia, households are the main source of pollutants on surface water bodies. 
Households contributed about 66% of the pollution, 15% of the market, 13% of offices and hotels 
and the rest came from industry by 6% (Supardi, 2003). 
  

According to Slamet (1994), waste can be distinguished on the basis of biological and 
chemical properties so as to facilitate its management, namely as follows: 1) Waste that can rot, 
such as food scraps, leaves, garden waste, agriculture and others. 2) Non-decomposed waste such 
as paper, plastic, rubber, glass, metal and others. 3) Dust in the form of dust or ash. 4) Waste that 
is hazardous to health, both physically and chemically such as industrial waste. The number one 
category of garbage is called garbage , which is easy to rot due to microorganism activity. 
  

In order to control the negative impacts of litter, efforts are required p anagemen s Ampah 
holistically and sustainably. Waste management includes collection, transportation, processing, 
recycling s sa comparative material.  

 
  This study aims to examine the relationship between knowledge, attitudes, subjective 
norms and behavior of household solid waste management towards zero waste in urban 
households in eight states in Peninsular Malaysia that have implemented and enforced 
regulations under Solid Waste Management and Public Cleaning .  
  

The results of this study indicate that the high score of knowledge because respondents 
have an awareness of the importance of managing household waste. Meanwhile, subjective norm 
scores are at the middle level . As for attitude and behavior score, it is also positive because 
respondents are involved in solid waste management activities. The aforementioned findings 
indicate that there is a significant relationship between knowledge and behavior, a significant 
relationship between attitude and behavior and also a significant relationship between subjective 
norms and behavior. Multiple Linear Regression Analysis also found that factors of knowledge, 
attitudes and subjective norms affect the behavior of household waste management . This shows 
that the predictor factors are able to explain influencing the behavior of household waste 
management by 25.4%.  
  

The conclusion in this study that the knowledge, s IKAP and subjective norms as predictor 
variables affect the behavior of the management of trash households. Therefore, in line with the 
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findings of this study, Government and stakeholders need to play an important role in it increase 
the knowledge, attitudes, subjective norms and behavior of households towards the management 
of garbage household in the state of Malaysia which has been implementing and enforcing 
regulatory management of waste and 2007 Public Cleansing Management Act. 
  

Based on the research data found interesting facts related to household waste 
management in Malaysia, it is known that most of the respondents have an awareness of the 
importance of managing household waste. As for the subjective norm related variables the results 
of the study indicate that at a fair or moderate level.  The attitude and behavior score variables 
are also positive because respondents are involved in household waste management activities . 
After further analysis shows that there is a significant relationship between knowledge and 
behavior, a significant relationship between attitude and behavior and also a significant 
relationship between subjective norms and behavior. Multiple Linear Regression Analysis is used 
to know that the factors of knowledge, attitudes and subjective norms affect the behavior of 
household waste management .  
  
COMPARATIVE STUDY ON HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT 
 

Along with Zuroni Md Jusoh's article, there is an article with the same theme related to 
household waste management written by a man named Ellen Van der Werff, Leo et al from the 
University of Groningen Psychology, Grote Kruisstraat, Groningen, The Netherlands entitled 
Waste minimization by households - A unique informational strategy in the Netherlands 
published by the Journal of Recources, Conservation and Recycling on January 21, 2019  
  

This journals article focuses on the Netherlands as the writer said that households can 
minimize residual waste and increase the volume of recycled material by increasing waste 
separation and changing purchasing behavior. Information strategies can provide information to 
the public about the reasons for minimizing waste and information about how to minimize waste 
. 
  

In the article this journal in doing research with the aim to test the effect of information 
on waste minimization strategy and underlying processes. Most testing studies if the intervention 
strategy promotes waste minimization do so by testing whether the strategy increases the amount 
of recycled material or the number of participants in the recycling scheme. However, based on 
studies related to waste management to reduce environmental problems, households not only 
have to separate waste but also reduce waste generation as a whole , and more effectively carried 
out at the source of waste, namely households. 
  

In another journal article on the theme of household waste management written by Hong 
Mei Lu of the Shanghai Academy of Landscape Architecture Science and Planning China, entitled 
Sorting out a problem: A co-production approach to household waste management in Shanghai, 
China. This article also examines household waste management , which is based on the results of 
research conducted that household waste management is influenced by government volunteer 
conventions and the effect of peer pressure .  
  

This research is intended to help realize the potential for joint production of waste 
management at lower costs with increased efficiency and collaborative innovation. In addition, 
context specific conditions including policy consistency, strong voluntary efforts and 
compatibility with local culture to promote public participation must be present for further joint 
production applications. The study also recognizes that the joint production approach will be 
most effective in the early stages of policy implementation to encourage the formation of habits 
for sorting household waste in areas where waste collection rates remain low. 
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CONDITIONS FOR MANAGEMENT OF HOUSEHOLD WASTE IN INDONESIA 
 

In the context of household waste management in Indonesia, not much different from de 
n gan that what is done in Malaysia, given between Indonesia and Malaysia are equally clump 
wither so have the related customs and cultural similarities. Indonesia is still very concerned 
about environmental concerns and waste management. Based on data from the Environmental 
Indifference Behavior Index Report issued by the Central Statistics Agency in 2017 it is known 
that there is quite a horrendous fact that 72% of Indonesian people do not care about waste and 
53% of Indonesian people behave to burn garbage.  
  
 

 

Figure 1. Map of Bekasi City Waste Management Mapping, (Bekasi City Bappeda, 2010) 

 

 

Figure 2. Behavior of littering of Bekasi City people (Bekasi City Environment Agency, 2019) 
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Figure 3 . Overview of major environmental issues   (Bekasi City Environmental Agency, 2019) 

 

 

 

Figure 4 . Overview of Independent Activities Community groups in the Garbage Bank community in Bekasi 

City (Bekasi City Environment Agency, 2019) 
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Figure 5 . Picture of conditions of Bekasi City Sumurbatu Final Processing Site (Bekasi City 

Environment Agency, 2019) 

 

 

Source: Environmental Indifference Behavior Index Report, BPS 2017 

 

 

Source: Environmental Indifference Behavior Index Report, BPS 2017 
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So based on BPS data for 2017, an initial conclusion can be drawn that the culture of the 
Indonesian people to carry out waste management is still very minimal, coupled with the behavior 
of the people who have not paid attention to the preservation of the environment around their 
homes. 
  

The house ladder based on data from the Ministry of Environment and Forests 2018 was 
recorded as the largest source of waste generation, which reached 62% of the volume of waste 
there should be a major priority in efforts waste reduction at the source.  
  

As it is known that currently waste management efforts are being carried out at the City 
scale in line with the issuance of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 35 
Year 2018 concerning the Acceleration of the Construction of Waste Processing Installations into 
Environmentally Friendly Technology-Based Electric Energy, which in the Presidential Regulation 
referred to are 12 (twelve) in Indonesia which gets priority to be implemented for the 
Construction of Waste Power Plant (PLTSa).  
 
 

 

   Source: Data SIPSN Ministry of Environment and Forestry, 2018 

  

Considering the long stages and processes that must be gone through to realize a pattern 
of integrated waste management in the city scale and the possibility of new realization will be 
carried out approximately 5 years from now, so as an alternative solution requires an applicable 
effort that can be done at a more community scale. small. 
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This step needs to be taken in view of the growing volume of waste generation that 
continues to increase along with the growth of the occupation, coupled with the consumptive 
behavior of urban communities which increasingly adds a lot of volume of waste in their 
respective households. Another thing that must be a concern and consideration is the increasingly 
apprehensive condition of the Final Processing Site (TPA), where the data of its capacity and 
carrying capacity is decreasing even when it is overloaded so there is no time to wait for the 
operation of the City Level Waste Management according to the mandate of Regulation of the 
President of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2018 concerning the Acceleration of the 
Development of Waste Management Installation into Electric Energy Based on Environment-
Friendly Technology. 
  

With regard to this matter as an alternative between prior to the introduction of municipal 
scale waste management, it is necessary to do massive and planned efforts by conducting 
socialization and education to citizens / households that move each household to sort and process 
waste in their homes. The implementation of the handling of waste management is carried out on 
the scale of the Rukun Warga (RW), with consideration of the amount of waste volume that is not 
too much because the population is not too much. The RW community also has a special 
association so that if waste management is carried out at the RW scale it will be easier to 
implement and supervise. 
 

Zero Waste Scale Urban Household Scale Waste Management Framework for Residents 
  

 

 

  
  
Source: Compilation of authors from various literatures 
  

It has become a consequence of the Urban area that there are always problems related to 
the environment, including related to environmental problems. One of the environmental 
problems in the urban area which becomes the priority of handling is waste. High population 
growth and density is a factor in the complexity of the waste problem in urban areas. Waste that 
is not managed properly has the potential to be an environmental disaster and landfill 
accumulation at the Final Processing Site (TPA). 

To overcome the problem of waste must begin with the identification of sources of waste 
and handling patterns. Households as the largest source of waste as SIPSN data submitted by the 
Ministry of Environment and Forestry can be prioritized in handling and reducing waste upstream 
/ sources of waste. Success in managing household waste means reducing 62% of household 
waste that has been disposed of to landfill. 
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Based on studies that have been conducted related to waste management, that there are 

several factors that need to be considered to influence the success of household waste 
management, including: Knowledge, attitudes and objective norms, information strategies and the 
general environment. In order to support the success of household waste management efforts are 
needed to improve these factors. 

To increase knowledge factors, attitudes and objective norms can be improved by 
conducting socialization / education related to household waste management . Education related 
to the management of household organic waste consisting of food scraps, leaves, vegetables and 
other biodegradable waste as much as possible is not thrown into the trash, but is managed as a 
whole by composting, bi o pore or other methods whose final product can be a fertilizer that can 
be used as plant nutrients. 

Education related to inorganic waste such as plastic, cardboard, paper and other dry 
rubbish, especially those with economic value, as much as possible also does not need to be 
thrown into the trash, can be collected and managed through the Waste Bank, which in providing 
economic results for households and can significantly reduce the volume of waste thrown into the 
trash. 

Furthermore, what remains is residual waste, which is inorganic waste that has no 
economic value, which if disposed of to landfill also cannot be managed, but by using waste 
crushing / destruction technology in the form of incerenator or other technology. So there is an 
alternative solution considering the volume of waste that is not too large, it can be pursued by the 
pattern of cooperation with the private sector that has environmentally friendly waste 
management technology that has been certified and recognized by the relevant agencies. The end 
result of residual waste can be reduced to the maximum, so that in the end the RW scale household 
waste management can be zero waste (garbage free) because the waste management is holistic 
and finally no more household waste is disposed of in the landfill. 

With regard to information strategies and the general environment, the choice of the 
Rukun Warga community as a locus in managing household waste is an appropriate alternative. 
Rukun Warga is a governmental organization in the community level, whose main function is to 
provide services to the community, foster harmony, accommodate the aspirations of the 
community and develop development plans (Suparlan, 2000). RW is a community institution 
under the Kelurahan that is recognized and fostered by the Government to maintain and preserve 
the values of Indonesian society based on mutual cooperation and kinship and to assist the tasks 
of Government, Development and Society in the Kelurahan area. The function of the RW in 
Indonesia has been going very well and has an important role in maintaining stability and 
harmony as well as being a regulator in the pattern of relationships in society. 

 
If in the Regency / City successfully applies the RW scale household waste management 

method, it is expected that there will be no more household waste disposed of in the landfill and 
the reduction of waste disposed of in the landfill will be very significant with a reduction in the 
volume of waste can reach more than 50% and can be realized changes in the behavior of people 
/ households to want to independently process their own waste in their homes. As an innovation 
of zero scale household waste management in RW scale, it is necessary to collaborate with private 
parties that have waste processing machines with environmentally friendly thermal / 
incerenation technology, so it is certain that overall household waste can be managed and 
complete at the RW level so that there is no more household waste which is discharged to landfill. 
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CONCLUSION 

 
In order to answer the challenges of the development of the Urban area, innovation efforts 

are needed in terms of household waste management. The volume of solid waste generation that 
cannot be stopped in line with population growth and technological and age developments must 
be immediately addressed with concrete and applicable measures according to the conditions of 
the community. Household waste management is one of the priority solutions that must be 
implemented holistically starting from education, outreach to law enforcement. A solution to 
solving zero waste household waste management at the community level of the Rukun Warga 
(RW) becomes a solution for handling waste at a source that needs to be developed and 
implemented consistently, so that it is hoped that the culture and behavior of people who care 
about the environment and are accustomed to managing waste in their homes respectively. 
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ABSTRAK 

 

Sinkronisasi kebijakan pendidikan pusat dan daerah dibutuhkan untuk meningkatkan 
akses dan mutu pelayanan pendidikan di Indonesia. Setiap intervensi kebijakan pendidikan 
Pemerintah Pusat dan daerah seyogianya dilakukan secara terpadu dan difokuskan kepada 
permasalahan-permasalahan prioritas pendidikan serta berorientasi pada quality spending. 
Untuk mendukung hal tersebut, telah dikembangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD), sebagai 
profil pendidikan daerah dan sebagai instrumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi 
kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis sejauh mana NPD dapat 
menjadi instrumen yang layak dalam penyusunan program pendidikan di daerah. Penelitian 
menggunakan metode studi literatur dan analisis data sekunder. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa NPD dapat dijadikan sebagai instrumen perencanaan, monitoring, dan 
evaluasi kebijakan pendidikan di daerah. Tidak hanya itu, NPD juga dapat membantu daerah 
mengambil kebijakan yang berorientasi pada quality spending berbasiskan data yang 
tersinkronisasi dengan Pemerintah Pusat. 

 

Kata Kunci: sinkronisasi kebijakan, Neraca Pendidikan Daerah, pendidikan 

 

  PENDAHULUAN 
 

Lemahnya    kapasitas    pembuat    kebijakan    dalam    mengolah    informasi   menjadi 
evidence berpengaruh terhadap rendahnya efektifitas kebijakan dalam menyelesaikan berbagai 
persoalan dan tuntutan publik. Aktor-aktor pembuat kebijakan di pusat dan daerah sering 
terperangkap dalam perspektif jangka pendek, kepentingan sektoral, dan kurang  memiliki  
informasi  yang  memadai  ketika  mengambil keputusan. Akibatnya, intervensi pemerintah 
selama ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan masalah publik yang terjadi (Suryanto, 

2018)1.  

  

1 Suryanto, Adi. 2018. “Mendorong Kebijakan Publik Berkualitas Berbasis Data & Fakta”. Disampaikan dalam 

Talkshow Perjalanan Analis Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Launching Modul Pelatihan 

Analis Kebijakan,” di Gedung A Lantai II, Kantor LAN RI, Jakarta, Senin (22/5). 

 

mailto:hendarman@kemdikbud.go.id
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Adi Suryanto sebagai Kepala LAN menyitir sejumlah persoalan mendasar yang terjadi 
dalam proses pengambilan kebijakan di Indonesia. Menurut dia, sebagaimana pernah 
diungkapkan Prof. Agus Dwiyanto, proses pengambilan kebijakan di Indonesia masih lemah 
dalam membangun evidence-based policy, khususnya terkait ketersediaan evidence dan 
penggunaan evidence. Padahal, membanjirnya informasi yang dapat diakses dengan mudah dan 
murah sebagai akibat dari semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi, belum 
memberikan kontribusi signifikan pada perbaikan proses kebijakan. 

Menurut Davies (2004: 3)2, “evidence-based policy-making (EBP) is an approach that 
‘helps people make well informed decisions about policies, programmes and projects by putting 
the best available evidence from research at the heart of policy development and implementation’. 
Secara sederhana yaitu bahwa EBP merupakan pendekatan dengan menggunakan data terbaik 
untuk memastikan kebijakan atau program atau proyek dapat berhasil dalam implementasi. 

Dalam konteks kebijakan pendidikan maka sinergi kebijakan pendidikan pusat dan 

daerah akan dapat terwujud jika pusat dan daerah memiliki satu data yang sama sebagai acuan. 

Pembuatan keputusan dan kebijakan untuk mensinergikan pusat dan daerah haruslah 

berbasiskan data dengan menerapkan praktik evidence base policy making dan data-driven 

decision making. Pembuatan keputusan berbasiskan data (data-driven decision making) adalah 

sebuah praktik pengambilan keputusan berbasisikan pada analisis data sehingga tidak hanya 

sepenuhnya berbasiskan pada intuisi (Provost & Fawcett, 2013)3. 

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014)4 menyebutkan bahwa pendidikan 
merupakan salah satu Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 
Pendidikan menjadi urusan konkuren antara Pemerintah Pusat dan daerah Provinsi serta 
daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan 
pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dan pendidikan 
menengah dan pendidikan khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Melihat 
kondisi tersebut sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah mutlak dibutuhkan dalam 
pengelolaan pendidikan untuk menghasilkan pendidikan yang merata dan bermutu. 

Sebagai wujud sinergi kebijakan pendidikan pusat dan daerah yang beracuan pada satu 
data, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat profil data 
pendidikan berupa Neraca Pendidikan Daerah. Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan 
platform informasi potret kinerja pendidikan pada suatu daerah, yang dapat diakses oleh 
seluruh pemangku kepentingan. NPD disusun dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah Pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan 
pendidikan lainnya, sebagai basis data dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan 
untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

 

 

2 Davies. 2004. ‘Is evidence-based government possible?’ Jerry Lee Lecture, presented at the 4th Annual Campbell 

Collaboration Colloquium, Washington DC. 

3 Provost, F. & Fawcett, T., 2013. Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. Big 

data, 1(1), pp.51-59. 

4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
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NPD disusun dengan memperhatikan konsep input-process-output sehingga membantu 
daerah dalam mengidentifikasi prioritas permasalahan-permasalahan pendidikan di daerah. 
Setiap intervensi kebijakan pendidikan Pemerintah Pusat dan daerah seyogianya dilakukan 
secara terpadu dan difokuskan kepada permasalahan-permasalahan prioritas pendidikan serta 
berorientasi pada quality spending. Identifikasi prioritas permasalahan yang tepat akan 
membuat daerah mengalokasikan anggaran dengan benar sehingga terwujud quality spending 
dan kebijakan yang berdampak. Hal tersebut membutuhkan analisis dan kajian yang lebih, 
apakah NPD dapat dijadikan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan dan apakah NPD 
dapat mewujudkan sinergitas kebijakan antara Pusat dan daerah di bidang pendidikan. 

Masalahnya yaitu sejauhmana Neraca Pendidikan Daerah ini dapat digunakan sebagai 
salah satu instrument yang layak dan akurat dalam penyusunan program pendidikan di daerah? 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Untuk dapat menjawab masalah kebermanfaatan NPD sebagai salah satu instrument 
yang layak dan akurat maka digunakan metode penelitian studi literatur dan analisis data 
sekunder. Menurut Hart (1998)5, studi literatur adalah ringkasan dan analisis kritis terhadap 
penelitian relevan yang ada tentang topik yang sedang dipelajari. Sedangkan analisis data 
sekunder menurut Johnston (2017)6 dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang 
sudah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu lainnya. 

Studi literatur dalam penelitian ini dilakuan dengan melakukan studi terhadap 
penelitian- penelitan yang ada sebelumnya yang berhubungan dengan pengambilan keputusan 
kebijakan berbasiskan data. Sedangkan analisis data sekunder pada penelitian ini dilakukan 
terhadap data-data terkait NPD berupa identifikasi masalah, praktik baik, survei dan testimoni 
yang didapatkan dari kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) NPD yang diselenggarakan 
di setiap Provinsi di Indonesia selama tahun 2016 sampai dengan 2019, yang melibatkan 
pemangku kepentingan pendidikan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bidang Pendidikan, 
Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dewan Pendidikan, 
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). 

 

 

 

5Hart, C., 1998. Doing a Literature Review: Releasing the Social Science Research Imagination. 
SAGE Publication, London, pp.1-3. 

 6Johnston, M.P., 2017. Secondary data analysis: A method of which the time has come. Qualitative 
and quantitative methods in libraries, 3(3), pp.619-626. 
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1. Studi Literatur Pengambilan Keputusan Berbasiskan Data 

3.1 Pentingnya Pengambilan Keputusan Berbasiskan Data 
 

Data merupakan sumber informasi yang penting untuk mendorong peningkatan secara 
holistik pada sistem pendidikan dan untuk memastikan setiap individu dan grup yang 
terlibat akuntabel (Marsh, dkk., 2016)7. Provost & Fawcett (2013)8 menambahkan bahwa 
praktik pengambilan keputusan berdasarkan data pada perusahaan, terbukti berkorelasi 
positif dengan peningkatan produktifitas perusahaan tersebut. 

Gambar 1. Framework Pengambilan Keputusan Berbasis Data 
Sumber Provost dan Fawcet, 2013 

 

 

 

Provost dan Fawcet (2013) menjelaskan dalam framework-nya bahwa dalam pengambilan 
keputusan dibutuhkan informasi dari berbagai macam data yang terdiri dari data input, 
data proses, data outcome, dan data tingkat kepuasan terhadap program. Konsep 
framework data-driven decision making menurut Provost & Fawcet (2013) seperti pada 
Gambar 1. Konsep tersebut di atas sejalan dengan NPD, NPD disusun dengan 
memperhatikan konsep input-process-output untuk membantu daerah dalam 
mengidentifikasi prioritas permasalahan-permasalahan pendidikan di daerah. 

 

 

 

7 Marsh, J.A., Pane, J.F. & Hamilton, L.S., 2016. Making sense of data-driven decision making in education: Evidence from 

recent RAND Research (RAND Corporation Occasional Paper Series). Santa Monica, CA: RAND Corporation. 

8 Provost, F. & Fawcett, T., 2013. Data science and its relationship to big data and data-driven decision making. Big data, 
1(1), pp.51-59. 
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3.2 Instrumen Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan di 
Daerah dalam Perencanaan dan Standar Teknokratik 

 

3.2.1 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 
 

Dalam Rencana Strategis Kemendikbud (2015-2019) disebutkan bahwa Target 
Kinerja Sasaran Strategis meliputi: 

a. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orangtua, dan Aparatur Institusi 
Pendidikan Dalam Ekosistem Pendidikan; 

b. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan; 

c. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak 
Berkebutuhan Khusus; 

d. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan 
Karakter; 

e. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta 
Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan; dan 

f. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan 
Publik 

 

3.2.2 Pelayanan Standar Minimal 
 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
minimal, menyebutkan bahwa standar mutu pelayanan pendidikan sekurang- kurangnya 
memuat: 

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa; 

b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan 

c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 
 

 

 

3.2.3 Rencana Strategis Perangkat Daerah 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20179 
mencatumkan indikator-indikator yang perlu diisi oleh daerah dalam rangka 
perencanaan dan target/capaian Pemerintah Daerah. Indikator-indikator tersebut 
diantarnnya: 

 

 

 

 

10     Kementerian Dalam Negeri. 2017. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Perencanaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri 
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1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 
2. Angka rata-rata lama sekolah; 
3. Angka partisipasi kasar; 
4. Angka pendidikan yang ditamatkan; 
5. Angka Partisipasi Murni; 
6. Angka partisipasi sekolah; 
7. Angka Putus Sekolah; 
8. Angka Kelulusan; 
9. Angka Melanjutkan; 
10. Kondisi bangunan; 
11. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah; 
12. Rasio guru/murid sekolah; 
13. Angka melek huruf; 
14. Guru yang memenuhi kualifikasi; 
15. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat; 
16. Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang 

melakukan pendidikan kependudukan; 
17. Persentase belanja pendidikan; dan 
18. Pendidikan inklusif. 

 

Indikator-indikator di atas baik pada Rencana Strategis Kemendikbud (2014-2019), 
Pelayanan Standar Minimal yang harus dipenuhi oleh daerah maupun Rencana Strategis 
Perangkat Daerah, seluruhnya terakomodir pada indikator NPD. Data yang disediakan NDP 
sesuai indikator yang menjadi rencana strategis daerah sesuai peraturan di atas, sehingga 
NPD dapat menjadi tolok ukur, dasar perencanaan, sekaligus acuan evaluasi pencapaian 
target dari tahun ke tahun. Hal ini akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan 
berikutnya. 

 

2. Neraca Pendidikan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan, Monitoring, dan 
Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Berorientasi Quality Spending 

 

4.1 Neraca Pendidikan Daerah 
 

Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan platform informasi potret kinerja 
pendidikan pada suatu daerah, yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. 
NPD disusun dengan harapan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya, sebagai basis data 
dalam penyusunan kebijakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan di Indonesia. Tujuan disusunnya NPD antara lain: (i) memberikan gambaran 
mutakhir tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota bahkan 
untuk tingkat nasional; (ii) mewujudkan transparansi dan akuntabilitas data kepada publik; 
(iii) mendorong pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan berbasis data 
sehingga kebijakan tersebut menjadi tepat sasaran; dan (iv) menggelitik pemerintah daerah 
sehingga diharapkan dapat meningkatkan kontribusi anggaran pendidikan di daerahnya. 

NPD dibuat dengan harapan bisa mendukung kebijakan pemerintah yaitu program 
“Satu Data”. Kebijakan yang baik selalu didasarkan dengan data, sehingga kebijakan yang 
dibuat dapat tepat sasaran dan efisien. Data dalam NPD yang valid dan reliabel mampu 
memberikan dukungan atas hal tersebut. Selain itu, bagi masyarakat dan pemangku 
kepentingan yang tidak terbiasa dengan data, NPD memberikan kemudahan membaca data 
dengan penyajiannya dalam bentuk grafik dan diagram yang sederhana sehingga sangat 
mudah dimengerti. Informasi-informasi yang ditampilkan pada NPD telah melalui proses 



101 
 

diskusi dengan berbagai pihak sehingga telah disesuaikan relevansinya dengan kebutuhan 
dan peruntukan data. 

 

4.2 Neraca Pendidikan Daerah sebagai Profil Pendidikan 

 

NPD memberikan kemudahan membaca data dengan penyajiannya dalam bentuk 
grafik dan diagram yang sederhana sehingga sangat mudah dimengerti. NPD dapat 
dimanfaatkan sebagai salah satu basis data dalam perencanaan pembangunan pendidikan, 
karena NPD sudah memenuhi dasar-dasar informasi yang sifatnya reliabel dan valid serta 
di-input langsung oleh operator sekolah (DAPODIK) serta dari sumber-sumber yang dapat 
dipercaya informasinya, ke dalam aplikasi baik dari internal Kemendikbud maupun 
eksternal Kemendikbud. Konsep framework dari NPD seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Framework NPD 

 

Data dalam NPD merupakan kumpulan data profil pendidikan. Terdapat 3 kategori 
data dalam NPD yaitu 1) input, merupakan data alokasi anggaran program urusan pendidikan 
yang merupakan anggaran untuk mendanai program-program pendidikan di Dinas Pendidikan, 
2) proses, berisikan data statistik pendidikan dan kebudayaan, data tersebut merupakan 
subjek intervensi dari pelaksanaan program pendidikan, 3) output, menunjukan indikator-
indikator akses dan mutu pendidikan hasil capaian dari pelaksanaan program pendidikan. Ke 
tigakategori data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan 
evaluasi program tahun sebelumnya dan sebagai dasar perencanaan program untuk tahun ke 
depan. 

Data indikator akses pendidikan dalam NPD yaitu data IPM, APK-APM, siswa putus 
sekolah dan data kondisi ruang kelas. Sedangkan Data indikator mutu pendidikan dalam NPD 
yaitu data akreditasi sekolah yang menunjukan standar mutu sekolah, data kualifikasi guru dan 
guru tersertifikasi yang berkorelasi dengan mutu pendidik serta data hasil ujian nasional 
sebagai evaluasi keberhasilan proses pembelajaran terhadap kompetensi siswa. Dari setiap 
data indikator pendidikan di NPD pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi masalah 
pendidikan. 
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4.3 Identifikasi Permasalahan Tata Kelola Pendidikan Melalui NPD 
 

Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan telah melaksanan Diskusi Kelompok 
Terpumpun (DKT) Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui Neraca Pendidikan (NPD) 
sejak tahun 2016. Pada tahun 2019, telah dilaksanakan di 15 provinsi. Hasil dari DKT tersebut 
salah satunya adalah inventaris masalah-masalah pendidikan yang ada pada indikator NPD. 
Kemudian dilakukan identifikasi sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 1: Indentifikasi Permasalahan Tata Kelola Pendidikan Hasil DKT 
Mencari Solusi Permasalahan Pendidikan Melalui NPD 

Indikator 
NPD 

Identifikasi Permasalahan 

Guru Rendahnya kesejahteraan GBPNS terutama guru honorer. 
Kualifikasi belum memenuhi S1/D4 
Masih rendahnya kompetensi guru di beberapa daerah 
Persebaran guru belum merata 

Komitmen 
Penganggaran 
Oleh Daerah 

Alokasi anggaran pendidikan 
bersumber dari APBD masih rendah 
Bantuan Operasional Sekolah kurang optimal dan belum 
transparan 

Angka Putus 
Sekolah 

Angka putus sekolah per daerah masih tinggi, diantaranya 
karena: 

• Faktor ekonomi keluarga. 
• Rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya 

pendidikan. 
• Faktor geografis: akses jalan dan transportasi kurang 

mendukung. 
• Faktor budaya, misalnya pernikahan dini dan patriarki 

tentang pendidikan dini atau penduduk yang nomaden. 
• Permalasalahan keluarga, misalnya perceraian orangtua 

dan/atau broken home. 
• Perkembangan teknologi ke arah negatif dan pergaulan 

bebas yang kurang sehat. 
• Adanya perbedaan definisi anak putus sekolah. Anak yang 

pintar pindah ke daerah lain, sehingga terjadi 
perpindahan tempat tinggal yang tidak diikuti dengan 
pendataan. 

• Data yang meneruskan ke jenjang pesantren terputus. 
• Penerima Kartu PIP tidak sesuai sasaran. 
• Standar pembiayaan antar daerah atau satuan pendidikan 

tidak sama. 
• Kurangnya akses informasi pendidikan formal dan non 

formal. 
• Sekolah dianggap bukan tempat yang menyenangkan. 

APK dan APM • Keterbatasan tertentu yang dimiliki oleh anak, misalnya 
keterbatasn ekonomi. 

• Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak ada di 
sekolah. 

• Jumlah kursi di SMP tidak cukup untuk menampung 
seluruh lulusan SD, jumlah kursi di SM tidak cukup untuk 
menampung seluruh lulusan SMP. 
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Kondisi Ruang 
Kelas dan 
Sarpras 

• Perbandingan jumlah ruang kelas terhadap siswa pada 
beberapa sekolah belum sesuai peraturan (rombel tidak 
ideal). 

• Penumpukkan siswa di wilayah tertentu karena disparitas 
satuan pendidikan. 

• Tidak adanya program pemeliharaan rutin di beberapa 
daerah. Kurangnya fasilitas: kelas, perpustakaan, 
laboratorium. 

• Petugas lapangan tidak memiliki pemahaman yang sama 
tentang parameter tingkat kerusakan ruang kelas. 

• Pendataan belum dilakukan secara update dan adanya 
perbedaan penafsiran tingkat kerusakan oleh pendata. 

• Adanya keterbatasan anggaran karena rendahnya APBD 
atau kurangnya partisipasi pemangku kepentingan 
pendidikan. 

Akreditasi 
Sekolah 

• Satuan pendidikan belum memenuhi 8 Standar 
Pendidikan Nasional. 

• Terbatasnya kuota yang diakreditasi oleh BAN S/M. 
• Satuan pendidikan belum mengusulkan diakreditasi/ 

terlambatnya proses pengajuan akreditasi. 
• Satuan pendidikan tidak melakukan perpanjangan 

akreditasi. 
• Syarat akreditasi meningkat. 
• Hasil akreditasi tidak dijadikan bahan evaluasi untuk 

perbaikan satuan pendidikan. 
• Minimnya pengetahuan tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan terkait syarat akreditasi 
• Sekolah kekurangan dana untuk akreditasi. 
• Adanya sekolah baru yang belum bisa diakreditas, dimana 

salah satu syarat akreditasi adalah adanya lulusan. 

Akreditasi 
PAUD 

Kualitas layanan dan pengetahuan sumber daya manusia PAUD 
terhadap akreditasi masih rendah 

Akreditasi 
PNF 

Kualitas layanan dan pengetahuan sumber daya manusia 
Pendidikan Non Formal terhadap akreditasi masih rendah 

Hasil Ujian 
Nasional 

• Rendahnya kualitas tenaga pendidik. 
• Perbedaan kelengkapan sarana prasarana yang 

mendukung proses belajar mengajar. 
• Rasio guru-murid dan rombongan belajar (rombel) terlalu 

tinggi. 

Pelaksanaan 
UNBK 

Belum seluruh sekolah mampu menyelenggarakan UN berbasis 
komputer untuk meminimalisir kecurangan. 

 

Identifikasi masalah di atas merupakan bagian dari Neraca Pendidikan Daerah yang 
disajikan dalam bentuk aplikasi yaitu npd.kemdikbud.go.id. Identifikasi masalah sebagai 
acuan untuk evaluasi program tahun sebelumnya dan perencanaan untuk program 
perbaikan tahun ke depan, bisa didapatkan dari setiap ketidaktercapaian program yang 
ditunjukan oleh masing-masing data indikator pendidikan. Dari indikator akses pendidikan 
pemerintah daerah dapat melakukan program perbaikan peningkatan akses pendidikan, 
dengan menyediakan sekolah, sarana prasarana pendidikan dan pendidik yang memadai. 
Sebagai contoh seperti program untuk mengembalikan ke sekolah siswa yang putus sekolah 
atau program memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak. Berdasarkan indikator mutu 
pendidikan pemerintah daerah dapat melakukan intervensi program untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru berdasar data kualifikasi dan 
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sertifikasi guru, perbaikan dan pemerataan kualitas sekolah berdasar data akreditasi 
sekolah, serta kualitas pembelajaran berdasarkan evaluasi hasil ujian nasional. 

 

4.4 Praktik Baik Tata Kelola Pendidikan dari NPD 
 

Neraca Pendidikan Daerah juga menyajikan praktik baik tata kelola pendidikan dari 
berbagai daerah yang terinventarisasi sejak DKT 2016 hingga DKT 2019. Praktik baik ini 
merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang sebelumnya telah 
teridentifikasi. Kumpulan kategori praktik baik berdasarkan indikator yang ada pada NPD 
beserta contoh ditampilkan pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2: Kategori Praktik Baik Tata Kelola NPD hasil DKT 2016-2019 

 
Indikator Kategori Contoh Praktik Baik 

Guru • Guru Honorer 
• Kualifikasi 

Guru 
• Kompetensi 

Guru 
• Pemerataan 

Guru 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
 

Memberikan gaji sesuai dengan UMR (Upah Minimum 
Regional) provinsi yaitu sebesar Rp2.900.000/bulan 
sebagaimana SK Gubernur Kep. Bangka Belitung No 
188.44/831/DISNAKER/2018 . 

Komitmen 
Anggaran 
Oleh 
Daerah 

• Komitmen 
Penganggaran oleh 
Daerah 

• Pemanfaatan 
Dana BOS 

Kabupaten Bangka Tengah (Kepulauan Bangka 
Belitung) 

 
1. Dinas Pendidikan telah menyampaikan usulan 
bantuan CSR kepada PT. Angkasa Pura 2 dan PT. 
Kobatin. 
2. Sekolah menyampaikan usulan bantuan CSR 
pada perusahaan dengan mengetahui Dinas 
Pendidikan. 

Putus 
Sekolah 

• Anak Putus Sekolah Kabupaten Karawang (Jawa Barat) 
 

Program Karawang Cerdas: memberikan beasiswa 
kepada siswa SMA/SMK sebesar 
Rp 1.400.000/tahu/anak untuk 5.000 anak 
sesuai Peraturan Bupati Karawang Nomor 66 
Tahun 2018 tentang Program Karawang 
Cerdas. 

APK dan 
APM 

• APK dan APM Provinsi D. I. Yogyakarta 
Keterlibatan para profesor untuk peduli kepada 
pendidikan menengah dengan cara memberikan 
motivasi, kebijaksanaan kepada para guru dan siswa 
langsung di sekolah, sudah tahun ke 6, launching pada 
23 Juli 2009 dan dimulai pada 2014. 
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Kondisi 
Ruang 
Kelas dan 
Sarpras 

• Kondisi Ruang 
Kelas dan Sarana 
Prasarana Sekolah 

Provinsi D. I. Yogyakarta 
Keterlibatan para profesor untuk peduli kepada 
pendidikan menengah dengan cara memberikan 
motivasi, kebijaksanaan kepada para guru dan siswa 
langsung di sekolah, sudah tahun ke 6, launching pada 23 
Juli 2009 dan dimulai pada 2014. 

Akreditasi 
Sekolah 

• Akreditasi Sekolah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) 
Membuat kegiatan untuk mempersiapkan sekolah dalam 
rangka akreditasi pada jenjang SD dan SMP. 

Akreditasi 
PAUD 

• Akreditasi PAUD Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur) Persiapan 
akreditasi PAUD di 10 Lembaga. 

Akreditasi 
PNF 

• Akreditasi PNF Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat) 
Membentuk Pokja Pemetaan Mutu PKBM yang disahkan 
oleh SK Bupati, yang membantu fasilitasi persiapan 
akreditasi PKBM. 

Hasil Ujian 
Nasional 

• Hasil Ujian 
Nasional 

Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu) 

  Pengadaan Alat peraga IPS, kesenian, Olahraga dan 
laboratorium SD dan SMP sebanyak 9 sekolah. 
 
 
 
 
 

Ujian 
Nasional 
Berbasis 
Komputer 

• Ujian Nasional 
Berbasis Komputer 

Kabupaten Tabalong (Kalimantan Selatan) 
Pemerintah Kabupaten Tabalong mengalokasikan dana 
Rp 8 M untuk keperluan Komputer dalam pelaksanaan 
UNBK. 
 
 
 
 
 
 
 

Pendidikan 
Karakter 

• Penguatan 
Pendidikan 
Karakter 

Kota Bengkulu (Bengkulu) 
Memberikan reward kepada siswa yang memberikan 
infaq terbanyak. 
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Praktik baik tata kelola pendidikan tersebut dapat dicontoh oleh daerah-daerah 
lain dengan permasalahan serupa. Misalnya saja saat daerah membuka data pada NPD 
mendapati hasil yang rendah pada suatu indikator daerah dapat melihat indikator apa 
dengan tipe permasalahan yang bagaimana untuk mendapat contoh praktik baik dari 
daerah lain. 

 

4.5 Neraca Pendidikan Daerah Sebagai Dasar Kebijakan Berorientasi Quality 
Spending 

 

Belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas 
pembangunan daerah dan dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan alokasi, 
transparan dan akuntabel (Juanda et al, 2013)10. Sebagaimana disajikan pada Gambar 1. 
bahwa alokasi dan jenis program atau kebijakan yang diputuskan harus berdasarkan data 
dan informasi yang valid serta akurat. NPD merupakan instrumen yang tepat sebagai basis 
data. Selain itu, NPD juga dapat dijadikan tolok ukur dari tahun ke tahun sebagai bahan 
untuk melakukan monitoring dan evaluasi. NPD dilengkapi dengan identifikasi masalah dan 
rekomendasi serta praktik baik pengelolaan pendidikan untuk daerah dapat menimbang 
dan menganalisis program yang paling cocok dengan daerah tersebut berdasarkan prinsip 
efektif dan efisien. 

Program dan kebijakan yang dibuat merupakan program dan kebijakan yang 
tersinkron dengan Pusat karena satu data untuk Pusat dan seluruh daerah. Hal ini 
mengharmoniskan kinerja Pusat dan daerah karena menggunakan basis data yang sama. 
Seluruh rangkaian perencanaan, monitoring serta evaluasi tersebut dapat menghasilkan 
kebijakan berdasarkan prioritas sehingga kebijakan dan program berjalan dengan hasil 
yang berdampak dan penganggaran yang berkualitas. 

 

4.6 Survei dan Testimoni DKT dan NPD 
 

4. 6.1 Survey Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah 

Menurut hari hasil survey Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan di Provinsi 
Sumatera Selatan terkait pemanfaatan NPD sendiri dengan responden sebanyak 65 orang 
dari berbagai unsur pendidikan di daerah didapatkan hasil sebagai berikut. 

NPD membantu Saudara dalam menemukan permasalahan pendidikan di daerah 
Saudara. 

 

 

 

10Juanda et al. 2013. Evaluasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya 
Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Belanja Daerah. (ID). JakartaMarsh, J.A., Pane, 
J.F. and Hamilton, L.S., 2006. Making sense of data- driven decision making in 
education.p.39. 
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Gambar 3. Diagram Lingkaran Survey NPD dalam Membantu Menemukan 
Permasalahan Pendidikan 

 

NPD membantu Saudara dalam merancang program dan kegiatan terkait 
pendidikan di daerah Saudara. 

 

 

Gambar 4. Diagram Lingkaran Survey NPD dalam Membantu Program dan 
Kegiatan Terkait Pendidikan 

 

 

 

4. 6.2 Testimoni Peserta DKT NPD 
 

Testimoni dikumpulkan dari pelaksanaan DKT sejak tahun 2016 hingga 2019 
dengan total responden sebanyak 42 orang dari berbagai unsur pendidikan di daerah. 
Sepuluh teratas frasa 2 kata (Bigram) yang sering muncul pada testimoni peserta 
ditampilkan pada tabel berikut.  
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Tabel 3: Frasa 2 Kata (Biagram) yang Sering Muncul pada Testimoni 

 

Frasa 2 Kata (Bigram) Frekuensi 

Pendidikan Kabupaten 7 

Pendidikan Daerah 7 

Tolak Ukur 6 

Penyusunan Program 6 

Pendidikan NPD 6 

Mutu Pendidikan 6 

Menyusun Program 6 

NPD dijadikan 5 

Program Pendidikan 4 

Program Kegiatan 4 

 

 

Pada Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tolok ukur, penyusunan program, mutu, 
dan program pendidikan adalah kata yang melekat pada NPD. Artinya NPD dapat 
dijadikan sebagai tolok ukur, penyusunan program, mutu, dan program pendidikan. Hal 
ini sejalan dengan hasil survey Pemanfaatan NPD bahwa NPD membantu menemukan 
permasalahan di daerah dan membantu dalam merancang program/kegiatan. 

Berikut contoh testimoni peserta Diskusi Kelompok Terpumpun Mencari Solusi 
Permasalahan Pendidikan Melalui Neraca Pendidikan Daerah yang dilaksanakan pada 
beberapa provinsi. 

 

Tabel 4: Contoh Testimoni Peserta 

Nama (Instansi) Testimoni 

Rusman Yaqub 
(DPRD 
Provinsi 
Kalimantan 
Timur) 

“NPD ini memberikan gambaran secara konkrit kondisi Pendidikan 
hari ini di Kaltim. Ini bisa dijadikan kerangka dasar untuk menyusun 
program Pendidikan ke depan dalam rangka peningkatan mutu 
Pendidikan dan pemerataan pendidikan. Paling tidak bisa 
menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan di kaltim yang 
selama ini menjadi masalah” 

Wahyono (Dinas 
Pendidikan 
Kabupaten 
Ketapang) 

“Perlu adanya keselarasan antara pendidikan yang ada di tingkat 
pusat sampai dengan di daerah. Kenapa adanya sinkronisasi. Filsafat 
yang harus dibangun pun harus merujuk pada beberapa aspek. Jangan 
sampai ini terputus sehingga daerah merasa gelap. Informasi yang ada 
di pusat seharusnya memang mengalir sehingga pelaksanaan 
pendidikan benar-benar bisa terjalin” 

Dr. Daud 
Batubara, (Dinas 
Pendidikan Kab 
Mandailing Natal) 

“Mengucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan ini. Dengan NPD 
kita bisa memahami makna data, menjadi alat kebijakan dan 
pembanding kabupaten lain untuk giat ke depan. Sehingga kita bisa 
membuat program yang lebih baik lagi ke depan” 
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Selain testimoni dari peserta DKT di atas, NPD juga menjadi acuan data pada media 
massa misalnya pada pemberitaan Surat Kabar Tempo terbitan kamis, 19 Desember 2019 
dengan topik alokasi anggaran oleh daerah untuk sektor pendidikan. NPD sebagai acuan 
oleh masyarakat dan media massa dengan ketersediaan akses data pendidikan secara 
transparan. Hal ini membantu seluruh kalangan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam 
pengawasan pelaksanaan pendidikan.  

 

3. Kesimpulan 
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan basis data yang dibuat oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya transparansi data dan informasi. 
Didasarkan atas analisis dengan merujuk kepada data, praktik baik dan testimoni maka 
diusulkan simpulan sebagai berikut: 

a. Kebijakan dan program/ kegiatan yang baik harus berlandaskan pada suatu 
data dan dijalankan dengan prinsip efektif serta efisien. 

b. NPD dapat dijadikan sebagai instrumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi 
kebijakan pendidikan di daerah. 

c. NPD juga dapat membantu daerah mengambil kebijakan yang berorientasi pada 
quality spending berbasiskan data yang tersinkronisasi dengan Pemerintah Pusat. 

 

4. Rekomendasi 
Penggunaan NPD sebagai basis data masih memiliki beberapa kendala baik 

karena perlunya penyempurnaan NPD maupun pemangku kepentingan di bidang 
pendidikan yang belum mengerti pentingnya kebijakan berbasis data. Atas dasar 
tersebut direkomendasikan agar: 

a. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan NPD sebagai basis data dalam 
perencanaan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan oleh seluruh daerah. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan senantiasi memutakhirkan NPD dan 
dapat bersifat real time. 

c. Lembaga/intansi lainnya mengikuti transparansi/open data yang sejenis 
dengan NPD. 
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ABSTRAK 

Hampir semua negara menghadapi problem kemiskinan yang seakan tidak pernah 

berakhir. Kinerja Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibuat oleh pemerintah 

untuk mengentaskan kemiskinan sampai dengan saat ini masih belum optimal. Tujuan peneltian 

ini untuk mengevaluasi Kinerja Kebijakan PKH di Kabupaten Garut. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan pengumpulan data melalui observasi 

dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian dengan menggunakan 

analisis kriteria evaluasi kebijakan maka dapat dikemukakan bahwa kinerja kebijakan sudah 

dilaksanakan cukup efektif, efisien, namun belum merata bagi semua keluarga miskin. Dengan 

demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Kebijakan PKH sudah dilaksanakan cukup 

baik, hal ini ditunjukkan oleh berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Garut meskipun 

jumlahnya tidak signifikan. 

Kata Kunci :  Evaluasi Kebijakan, Kinerja Kebijakan, Program Keluarga Harapan 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan sosial 

dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah berupaya untuk menyusun dan melaksanakan 

berbagai kebijakan. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan (PHK) merupakan salah satu bentuk kebijakan untuk memberikan 

perlindungan sosial yang bersifat bantuan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam 

bidang pendidikan dan kesehatan.  

 Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas 

terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk mencapai kualitas 

hidup keluarga miskin. Program Keluarga Harapan, yang diluncurkan sejak tahun 2007, 

merupakan program yang ditujukan untuk mengurangi beban rumah tangga sangat miskin 

(RTSM). Program ini merupakan program Conditional Cash Transfer (CCT), berdasarkan 

persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.  
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 Dengan menjadikan uang tunai sebagai insentif, maka diharapkan penerima manfaat 

bersedia untuk berinvestasi bagi generasi penerusnya, baik dalam pendidikan maupun 

kesehatan. Program ini digunakan untuk berbagai kepentingan dan tujuan, terutama selalu 

dikaitkan dengan kebijakan pembangunan sosial. Pemberian dana tunai kepada keluarga miskin 

ini dilakukan agar dapat mengurangi beban pengeluaran dan pada akhirnya dapat memutus 

rantai kemiskinan.  

 Kabupaten Garut menjadi salah satu kabupaten yang memiliki angka kemiskinan cukup 

tinggi di Indonesia. Secara umum, kondisi kemiskinan di Kabupaten Garut lebih banyak terjadi 

pada penduduk miskin di pedesaan daripada perkotaan. Secara kuantitatif, kemiskinan 

merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki 

harta beda, sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia 

yang tidak layak. Berikut akan penulis sajikan dalam tabel 1.1 indikator kemiskinan di Kabupaten 

Garut. 

Tabel 1.1 Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber :BPS Kabupeten Garut 2018 

 Berdasarkan tabel 1.1 tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa angka kemiskinan 

di Kabupaten Garut cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin yang tercatat pada tahun 2018 

sebanyak 241,31 ribu jiwa atau 9,27 persen. Dari jumlah tersebut yang menerima manfaat dari 

program pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 13.861 

jiwa. (BPS, Garut dalam Angka).  

 Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menangani kemiskinan dan salah 

satunya kebijakan program keluarga harapan. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja 

kebijakan tersebut perlu dilakukan evaluasi, mengingat evaluasi kebijakan publik tidak dapat 

dihindari di negara manapun termasuk Indonesia (Khan & Rahman, 2017).  Evaluasi bidang ini 

merupakan hal baru dalam keilmuwan, sebagai upaya untuk memajukan kepentingan negara 

(Vedung, 2017). Evaluasi berfokus pada pencapaian yang diharapkan, memeriksa rantai hasil, 

proses, faktor kontekstual dan kausalitas, untuk memahami prestasi atau kekurangan yang 

bertujuan untuk menentukan relevansi, dampak, efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan 

intervensi dan kontribusi organisasi (UNEG, 2005). 

 

Indikator Kemiskinan 
 

 

Indikator Kemiskinan 

2015 2016 2017 2018 

Garis Kemiskinan (RP/Kap/Bln) 241068 256770 267252 282683 

Jumlah Penduduk Miskin 
(Ribuan Jiwa) 

325.67 298.50 291.24 241.31 

Persentase Penduduk Miskin 

(P0) 

12.81 11.64 11.27 9.27 

Indeks Kedalaman Kemiskinan 
(P1) 

2.07 1.79 1.72 1.49 

Indeks Keparahan Kemiskinan 
(P2) 

1.54 0.39 0.43 0.37 
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 Evaluasi tidak berkaitan dengan seluruh siklus kebijakan, tetapi hanya berkaitan dengan 

bagian akhir kegiatan (Vedung, 2017). Evaluasi kebijakan publik adalah alat untuk mengukur 

kelayakan, kinerja dan kemanjuran kebijakan atau program apa pun (Khan & Rahman, 2017). 

Lebih detalil, (Crabbé & Leroy, 2012) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai analisis ilmiah 

dari bidang kebijakan tertentu, kebijakan yang dinilai untuk kriteria tertentu dan berdasarkan 

rekomendasi yang dirumuskan.  

 Dalam hal ini kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan 
sosial bersyarat dari pemerintah pusat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam 
data terpadu program penanganan fakir miskin oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan 
Sosial. Selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 
dengan kategori miskin atau sangat miskin dengan komponen ibu hamil/menyusui, anak usia 0-

6 tahun, anak usia sekolah (SD, SMP, SMA), lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang 
disabilitas.  

 Program PKH ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dibawah tanggung jawab Dinas 
Sosial melalui 1 orang Pendamping Program Keluarga Harapan (PPKH) disetiap kecamatan. 
Jumlah total penerima PKH pada tahun 2018, sebanyak 139.861 jiwa yang tersebar di 42 
kecamatan (PPKH Kabupaten Garut, 2019).   

 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi Kinerja Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus di Kabupaten 
Garut. 
 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kabupaten Garut dengan penentuan informannya  menggunakan snow-ball. 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan-informan kunci 

seperti Kepala Dinas Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan dan Keluarga Penerima 

Manfaat. Proses identifikasi informan selanjutnya didasarkan pada rekomendasi dari informan 

kunci sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Data dianalisis dengan model 

interaktif yang mencakup kegiatan pengumpulan data, tampilan data, verifikasi data, penarikan 

kesimpulan hingga bisa kembali lagi pada pengumpulan data jika informasi yang dibutuhkan 

belum memadai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Persoalan kemiskinan merupakan topik yang tidak akan ada habisnya. Kemiskinan terjadi 
akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah sudah berupaya untuk memutus rantai 
kemiskinan melalui Kebijakan Program Keluarga Harapan. 
 Program  Keluarga  Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat dari 
pemerintah pusat kepada  keluarga  miskin  dan  rentan  yang  terdaftar  dalam  data  terpadu  
program penanganan fakir miskin. Adapun tujuannya adalah : (1) Meningkatkan taraf  hidup  bagi 

penerima PKH melalui akses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; (2) 
Mengurangi beban pengeluaran penerima PKH; (3) Dapat merubah perilaku terhadap Keluarga  

Penerima Manfaat  dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta 
dapat menciptakan  kemandirian; (4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan (5) 
Mengenalkan manfaat produk dan jasa  keuangan  formal  terhadap Keluarga Penerima Manfaat 

PKH. 
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   Tahapan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut sudah 
sesuai dengan peraturan sebagai berikut:  
1. Perencanaan, dimulai dari menentukan lokasi dan jumlah calon penerima PKH yang 

terhimpun dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perencanaan ini pun didasari 
pada buku pedoman pelaksanaan PKH.  

2. Penetapan calon ditetapkan langsung oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementrian 
Sosial RI.  

3. Persiapan Daerah, dengan membentuk tim koordinasi PKH tingkat kabupaten yang 
berkoordinasi langsung dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta 
menyediakan sekretariat PPKH pada tingkat kabupaten, sampai ditiap-tiap kecamatan. 

4. Pertemuan awal dan validasi calon penerima PKH dan penetapan keluarga penerima PKH, 
data berdasarkan hasil dari validasi calon penerima PKH kemudian ditetapkan melalui 
Keputusan Menteri Sosial selaku direktur yang menangani pelaksanaan PKH.  

5. Penyaluran Bantuan Sosial PKH, peyaluran dilakukan berdasarkan lokasi bantuan dari setiap 
penyalur.  

6. Pendamping PKH memastikan bahwa anggota KPM PKH telah menerima hak dan 
kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.  
 

 Meskipun pelakanaan PKH sudah sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan, 
namun dilapangan ditemukan masih ada masalah terutama pada sasaran penerima PKH. Di 

Kabupaten Garut masih banyak KPM yang kurang tepat, keakuratan data KPM tidak sesuai 
dengan kenyataan dilapangan hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena 
bantuan diberikan tidak tepat sasaran. Karena itu validasi data KPM harus sesuai kondisi di 
lapangan berbagai survey perlu dilakukan sehingga tidak timbul hal hal yang nantinya 
memperkeruh pelaksanaan PKH.  
 Selain itu penduduk miskin yang ada pun ternyata tidak semua bisa menerima bantuan 

ini dimana KPM sebesar 139.861 tidak sebanding dengan garis kemiskinan sebesar 282.683 
artinya masih ada penduduk miskin yang tidak mendapatkan bantuan. Dalam penyaluran dana 
ini kadang tidak dengan jadwal yang ditentukan, sehingga menyulitkan para pendamping untuk 
menginformasikan jadwal pencairan dana bagi penerima KPM. 
 Pendamping yang membantu KPM PKH dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan 
dan kesejateraan sosial belum dapat memastikan bahwa penerima PKH tepat sasaran, pertemuan 
untuk meningkatkan kemampuan penerima PKH belun bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 
satu bulan satu kali sehingga dalam memfasilitasi KPM PKH yang mendapatkan program bantuan 

komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan 
pemenuhan kebutuhan dasar belum dapat dilaksanakan dengan baik. 

 Persoalan kemiskinan merupakan topik yang tidak akan ada habisnya. Kemiskinan terjadi 
akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Pemerintah sudah berupaya untuk memutus rantai 
kemiskinan melalui Kebijakan Program Keluarga Harapan.  
 Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut dengan 
menggunakan Kriteria Evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (2009). Berdasarkan hasil 
wawancara mendalam maka dapat dikemukakan bahwa :  
1. Efektivitas   

Program PKH dapat dilihat dari komitmen semua stakeholders. Program PKH akan terlaksana 

dengan baik apabila masyarakat penerima PKH dapat menjaga komitmennya, taat terhadap 
aturan yang berlaku serta faham akan hak dan kewajibannya sebagai penerima program 

tersebut. Di Kabupaten Garut pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) masih 
belum efektif secara maksimal, hal ini ditunjukan oleh minimnya sosialisasi dari PPKH 
sehingga masyarakat belum mengetahui secara pasti maksud, tujuan, hak dan kewajiban dari 

program tersebut sehingga hasil yang diinginkan dari kebijakan ini belum optimal. 
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2. Efisiensi 
Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang memuaskan belum tercapai, hal tersebut 

dapat dilihat dari proses verifikasi yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pendamping PKH 
karena verifikasi memerlukan waktu yang lama. Terutama untuk waktu sekarang pendamping 
harus melakukan pemutakhiran data KPM PKH. Pemutakhiran dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi e-PKH dan itu memerlukan waktu yang lama karena terdapat 
hambatan dalam masalah jaringan. 

3. Kecukupan 
Program PKH di Kabupaten Garut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat, bantuan tersebut belum bisa menutupi kebutuhan sehari-hari hanya bisa saja 
digunakan untuk biaya anak sekolah ataupun memeriksakan kesehatan. Namun dengan 
adanya kebijakan PKH ini sedikitnya dapat meringankan beban kehidupan secara ekonomi 
dan sosial masyarakat. Terbukti bahwa KPM dapat membantu meringankan  kebutuhan anak 
sekolah dan memeriksakan kesehatannya meskipun belun seluruh KPM melakukannya. 

4. Perataan 
Pemerataan bantuan PKH di Kabupaten Garut belum disalurkan secara merata kepada orang-
orang yang membutuhkan. Oleh karena itu masyarakat miskin di Kabupaten Garut belum 

sepenuhnya menerima bantuan PKH. Hal ini diakibatkan karena kuota yang diberikan oleh 
pemerintah pusat masih terbatas sehingga masyarakat miskin belum sepenuhnya ter cover 
dengan bantuan PKH. 

5. Responsivitas 
Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, 

kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. KPM sejauh ini cukup puas 
karena mereka merasa diperhatikan bukan hanya dari segi materi tetapi KPM juga mendapat 
perhatian dari PPKH terutama ketika misalkan anaknya tidak mau bersekolah, atau sakit maka  

pendamping ikut membantu menyelesaikan masalah tersbut. 
6. Ketepatan 

Kalau dilihat dari capaiannya sejak tahun 2007 sampai sekarang, maka dapat dikemukanan 
bahwa kinerja kebijakan PKH ini menunjukkan progress yang cukup baik dengan indikator 
penurunan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Garut dalam tiga tahun terakhir yaitu 

tahun 2015-2018 mencapai angka sebesar 8.436 ribu jiwa.  
 

Terdapat kendala yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan public antara lain (Nagel, 2001): 
1. Multi dimensi pada multi tujuan 
2. Banyaknya informasi yang hilang  
3. Banyaknya alternative yang memunculkan dampak masing-masing 
4. Banyaknya kendala yang berpotensi konflik  
5. Butuh penyederhaan pada proses penarikan dan penyajian kesimpulan 
 

KESIMPULAN 

 Kinerja Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diimplementasikan mulai tahun 
2007 sudah menunjukkan hasil yang sukup baik meskipun belum maksimal. Pelaksanaan 

program sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan tentang ketidaktahuan 
masyarakat atau KPM terhadap program ini diakibatkan oleh minimya sosialisasi kebijakan yang 
dilaksanakan oleh PPKH. Hal ini diakibatkan oleh jangkauan wilayah yang cukup luas dan 
didukung oleh kurang memadainya jumlah anggota PPKH di lapangan. Namun kondisi ini tidak 
menjadikan terpuruknya kinerja kebijakan karena terbukti dengan hasil yang ditunjukkan oleh 
menurunnya angka kemiskinan walaupun tidak signifikan.  
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ABSTRAK 

Arahan Presiden Joko Widodo dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju, menyampaikan 

bahwa program kerja dan sasaran prioritas pembangunan tahun 2020-2024 adalah: 

Infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Investasi, Reformasi Birokrasi dan 

Penggunaan APBN. Aksentuasi Pembangunan Sumber Daya Manusia fokus terhadap 

kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah, pendidikan vokasi serta 

pembentukan lembaga manajemen talenta (le diaspora). Pembentukan lembaga 

manajemen talenta dianggap penting karena para diaspora diharapkan dapat 

berkontribusi dan berperan aktif dalam berbagai proses pembangunan. Persoalan yang 

dihadapi para diaspora saat ini antara lain diaspora agency locally, sukarela dan 

temporary, tidak ada data jumlah, kepakaran diaspora, dan sumber pendanaan tidak 

pasti. Beberapa lembaga pengelola diaspora seperti Kementerian Luar Negeri, Badan 

Nasional Pengelola Tenaga Kerja Indonesia, Indonesian Diaspora Network, IDN NL di 

Belanda, Indonesian Muslim Association in America, dan lain-lain mencoba menjembatani 

kebutuhan para diaspora agar bisa berperan terhadap pembangunan Indonesia.  

Pemerintah Indonesia berencana menjaring diaspora untuk mengoptimalkan potensi 

dan keahliannya. Stakeholders telah melakukan kegiatan seminar/workshop terkait 

diaspora namun belum ada wujud konkrit yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam 

pengelolaan diaspora. Pengelolaan SDM handal dan networking akan menunjang proses 

pembanguan Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

mengelaborasi hasil penelitian terkait diaspora di negara Belanda, Malaysia, dan Jepang 

dan jurnal terkait. Studi dokumentasi dan Fokus Grup Diskusi upaya solusi untuk 

merumuskan mekanisme pengelolaan diaspora Indonesia. Dari hasil kajian dirumuskan 

beberapa pola dalam pengelolaan diaspora, antara lain perumusan ulang kebijakan 

diaspora, insentif berupa kemudahan perijinan dan pengangkatan diaspora menjadi 

tenaga ahli/professional.  

Kata inti: Diaspora, SDM Unggul dan Kelembagaan Pengelola Diaspora. 
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PENDAHULUAN 

Penyebaran warga negara Indonesia yang telah melepas warga negaranya dan 

menginginkan pengembalian kewarganegraan Indonesia-nya tanpa melepas 

kewarganegraan asingnya, hal ini dikenal dengan istilah diaspora. Istilah diaspora 

semakin popular setelah diadakannya kongres diaspora Indonesia tahun 2012 di 

Amerika Serikat. Diaspora dimaknai sebagai asset bangsa yang diharapkan dapat menjadi 

sumber pendukung pembangunan masing-masing negara. Istilah diaspora memiliki 

beberapa pengertian yang perlu disepakati dan dijadikan acuan agar Indonesia memiliki 

rujuakan dan istilah yang sama. Menurut Indonesian Diaspora Network, Diaspora 

Indonesia memiliki arti warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dan terbagi 

dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

tinggal di luar negeri dan masih memegang paspor Indonesia secara sah. Kelompok 

kedua adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses 

naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara itu,  warga negara asing 

yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori 

ketiga. Terakhir kelompok keempat  adalah warga negara asing yang tidak memiliki 

pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali, tetapi memiliki kecintaan yang luar biasa 

terhadap Indonesia. Pada tatanan legal formal diaspora Indonesia dikenal dengan 

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden 

Republik Indonesia No. 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di 

Luar Negeri, Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa (1) MILN adalah Warga Negara 

Indonesia serta Orang Asing yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri; (2) Orang 

Asing yang dimaksudkan adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang 

mencangkup eks Warga Negara Indonesia, anak eks Warga Negara Indonesia, dan warga 

negara asing yang orang tua kandungnya Warga Negara Indonesia yang menetap 

dan/atau bekerja di luar negeri. Sementara dalam kerangka akademik, secara umum, 

diaspora, lebih spesifiknya komunitas diaspora seringkali digunakan sebagai istilah 

metaforis untuk beberapa kategori orang, yaitu ekspatriat, pengungsi politik, penduduk 

asing, imigran, dan etnis serta ras minoritas (Safran, 1991). Dalam perkembangan studi 

diaspora, dijelaskan pula tipe ideal dari diaspora, yakni korban, tenaga kerja, 

perdagangan, kekaisaran, dan budaya dengan memasukan elemen-elemen lain seperti 

alasan perpindahan yang tidak hanya dilakukan secara paksa tetapi juga sukarela (Cohen, 

1997; 2008).  Menurut Jaringan Kerja Diaspora Indonesia, jumlah diaspora Indonesia 

mencapai 7 juta orang dan terdiri atas tiga kategori. Pertama, 4,6 juta WNI yang bekerja 

di luar negeri. Kedua, keturunan Indonesia berstatus WNA atau mantan WNI yang pindah 

status karena berbagai sebab berjumlah 2 juta. Ketiga, bukan orang Indonesia, tetapi 

cinta dan suka budaya Indonesia berjumlah sedikit. Data berbeda dikeluarkan oleh 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, jumlah warga negara Indonesia (WNI) 

bermukim di luar negeri atau diaspora sebanyak 4 jutaan orang, dan yang tercatat secara 

resmi sebanyak 2.978.666 orang. Sedangkan Wikipedia mencatat diaspora diberbagai 

negara, AS ±, Malaysia: ±2.500.000, Belanda: ±1.800.000, Australia: ±86.196, Malaysia: 

±2.500.000, Singapura : ±200.000 dan Uni Emirat Arab: ±75.000   dan Saudi Arabia : 
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±1.300.000. Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh melalui IDN, terdapat 

kurang lebih 8 juta orang Indonesia di luar negeri. Terkait adanya perbedaan data jumlah 

diaspora dari setiap lembaga, hal ini dikarenakan di Indonesia belum ada lembaga atau 

instansi yang memiliki data base diaspora yang dapat menjadi rujukan.  

Saat ini, ada pertanyaan mengapa istilah diaspora Indonesia tidak sepopuler 

dengan diaspora India, diaspora China, dan diaspora Israel atau bangsa-bangsa lain. Hal 

ini bisa terjawab dengan menelusuri bahwa para antropolog dan sosiolog Indonesia 

kebanyakan melihat bahwa suku-bangsa Indonesia hanyalah sebatas etnis-etnis yang 

menetap di wilayah de facto dan de jure Indonesia masa kini. Mereka seakan melupakan 

etnis-etnis asal Indonesia yang telah bermigrasi dan berkembang di luar negeri dan 

menciptakan sebuah masyarakat baru. Alhasil, tidak hanya ikatan kultural dengan 

diaspora Indonesia di luar negeri yang terbilang sedikit, pemahaman orang Indonesia 

secara umum tentang diaspora pun hampir tidak ada. Hal ini diperkuat dengan 

pendidikan sejarah dan kebudayaan Indonesia, seperti buku pelajaran IPS dari bangku 

SD hingga SMA, selalu mengotak-kotakkan suku bangsa berdasarkan provinsi atau batas 

administratif-politis. Oleh karena itu, bila suku bangsa dikotak-kotakkan di provinsi 

mereka masing-masing, maka suku di Indonesia juga didefinisikan hanya mereka yang 

secara administratif ada di Indonesia.  

Sikap pemerintah terkait diaspora masih kurang jelas, hal ini bisa dilihat dari 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tatanan implementasi masih belum 

kompak dijalankan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait diaspora. 

Sejak pemerintahan Presiden Susilo B. Yudhoyono dan Presiden Jokowi, keduanya baru 

mengeluarkan dua peraturan, yaitu: 

1.  UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi.  

2. Peraturan Pemerintah No.76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat 
Indonesia di Luar Negeri; 

3. Peraturan Menteri Luar Negeri No.7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan 
Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN).  

Tindak lanjut dari PP No. 76 tahun 2017 dan Permen LN No. 7 tahun 2017 sejauh ini baru 

berupa penerbitan kartu identitas warga Indonesia yang ada di LN, sedangkan banyak 

hal terkait diaspora yang belum ditindaklanjuti dan patut dikelola dengan lebih 

sistematis dan terorganisir dengan baik.  

Identifikasi Permasalahan. 

Dari hasil beberapa hasil kajian diaspora Indonesia di beberapa negara Malaysia, 

Jepang dan Belanda, diketahui bahwa ada beberapa hal yang ingin dicapai dari kajian 

terkait diaspora Indonesia antara lain:  

1. Bentuk atau pola pengelolaan diaspora yang sesuai dengan kebutuhan diaspora 
Indonesia? 

2. Institusi atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola diaspora Indonesia? 
3. Kegiatan atau aktifitas yang perlu dilakukan oleh instansi pengelola diaspora 

tersebut?  
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Tujuan dan Manfaat. 

Tujuan yang ingin di capai dalam kajian ini adalah: 

1. Mengetahui bentuk atau pola pengelolaan diaspora yang sesuai dengan kebutuhan 
diaspora Indonesia? 

2. Mengetahu institusi atau lembaga yang bertanggung jawab mengelola diaspora 
indonesia? 

3. Mengetahui kegiatan atau aktifitas yang perlu dilakukan oleh instansi pengelola 
diaspora tersebut?  

Manfaat yang diharapakan dari kajian ini adalah: 

Membuat rekomendasi kebijakan tentang pengeloaan diaspora sehingga dapat 

menjadi rujukan dalam rangka membangun SDM unggul Indonesia khususnya dari 

optimalisasi diaspora Indonesia yang saat ini tersebar di beberapa negara.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam kajian ini menggunakan pendekatan dengan studi pustaka terhadap data 

se kunder yang ada. Kegiatan studi pustaka dilakukan dengan mengkaji beberapa jurnal 

terkait diaspora Indonesia, laporan penelitian, dan tulisan di beberapa website. Sebagai 

upaya untuk mendapatan informasi lebih mendalam maka penulis mengikuti beberapa 

kegiatan seminar dan fokus grup diskusi terkait diaspora Indonesia. Dari hasil kajian 

terhadap data-data dan fgd serta infroman lalu dilakukan analisis dengan cara meta 

analisis yang diharapkan menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat dalam 

pengelolaan 

diaspora. 

Gambar 1.  Alur Berpikir Kajian Merajut Diaspora Indonesia 
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Sebagai upaya menganalisis diaspora maka digunakan beberapa definisi dari para 

ahli terkait diaspora antara lain: 

Pada tahun1986, Gabriel Sheffer menulis buku berjudul A New Field of Study: 

Modern Diasporas in International Politics, yang memberikan definisi lebih luas tentang 

diaspora, namun jauh lebih rumit. Sheffer menambahkan elemen mendasar, yaitu 

pemeliharaan hubungan dengan tempat asal. Diaspora modern adalah kelompok etnis 

minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi 

mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air atau 

negara asal mereka.1.  

Rujukan definisi diaspora yang disampaikan pada Kongres Diaspora 2012 lalu yaitu: 

“Diaspora Indonesia memiliki arti warga negara Indonesia yang tinggal di luar 

negeri dan terbagi dalam empat kelompok. Kelompok pertama adalah WNI yang tinggal 

di luar negeri yakni masih memegang paspor Indonesia secara sah. Kelompok kedua 

adalah warga Indonesia yang telah menjadi warga negara asing karena proses 

naturalisasi dan tidak lagi memiliki paspor Indonesia. Sementara bagi warga negara asing 

yang memiliki orang tua atau leluhur yang berasal dari Indonesia masuk dalam kategori 

ketiga. Dan kelompok yang terakhir adalah warga negara asing yang tidak memiliki 

pertalian leluhur dengan Indonesia sama sekali namun memiliki kecintaan yang luar 

biasa terhadap Indonesia.” 

Definisi diaspora dalam pemahaman akademis masih menjadi diskursus dan terus 

berkembang dan tanpa bermaksud mereduksi konsep tersebut, Stephane Dufoix 

menggambarkannya dalam tabel berikut: 

sumber: Stephane Dufoix, 2019. 

kajian ini juga berupaya memahami klaim diaspora yang melebur di dalam kelembagaan 

dan melibatkan hubungan dengan lembaga-lembaga lain baik didalam host country 

maupun home country dari diaspora indonesia.  

Sedangkan yang dimaksud Sumber Daya Manusia menurut Veithzal Rivai 

mendefinisikan sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu 

memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. sumber daya manusia ia sebut 

sebagai salah satu unsur masukan (input) yang nantinya akan diubah menjadi keluaran 

(output) berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai input, 
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sumber daya manusia tidak dapat menjadi unsur tunggal, melainkan harus 

dikombinasikan pula bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode dan 

juga teknologi. Sehingga sumber daya unggul bisa diartikan sebagai seorang yang siap, 

mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi dan memiliki 

kemampuan lebih dari sebagian besar SDM yang ada sehingga outputnya lebih maksimal. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi menyampaikan beberapa program 

dalam menyiapkan SDM unggul dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. antara 

lain: 

1. Infrastruktur TIK; pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TIK) memiliki peran vital dalam upaya mengakselerasi 
pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global 
di era Revolusi Industri 4.0. Pembangunan Infrastruktur TIK berkaitan dengan 
konektivitas, sangat bermanfaat bagi perguruan tinggi dengan mengembangkan 
e-learning. Proses belajar-mengajar bisa se-fleksibel mungkin dengan kualitas 
tinggi.  

2. Perubahan konten kurikulum, semua program studi harus menguasai dasar yang 
berkaitan dengan teknologi, data, dan ‘humanity’. Dengan demikian lulusan 
perguruan tinggi akan siap menghadapi tantangan dunia kerja di era Revolusi 
Industri 4.0. 

3. Sertifikasi kompetensi; Kompetensi dan kreativitas lulusan juga menjadi fokus 
pengembangan SDM di perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi terutama 
politeknik dan pendidikan vokasi tidak hanya dibekali ijazah, namun sertifikat 
kompetensi.  

4. Kolaborasi industri untuk meningkatkan relevansi kurikulum politeknik dan 
pendidikan vokasi dengan dunia industri, melalui program Revitalisasi 
Pendidikan Vokasi. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk menghasilkan 
mahasiswa yang siap kerja, namun juga melahirkan mahasiswa yang mampu 
membuka lapangan kerja. Kreativitas, jiwa kewirausahaan, dan inovasi 
merupakan hal penting dalam menciptakan industri kreatif di era digital. 
 

Proses Kajian dan Pembahasan Diaspora Indonesia.  

 Dari beberapa catatan sejarah, perpindahan diaspora Indonesia ke luar negeri 

dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

1. Penjajahan bangsa Barat dan ekspansi ekonomi mendorong masyarakat jajahan 
untuk bermigrasi (pindah) karena tenaga mereka diperlukan. Mereka menetap secara 
permanen dan kemudian membangun kultur baru yang merupakan perpaduan 
antara kultur asli dengan kultur di tempat yang baru (Shuval, 2000). Contoh: diaspora 
orang Maluku di Belanda, diaspora orang Cina di Malaysia - Singapura, diaspora orang 
Amerika dan Spanyol di Filipina; 

2. Peristiwa Gerakan 30 September 1966/PKI. Pada saat itu, orang-orang Indonesia 
yang berpindah sedang berada di beberapa negara sosialis untuk berbagai macam 
kegiatan seperti menjadi perwakilan di organisasi regional/internasional, menempuh 
pendidikan, dan urusan lainnya (Sipayung, 2011; Setiawan, 2004). Kebijakan 
pemerintahan Orde Baru mengakibatkan hak-hak sipil dan hak sebagai warga negara 
Indonesia dicabut, karena selama puluhan tahun di luar negeri dengan alasan mereka 
adalah pembelot dan pro komunis/PKI tanpa ada pembuktian secara hukum formal; 
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3. Kegiatan pendidikan, pekerjaan, dan pernikahan dengan warga negara asing (WNA) 
menjadikan seseorang menjadi diaspora karena meninggalkan tanah air dalam waktu 
lama, bekerja, dan menetap di negara tertentu sampai memiliki identitas baru, 
sehingga terjadi brain drain atau SDM terbaik dan tercerdas pergi  ke luar negeri 
untuk mencari peluang keuangan yang lebih baik; 

4. Kurangnya ’perhatian’ pemerintah dan dukungan fasilitas terhadap orang-orang  
Indonesia yang memiliki potensi, sehingga mereka memutuskan pergi ke luar negeri 
untuk melanjutkan akademik, membangun karier, dan profesi sesuai dengan 
kepakaran. 

5. Era globalisasi menjadikan para pekerja professional dapat bekerja dan berkarya 
tanpa ada batas perbedaan negara dan administrasi. Pekerja global tidak terpatok 
kewarganegaraan, tanah kelahiran, dan bahasa, semua terkoneksi dan saling percaya 
terhadap kemampuan dan kinerja para professional.     

 

HASIL KAJIAN 

Dari laporan hasil laporan penelitian diaspora di Belanda, Malaysia dan Jepang 
serta data  dari perkumpulan atau diaspora agency seperti Dewan Diaspora Indonesia, 
Indonesian Diaspora Network, termasuk IDN Belanda, IDN Malaysia, Indionesian Muslim 
Association in America, Indonesian Diaspora Foundation, dan lainnya, didapatkan 
beberapa infromasi hal terkait diaspora Indonesia, antara lain:  

1. Bentuk kegiatan diaspora Indonesia beraneka ragam dengan berbagai profesi dan 
bidang keahlian. Posisi hight level diraih diaspora indonesia manajer, asosiate 
profesor, guru besar, dan pakar dibidang-bidang khusus lainnya. 

2. Belum ada definisi diaspora Indonesia yang disepakati bersama (IDN, KBBI, 
wikipedia). Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2017 tentang 
Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Semua definisi masih sektoral 
belum bias menjadi acuan operasional.  

3. Pemerintah Indonesia belum memiliki database atau dokumen yang valid dan 
realibilitas terkait data alamat tiap WNI di luar negeri, data kepakaran, profesi 
,dan posisi strategis yang dimiliki diaspora. Setiap intansi fokus pada urusan tusi 
lembaganya, tidak spesifik mengelola diaspora.  BPPK Kemlu saat ini fokus ke 
pengelolaan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN), BNPTKI fokus 
ke Tenaga Kerja Indonesia dengan hal-hal klasik yang terus berulang, seperti 
illegal migran, kekekerasan dan perlakuan tidak manusiawi dari majikan, 
sedangkan Kementerian dan LPNK lainnya fokus dengan business as usual. 

4. Indonesia sebagai negeri asal diaspora belum dapat menjamin adanya kemudahan 
untuk berkontribusi ide, konsep,  karya atau material, dikarenakan masih 
minimnya fasilitias dan infrastruktur penunjang karier diaspora, keterbatasan 
akses terhadap bahan pendukung kegiatan (contoh alat-alat laboratorium, bahan-
bahan kimia, pendukung pendanaan riset) serta kepastian hukum atas karya yang 
dihasilkan. Beberapa hal ini menjadi sangat penting untuk dapat menarik diaspora 
tertarik kembali ke tanah air.  

5. Ada isu-isu yang dihembuskan, bahwa diaspora yang kembali ke Indonesia 
menjadi ancaman, saingan tenaga kerja atau mata-mata dari negara asal dimana 
mereka tinggal. Ada anggapan bahwa beberapa diaspora adalah pernah menjadi 
pembelot, merupakan antek kapital asing, missinonaris agama, dan faham 
komunis, sehingga adanya kecurigaan yang tidak berdasar kepada para diaspora 
yang mencoba utuk kembali pulang kampung ke Indonesia.  
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6. Pergantian kepala daerah akan berpengaruh pada kebijakan dan kerjasama 
pembangunan di daerah dan kota di LN. Peran aktif diaspora dalam membangun 
koneksi dan projek-projek pembangunan kota dengan pemerintah daerah di 
Indonesia, seperti Masterplan Kampung Nelayan Muara Angke dan percobaan 
Kampung Vertical. Festival kreatifitas Kota Tua Jakarta, Perencanaan lingkungan 
untuk Gunung Mas, Puncak Jawa Barat Muntok Heritage Town dan Ruang Publik 
Bojonegoro.  Hasil kerja sama yang dilakukan diaspora melalui pemerintah lokal 
(Kabupaten/Kota/Provinsi) tidak bertahan lama, hal ini dikarenakan adanya 
perbedaan kepentingan dan story dari tokoh dimasing-masing daerah. (contoh 
kampung deret Jakarta, Ruang Baca Bojonegoro dihilangkan ketika berganti 
penguasa). 

7. Kebijakan Pemerintah Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan 
Indonesia berdasarkan tempat kelahiran, mengakibatkan warga indonesia yang 
tinggal lebih dari 5 tahun di LN maka kewarganegaraanya akan hilang, walaupun 
warga tersebut mencintai dan ingin mengabdi ke tanah leluhurya.  

8. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai penyumbang devisa negara (remitansi), 
saat ini  nilai remitansi TKI vs Tenaga Kerja Asing (TKA) tidak seimbang, hal ini 
dikarenakan kualifikasi para TKI masih rendah dibanding TKA. 

9. Adanya kebutuhan untuk mengenal pahamkan adat dan kebudayaan Indonesia 
kepada generasi kedua, ketiga dari para diaspora yang tinggal di luar negeri.  

10. Diaspora (millenial) tidak merasakan masalah dengan status kewarganegaraan 
dan batas admnistrasi negara, karena sebagai pekerja global maka mereka 
menikmati pindah-pindah lokasi sesuai dengan lokasi pekerjaan dan jenis 
pekerjaanya.    

11. Adanya perlakuan rasisme karena perbedaan warna kulit, perbedaan  agama yang 
dianut para diaspora dan perbedaan kebudayaan. 

 

Berbagai hal diatas dirasakan kurang nyaman dirasakan para diaspora 

Indonesia, padahal sesuai dengan UUD 45 pasal 28A, 28B dan 28C, 28D dan 28G, 

menyebutkan hak warga negara dan kewajiban negara untuk bisa hadir dan melindungi 

warganya.  

 

Gambar 2. Peran Diaspora dalam mendukung perekonomian Indonesia dan 
Plus minus dwi kewargenagaraan. 
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Stakeholders Terkait Pengelolaan Diasopora. 

Ada beberapa stakeholders yang terkait dengan disapora indonesia antara lain: 

1. Kementerian Luar Negeri, cq: Badan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan 
(BPPK) Melakukan pengurusan surat ijin pengeluaran dan penarikan kepemilikan 
Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) kepada WNI yang berada di 
luar negeri. Merujuk pada Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2015 tentang 
Kementerian Luar Negeri, pada BAB I tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, pasal 
5.  

2. Kementerian Dalam Negeri, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota; 
berperan dalam penyediaan dukungan adminitrasi kependudukan, pembinaan 
ketertiban dan penyediaan lapangan pekerjaan di daerah masing-masing. Seperti 
tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah adalah Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), 
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan Pasal 23E ayat 
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.   

3. Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi , kantor imigrasi 
daerah. 

4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi 
Penduduk Provinsi dan Kabupaten. 

5. Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 
6. Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja  

 

Berbagai stakeholders terkait terlibat menangani diaspora, namun isu-isu 

tentang diaspora belum tersentuh menyeluruh dari akar sampai hulu. Beberapa kegiatan 

yang sudah di lakukan berupa seminar, workshop, mediasi dan advokasi namun belum 

menghasilkan sesuatu yang konkrit untuk mengurai dan solusi dari masalah yang 

dihadapi diaspora Indonesia.  

 

PEMBAHASAN 

Dari beberapa stakeholders yang berkaitan dengan diaspora, sudah ada 

beberapa upaya untuk menarik dan melibatkan diaspora untuk kembali dan berperan 

membangun indonesia. Bebeberapa cara untuk mendapatkan SDM unggul dari diaspora 

Indonesia dengan cara mengajak kolaborasi dan kerjasama dalam rangka transfer 

knowledge ke dalam negeri. Diaspora menjadi dosen internasional di kampus-kampus 

dalam negeri, narsumber, menjadi konsultan atau melakukan pagelaran bersama dalam 

upaya berbagai ilmu dan pengetahuan untuk projek-projek internasional.  

 

 

 

 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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Gambar 3. Fakta Seputar Diaspora Indonesia di Amerika dan negara eropa. 

 

Beberapa kementerian, lembaga dan institusi berupaya mendekati dan 

mengajak diaspora sebagai SDM Unggul untuk kembali berkarya dan membangun 

indonesia. Salah satu contoh LIPI sejak 2014 telah membuka kesempatan para diaspora 

untuk bergabung menjadi peneliti. Walaupun skema rekrutment diaspora menjadi CPNS 

menghadapi banyak tantangan dari mulai alur registrasi pendaftaran yang 

mengharuskan CPNS datang mengisi berkas di instansi terkait, bolak balik LN-DN untuk 

test CPNS. Mekanisme pendaftaran CPNS dirasakan cukup memberatkan bagi diaspora 

karena harus bolak-balik ke Indonesia – negara tempat tinggal padahal belum ada 

jaminan diterima CPNS.  Sejak 2017-2019 LIPI telah mendapatkan 18 pegawai diaspora 

dengan pendidikan S3 dengan latar belakang keahlian dan profesi di LN. Salah satu factor 

penarik diaspora berani kembali dan mau bergabung dengan LIPI, faktor internal ingin 

berkarya untuk indonesia, juga faktor penarik yaitu sudah tersedianya  infrastruktur riset 

di LIPI yang tidak kalah dengan infrastruktur riset di luar negeri.  
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Gambar 4. Visi Pengembangan SDM Indonesia 2019-2045 

 

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi salah satu tujuan adalah mewujudkan de Talenta sebagai 

wadah yang diciptakan untuk menyiapkan dan mendidik talenta-talenta untuk masa 

depan, hal ini diperlukan adanya ekosistem SDM unggul dan kompetitif, keterediaan 

iklim dan ekosistem yang mendukung untuk berkarya mengajak diaspora kembali dan 

berkiprah di tanah air. Dalam UU 11 tahun 2019 ada pasal tersendiri yang mengatur 

tentang perlindungan terhadap sumber daya manusia iptek (pasal 57 ayat 3) dan Sumber 

Daya Iptek di pasal 70.  Pasal 62 ayat (6) tentang pengelolan dana abadi penelitian, 

pengembangan, pengkajian dan penerapan untuk menghasilkan invensi dan inovasi bisa 

menjadi solusi permasalahan pendanaan kegiatan yang saat ini menjadi kendala diaspora 

dengan adanya UU ini diharapkan dapat terselesaikan dan  digunakan untuk mendukung 

kegiatan riset dan mendukung keperluan diaspora untuk kepentingan ilmu pengetahuan.  

Kebijakan pemerinta melalui Peraturan Pemerintah No.76 tahun 2017 tentang 

Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri; dimana diaspora didefinisikan 

sampai generasi ke 2 dari seorang WNI atau exsille, sehingga hal ini akan menghilangkan 

status kewarganegaraan WNI generasi ke 3, 4 dan selanjutnya.  Peraturan Menteri Luar 

Negeri No.7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat 

Indonesia di Luar Negeri (KMILN).  Dari segi cakupan yang berhak mendapatkan  KMILN 

hanya warga Indonesia di LN yang melapor dan terbatas sampai pada generasi ke 2, 

untuk generasi ke 3 dan selanjutnya sudah dianggap WNA, padahal adanya pengakuan 

kewarganegaraan Indonesia akan sangat membantu para diaspora untuk berkunjung dan 

berperan di Indonesia tanpa terkendala ijin tinggal dan persyaratan administrasi lainnya.  
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Beberapa aturan terkait kewarganegaraan dan rekrutment sumber daya manusia 
khusunya) terkait CPNS, perlu ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan 
perkembangan jaman. Improvisasi dalam aturan atau kebijakan sudah tepat diperlukan 
dalam menyongsong society 5.0 dan era industry 4.0, agar Indonesia mampu bersaing 
dengan negara-negara lain dari segi SDM ataupun aturan perundangan yang 
memayunginya.  

  

REKOMENDASI KEBIJAKAN DIASPORA INDONESIA 

1. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Riset dan Teknologi/Kepala 
BRIN untuk mengusulkan dan menginisiasi terbentuknya wadah khusus untuk 
pengelola diaspora Indonesia sebagai talenta bangsa; beberapa agency diaspora 
saat ini, belum memiliki legalitas formal, ruang lingkup pekerjaan sektoral, 
terbatas per negara, bersifat sukarela dan personal, pendanaan mengandalkan 
sumbangan, tidak memiliki tempat dan infrastruktur yang permanen. sehingga 
perlu adanya wadah khusus diaspora  Indonesia yang permanen dan berkekuatan 
hukum dalam menjalankan aktifitasnya untuk menaungi, mengurusi dan menjadi 
saluran diaspora Indonesia diberbagai negara.  
UU No.11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

didalamnya memuat adanya “Dana Abadi Riset” yang akan dititipkan di BRIN 

menjadi “amunisi” dalam membangun SDM handal, menarik minat diaspora untuk 

berkarya di salam negeri karena sarana dan prasarana serta kebutuhan hidup 

dapat dipenuhi di dalam negeri. Para diaspora bisa share pengalaman dan ide, 

sumbangsih pemikiran, dan transfer of knowledge dengan generasi muda 

Indonesia dan stakeholders lainnya berdasarkan pengalaman mereka tinggal di 

negara lain. 

2. Mendukung pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kesempatan 
diaspora berkarya di intansi pemerintah dengan skema CPNS dan P3K (Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian  Kerja) denga nada penyesuaian dalam proses 
pendaftaran atau test awal yang bisa dilakukan di KBRI terdekat. Usulan visa on 
arraival  bagi masyarakat Indonesia di luar negeri, sehingga mereka dapat pulang 
kapan saja dan adanya mengeluarkan kebijakan yang memudahkan diaspora 
untuk membangun atau memiliki usaha di Indonesia dengan insentif pajak atau 
prosentasi dari setiap inventor yang dibawa untuk membangun Indonesia, hal ini 
sudah di terapkan di India dan berhasil membangun india dari peran diaspora 
yang tersebar diberbagai belahan dunia.  

3. Perlu dibentuk grand desain/mekanisme pengelolaan diaspora secara nasional 
dengan penganggaran  terpusat. Pembentukan data base jumlah, kepakaran, 
profesi dan persebaran  diaspora sehingga mudah untuk diakses dan akurat. 

4. Penciptaan ekosistem SDM unggul dengan talent pool, korporate university, 
skema rekrut CPNS dari diaspora dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja diaspora. Dukungan insprastruktur dan pasilitas, serta merrit sistem 
penggajian dapat menarik para diaspora berkontribusi  aktif dalam pembangunan 
indonesai  
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5. Lembaga riset pemerintah membantu mengidentifikasi kendala-kendala yang 
terjadi kenapa terjadi perbedaan atau gap antara kebijakan pemerintah yang telah 
menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran diaspora Indonesia dalam 
mendukung capacity building SDM dan proses pembangunan di dalam negeri. 
Kebijakan presiden untuk optimalisasi peran diaspora seakan jalan ditempat, 
tidak ada koordinasi antar KL bahkan saling lepas tanggung jawab. Untuk 
mengatasi hal itu diperlukan adanya regulatory impacts analysis dan research to 
identify the gap policy dan merumuskan solusi dari masalah tersebut. 

 

Peran sentral dengan dibentuknya  diaspora agensi Indonesia oleh pemerintah adalah 

untuk memenuhi kebutuhan sebagai berikut: 

1. Lembaga atau badan khusus secara legal formal yang menangani, mengurus dan 
mengelola para diaspora, baik di dalam atau luar negeri, sehingga peran dan 
kebutuhan para diaspora sebagai bagian dari warga negara akan segera terwujud.   

2. Adanya mekanisme dan sistem yang dibangun agar diaspora yang dari luar negeri 
ini mau pulang dan mendapatkan posisi tertentu. Skema diberikan posisi tertentu, 
akan memancing dedikasi dan motivasi yang lebih besar untuk mau kembali ke 
tanah air. Terhadap para pihak yang merasa terancam akan kembalinya para 
diaspora, diinformasikan bahwa diaspora berkarya di negerinya sendiri.   

3. Mendukung transfer keahlian dan pengetahuan. Hal ini sejalan dengan kebijakam 
Presiden Jokowi tentang pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui 
pelatihan keterampilan untuk masyarakat. Para diaspora Indonesia di luar negeri 
bersentuhan langsung dengan pengembangan teknologi saat ini dengan 
memanfaatkan fasilitas dari beragam institusi ataupun perusahaan. 

4. Membawa arus masuk investasi ke dalam negeri. Pemahaman peta investasi para 
diaspora ini dibutuhkan oleh pemerintah, agar kita bisa menyesuaikan kebijakan 
yang mampu menarik minat investasi. 

5. Perlu dibuatkan ruang-ruang aktualisasi yang memungkinkan para diaspora 
menerjemahkan visinya untuk pembangunan bangsa, dilibatkan dalam proyek 
pembangunan sehingga merasa menjadi bagian utuh dari kerja pembangunan 
bangsa Indonesia dan tidak lagi menjadi kosmetik ataupun pelengkap dari 
kampanye pembangunan.  

6. Menjaring keterlibatan dispora dalam penyusunan cetak biru pembangunan agar 
bisa memahami rencana pembanguan Indonesia secara utuh menyeluruh.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian terkait diaspora Indonesia dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. UU No 11 Tentang Sistem Nasional Iptek mengamanatkan dibentuknya 
intansi/lembaga khusus menangani diaspora dalam upaya manajemen talenta, 
maka persoalan brain drain atau human capital flight, bisa segera dicarikan solusi 
yang tepat ketika bangsa Indonesia membutuhkan sentuhan anak-anak bangsa 
yang cerdas pandai untuk mengelola asset dan mengoptimalkan potensi yang ada 
di dalam negeri.  
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2. Insentif bagi pembawa investor dan kemudahan regulasi invenstasi akan menjadi 
daya tarik investor untuk investasi di Indonesia. Kemahiran dan networking 
semasa di LN akan memudahkan dalam menjaring investor masuk ke DN. 
Berbagai skema insentif bagi diaspora bisa siapkan, menjadi ASN dengan 
perjanjian kerja khusus, keringanan pajak usaha dan investasi dan komisi dari 
setiap investor yang membangun kebutuhan masyarakat Indonesia.   

3. Berbagai kumpulan diaspora/ agency yang beroperasi beberapa negara diaspora, 
terus menjalankan aktivitasnya, namun diperlukan adanya satu koordinasi yang 
dijalankan oleh Lembaga diaspora baru ini. Adanya lembaga riset terintegrasi dari 
semua KL dan Perguruan Tinggi serta Balitbangda akan menjadikan kebutuhan 
pendanaan dan sarana riset diaspora bisa dipenuhi di dalam negeri, tidak perlu ke 
LN. sehingga brain drain atau human capital flight bisa di cegah.    

 

REKOMENDASI  

Dari hasil kajian penulis menyusun rekomendasi terkait upaya merajut para diaspora 

Indonesia untuk membangun SDM Unggul sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan amanat UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi, mengisaratkan Badan Riset dan Inovasi Nasional 
harus menjadi leading dalam pembentukan manajemen talent pool untuk 
mempersiapkan SDM unggul Indonesia, sumber SDM (DN/LN). Optimalisasi 
diaspora menjadi keniscayaan guna mendukung proses pembangunan di 
Indonesia. 

2. Peninjauan terhadap beberapa aturan terkait kewarganegaraan, proses teknis 
rekrut ASN dan PNS, skema insentif diaspora, dan hibah dari diaspora. Melalui 
skema omnibus law Kewarganegaraan dan Sumber Daya Manusia maka aturan-
aturan bisa semakain integrated dan mendukung visi SDM Unggul.  

3. Insenti dan pengembangan ekosistem dan fasilitas inprastruktur diperlukan 
dalam rangka transfer of knowledge dari diaspora ke SDM di DN untuk mencapai 
SDM unggul.  

 

DAFTAR PUSTAKA: 

Bunguin, Burhan (ed) 2001 Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo. 

Cohen, Robin (1997) Global Diasporas: An Introduction.  

Charity, May Lim, Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora 

Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016.  

Dufoix, Stéphane. 2019. Diaspora before it became a concept. In Routledge 

Handbook of Diaspora Studies (pp. 13-21). Cohen, Robin and Fischer, Caroline (ed.). Oxon 

and New York: Routledge. 



131 
 

Naufanita, Hana dkk, Analisis Wacana Diaspora Indonesia: Tinjauan Konseptual 

Dalam Hubungan Internasional, Jurnal Kajian Wilayah 9 (2018) 90-108.  

Jazuli, Ahmad, Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif 

Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, JIKH Vol. 11 No. 1 Maret 2017. 97 

– 10.  

Nugroho, Riant, Dr. 2018, Public Policy (6th Ed), Dinamika Kebijakan Publik, 

Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Public, Era Kebijakan Publik, 

Jakarta, PT Elex Media Komputindo.   

Reza Zaini, Muhammad: An anthropolgy and sociology enthusiast. FISIP UI.  

 Romdiati, H (2015) Globalisasi Migrasi dan Peran Diaspora; satu kajian pustaka, 

Jurnal Kependudukan Indonesia, 89-100. 

Santoso, M. Imam, 2014, “Diaspora-Globalisme, Keamanan dan Keimigrasian”, 

Pustaka Reka Cipta, Bandung.  

 

Peraturan Perundang_Undangan :  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional 

Ilmu Pengetahuan dan Tekhnolgi.   

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Peraturan Pemerintah No.76 tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di 

Luar Negeri. 

Peraturan Menteri Luar Negeri No.7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan 

Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMLIN).  

 

Laporan Seminar Akhir Penelitian: 

Lissandhi, Ayu dkk, Laporan Penelitian: Penguatan Peran Diaspora Indonesia: 

Studi kasus Peran dan Jaringan Professionla Urban Planner Indonesia di Belanda. 2019.  

 Lamijo, dkk. Penguatan Peran Diaspora dalam Peningkatan Daya Saing Bangsa di 

Malaysia.  2019.  

 

Media Internet:   

https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/13/19300891/5-program-ini-

membangun-sdm-unggul-indonesia-di-era-industri-40?page=all.  

https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/13/19300891/5-program-ini-membangun-sdm-unggul-indonesia-di-era-industri-40?page=all
https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/13/19300891/5-program-ini-membangun-sdm-unggul-indonesia-di-era-industri-40?page=all


132 
 

https://www.kompasiana.com/m.rezazaini//diaspora-indonesia-sejarah-perantau-

yang-berkembang-dan-terlupakan. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah  

https://kemlu.go.id/portal/i/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-

negeri 

http://news.detik.com/"Presiden Indonesian Diaspora Network: Diaspora Tuntut 

Kewarganegaraan Ganda" Detik, 19 Agustus 2015. Diakses 22 November 2015. 

http://www.cnnindonesia.com/"Kongres Diaspora Indonesia Digelar 12-14 

Agustus" CNN Indonesia, 07 Agustus 2015. Diakses 22 November 2015. 

http://tabloidnova.com/profil "Sonita Lontoh, Ahli Energi dari Silicon Valley" Nova, 27 

Mei2014. Diakses 21 November 2015. 

http://www.gulfnew.com/news "Expatriates celebrate 64th Indonesian Independence 

Day in Abu Dhabi" Gulf News, 17 Agustus 2009. Diakses 21 November 2015. 

^ "RI diaspora expected to boost economy" The Jakarta Post, 20 Agustus 2013. Diakses 

21 November 2015. 

http://swa.co.id/listed-artikel/ "Dino Pati Djalal: “Mereka Punya Kekuatan Besar dan 

Luar Biasa”"SWA, 29 Agustus 2012. Diakses 24 November 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kompasiana.com/m.rezazaini/diaspora-indonesia-sejarah-perantau-yang-berkembang-dan-terlupakan
https://www.kompasiana.com/m.rezazaini/diaspora-indonesia-sejarah-perantau-yang-berkembang-dan-terlupakan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2014-pemerintahan-daerah
https://kemlu.go.id/portal/i/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri
https://kemlu.go.id/portal/i/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri
http://news.detik.com/wawancara/2995530/presiden-indonesian-diaspora-network-diaspora-tuntut-kewarganegaraan-ganda
http://news.detik.com/wawancara/2995530/presiden-indonesian-diaspora-network-diaspora-tuntut-kewarganegaraan-ganda
https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com
https://id.wikipedia.org/wiki/19_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/22_November
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150805190045-106-70329/kongres-diaspora-indonesia-digelar-12-14-agustus/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150805190045-106-70329/kongres-diaspora-indonesia-digelar-12-14-agustus/
https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/07_Agustus
http://tabloidnova.com/profil
http://tabloidnova.com/Profil/Sonita-Lontoh-Ahli-Energi-Dari-Silicon-Valley
https://id.wikipedia.org/wiki/Tabloid_Nova
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/27_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/21_November
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/expatriates-celebrate-64th-indonesian-independence-day-in-abu-dhabi-1.535785
http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/expatriates-celebrate-64th-indonesian-independence-day-in-abu-dhabi-1.535785
https://id.wikipedia.org/wiki/17_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Indonesia_perantauan#cite_ref-11
http://www.thejakartapost.com/news/2013/08/20/ri-diaspora-expected-boost-economy.html
https://id.wikipedia.org/wiki/20_Agustus
http://swa.co.id/listed-articles/dino-pati-djalal-mereka-punya-kekuatan-besar-dan-luar-biasa
http://swa.co.id/listed-articles/dino-pati-djalal-mereka-punya-kekuatan-besar-dan-luar-biasa
https://id.wikipedia.org/wiki/SWA
https://id.wikipedia.org/wiki/29_Agustus
https://id.wikipedia.org/wiki/24_November


133 
 

 

Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Penelitian untuk 
Menciptakan Keterkaitan Fisik, Sosial, Ekonomi  di Kawasan 

Cibinong Science Center – Botanical Garden (CSC-BG) 
 

Mahardhika Berliandaldo1), Achmad Chodiq2) 

1) e-mail: aldo.vega17@gmail.com, 2) e-mail: achodiq@ymail.com 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

 

ABSTRAK 

Perkembangan sebuah kawasan tidak akan pernah terlepas dari perkembangan daerah 

di sekitarnya. Jika sebuah kawasan berkembang pesat, maka secara perlahan hal ini akan 

mendorong perkembangan kawasan pendukungnya. Kawasan CSC-BG sebagai Kawasan 

penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, serta kawasan ini juga disiapkan 

menjadi Kawasan wisata Pendidikan dalam bentuk Kebun Raya Cibinong. Permasalahan yang 

saat ini terjadi dalam pengembangan kawasan CSC-BG diantaranya adalah Kawasan ini 

bersinggungan secara langsung dengan desa atau kampung yang berasal dari kelurahan cibinong 

dan kelurahan nanggewer. Selain itu, perlu adanya interaksi social dengan daerah sekitar secara 

terstruktur danterkodinir dengan baik, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kedua 

belah pihak. Pemberdayaan masyarakat saat ini masih sebatas perekrutan pegawai kebersihan, 

keamanan, dan tenaga honorer lainnya sehingga belum adanya suatu kebijakan yang tepat terkait 

kolaborasi antara LIPI, Pemda, serta masyarakat terkait peningkatan ekonomi local setempat. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan awal yang 

dilakukan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan terkait pengembangan jaringan 

infrastruktur yang berdampak pada konteks sosial dan perekonomian sekitar. Selanjutnya 

diperlukan adanya analisis kesenjangan (Gap Analysis) terkait kondisi saat ini dengan kondisi 

yang diinginkan. Untuk menjelaskan adanya keterkaitan unsur  fisik, sosial, dan ekonomi, maka 

dilakukan Analisa deskriptif terkait kondisi fisik, sosial, dan ekonomi.  Pembangunan 

infrastruktur saat ini terus dikembangkan oleh Kawasan CSC-BG. Dengan adanya infrastruktur 

dimaksud akan memberikan manfaat bagi aktifitas perekonomian daerah sekitar. Selain itu, 

dengan adanya pembangunan infrastruktur maka masyarakat akan meningkat social capital dari 

sebelumnya. Dampak yang muncul dalam tahap pengembangan jaringan infrastruktur selain 

social capital adalah perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari serta ketidaksiapan 

masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan untuk beralih profesi dari profesi 

sebelumnya.  Selanjutnya, dampak ekonomi yang akan muncul dengan adanya pengembangan 

jaringan infrastruktur ini antara lain 1) Pengembangan ekonomi Kawasan termasuk Kawasan 

penelitian untuk lebih mendorong pelayanan dan pengembangan secara optimal, 2) 

Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya wiraswasta dan tidak mematikan 

usaha yang sudah berjalan, dan 3) Mendukung Kelancaran Aktivitas Ekonomi Masyarakat.  

Kata kunci: Infrastruktur, Pengembangan ekonomi dan sosial, Kawasan CSC-BG 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan sebuah kawasan tidak akan pernah terlepas dari perkembangan daerah 
di sekitarnya. Jika sebuah kawasan berkembang pesat, maka secara perlahan hal ini akan 
mendorong perkembangan kawasan pendukungnya. Bukan hanya menjadi “generator” kawasan 
sekitarnya, perkembangan yang terjadi pada kawasan inti bahkan turut mempengaruhi karakter 
dan pola pemanfaatan ruang di sekitarnya. Keberadaan sebuah lembaga penelitian yang cukup 
besar merupakan salah satu alasan terjadinya proses pergerakan perkonomian dan kegiatan 
sosial disekitar kawasan. Peningkatan jumlah populasi sebagai akibat langsung proses 
perkembangan kawasan menjadi peluang pasar baru bagi kegiatan ekonomi masyarakat seiring 
dengan meningkatnya jumlah permintaan barang-barang kebutuhan. Selain hal tersebut 
terkonsentrasinya populasi pada satu titik lokasi tentunya juga akan membawa dampak bagi pola 
tata ruang di wilayah tersebut. Dalam hal ini pola tata ruang merupakan penampakan fisik ruang 
yang terjadi sebagai akibat terjadinya aktivitas kegiatan pada suatu wilayah.  

Menurut Richardson (1972) proses pembangunan ekonomi dengan adanya 
kecenderungan pemusatan penduduk dan ketersediaan fasilitas, maka investasi di wilayah inti 
pada mulanya lebih efisien karena berkaitan dengan efisiensi usaha (economies of scale) di mana 
masing-masing individu akan memanfaatkan keuntungan–keuntungan eksternal. Pelaksanaan 
suatu usaha atau program pembangunan ekonomi tidak hanya memberikan dampak positif 
terhadap keadaan ekonomi pelaksana usaha tersebut, tetapi juga memberikan dampak positif 
terhadap perekonomian wilayah dan masyarakat secara keseluruhan. Adanya kegiatan atau 
program pembangunan ekonomi dalam suatu lingkup perekonomian yang semakin berkembang 
akan menciptakan keterkaitan yang semakin kuat dan dinamis di antara berbagai sektor 
ekonomi.  

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur saat ini dapat terlihat dari ukuran kinerja 
jaringan jalan lingkar luar dan sarana pendukung penelitian yang dititik beratkan pada aspek 
masukan dengan sasaran akan terwujudnya tingkat infrastruktur dimaksud. Sejauh mana 
pencapaian sasaran tersebut berimplikasi pada pengembangan suatu kawasan dan peningkatan 
kualitas hidup masyarakat dengan konsekuensi logis dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih 
holistic. Perkembangan dan pertumbuhan kawasan pada dasarnya ditentukan oleh 3 (tiga) faktor 
yaitu faktor manusia, kegiatan dan pola pergerakan yang pada akhirnya akan terwujud dalam 
bentuk fisik atau tata ruang serta sosial. Ditinjau dari perkembangan wilayah sekitar kawasan 
juga mengakibatkan peningkatan akses masyarakat, perluasan tempat umum sejalan dengan 
pertumbuhan infrastruktur, serta perkembangan kegiatan wiraswasta daerah setempat.  
Keterpaduan rencana pembangunan jaringan infrastruktur seperti jalan lingkar luar serta 
pembangunan sarana prasarana pendukung penelitian terhadap pengembangan wilayah pada 
penciptaan koridor sosial dan ekonomi dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi 
sekitarnya, terciptanya sistem transportasi yang baik dan sarana prasarana infrastruktur sebagai 
prasyarat utama dalam mendukung kegiatan penelitian serta perkembangan bisnis daerah 
sekitar. Untuk menentukan kebijakan pengembangan wilayah tersebut dalam rangka 
mengantisipasi secara dini fungsi kawasan jalan lingkar pada masa yang akan datang perlu 
terobosan-terobosan baru secara konseptual untuk menarik peran swasta dalam upaya 
meningkatkan kegiatan perekonomian daerah sekitar, sehingga dapat terciptanya pemerataan 
kawasan pengembangan untuk kesejahteraan masyarakat luas dengan menjadikan Kawasan 
CSC-BG6 sebagai pusat regional dan pusat pengembangan bisnis yang baik.  

 
 
 

 
6 Kawasan CSC-BG (Cibinong Science Center-Botanical Garden) memiliki lahan seluas  198 ha yang berada 

di Kabupaten Bogor. Kawasan yang dikembangkan oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) akan 

dijadikan daerah sebagai Science Center atau Pusat Ilmu Pengetahuan. Didalam Kawasan CSC-BG terdapat 4 

(empat) Pusat Penelitian (P2 Biologi, P2 Bioteknologi, P2 Limnologi, P2 Biomaterial), Pusbindiklat, PPII, serta 

BIG. 
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Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Kawasan CSC-BG mutlak diperlukan 

terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pengembangan penelitian serta 
perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas 
ekonomi masyarakat sekitar dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. 
Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam 
produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan 
gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi 
(jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang. Pembangunan infrastruktur fisik 
menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini LIPI (Kawasan 
CSC-BG) untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi didalam kawasan 
maupun sekitar Kawasan.  

 
Permasalahan yang saat ini terjadi dalam Kawasan CSC-BG diantaranya adalah Kawasan 

ini bersinggungan secara langsung dengan desa atau kampung yang berasal dari kelurahan 
cibinong dan kelurahan nanggewer. Selain itu, perlu adanya interaksi social dengan daerah 
sekitar secara terstruktur danterkodinir dengan baik, sehingga dapat memberikan dampak 
positif bagi kedua belah pihak. Pemberdayaan masyarakat saat ini masih sebatas perekrutan 
pegawai kebersihan, keamanan, dan tenaga honorer lainnya sehingga belum adanya suatu 
kebijakan yang tepat terkait kolaborasi antara LIPI, Pemda, serta masyarakat terkait peningkatan 
ekonomi local setempat. Oleh sebab itu, Pengembangan jaringan infrastruktur akan memberikan 
perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari serta ketidaksiapan masyarakat. Untuk itu, 
pemerintah khususnya LIPI selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak terkait lebih 
memperhatikan bagaimana dampak dari perubahan social serta skala peningkatan ekonomi 
masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat kedepannya dapat memberikan perubahan social  
serta pengembangan perekonomian daerah sekitarnya.  
 

 

METODOLOGI 

Dalam penelitian ini, diperlukan adanya identifikasi atas permasalahan terkait 

pengembangan jaringan infrastruktur yang berdampak pada konteks sosial dan perekonomian 

sekitar. Selanjutnya diperlukan adanya analisis kesenjangan (Gap Analysis) terkait kondisi saat 

ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisa gap digunakan untuk menentukan langkah-langkah 

apa yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau 

keadaan masa depan yang diinginkan. Banyak orang menyebutnya menjadi analisa kebutuhan 

dan gap, penilaian kebutuhan atau analisis kebutuhan saja. Analisa gap dapat juga diartikan 

sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Selanjutnya, 

untuk menjelaskan adanya keterkaitan unsur  fisik, sosial, dan ekonomi, maka dilakukan Analisa 

deskriptif terkait kondisi fisik, sosial, dan ekonomi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

kerangka konseptual penelitian ini. 
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Fisik 

Permasalahan Kawasan CSC-BG: 

• Belum adanya akses jalan untuk masyarakat umum, sehingga tidak menggunakan akses jalan yang digunakan 
oleh para pegawai LIPI dilingkungan CSC-BG 

• Belum berkembangnya sistem dan fungsi Kawasan sebagai pusat pelayanan dan pengembangan penelitian 
terhadap daerah sekitarnya 

• Belum adanya sinkronisasi terhadap pengembangan sarana prasarana kegiatan pendukung dalam satu Kawasan 
CSC-BG 

• Masih lemahnya interaksi sosial dengan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan Kawasan CSC-BG. 

• Belum adanya pola yang tepat terkait pemberdayaan masyarakat 

Bagaimana Pengembangan Jaringan Infrastruktur dalam 

menumbuhkan konteks Fisik, Sosial, dan Ekonomi? Input 

Kondisi Kawasan CSC-BG 

Saat ini Yang 

Diinginkan 

Analisa Deskriptif keterkaitan Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi  

Sosial Ekonomi 

Proses 

Kawasan CSC-BG sebagai Kawasan penelitian dan pengembangan Ilmu Pengetahuan & Teknologi, serta 

kawasan ini juga disiapkan menjadi Kawasan wisata Pendidikan dalam bentuk Kebun Raya Cibinong. Ke depan 

Kawasan CSC-BG diarahkan untuk dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi daerah serta 

nasional dengan menyediakan kemampuan dasar bagi percepatan pembangunan industri, pertanian, dan 

lingkungan hidup. 

Gap Analysis 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Pengembangan Jaringan Infrastruktur dalam menunjang kegiatan penelitian 
 

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, tentang konsep pembangunan 
ternyata telah mengalami perkembangan yang berarti didalam memecahkan masalah. Dalam 
konsep pengembangan jaringan infrastruktur sebuah Kawasan dapat mengacu pada suatu 
paradigma yaitu paradigma yang berorientasi pada pertumbuhan (Growth), dan kesejahteraan 
(Welfare state). Tetapi ada pula paradigma yang berorientasi pada neo ekonomi dan humanizing. 
Masing-masing paradigma tersebut memiliki perbedaan dan hal tersebut tergantung pada titik 
berat atau orientasinya.  

Berdasarkan perkembangan paradigma pembangunan tersebut, terdapat dua 
premis yaitu kegagalan dan harapan terhadap model-model pembangunan 
pembangunan infrastruktur dalam menunjang kegiatan penelitian pengembangan di 
Kawasan CSC-BG. Paradigma pembangunan yang berorientasi pada model pertumbuhan 
yang lebih mengarah pada peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan dari suatu 
produk serta peningkatan konteks sosial dan ekonomi sekitar Kawasan. Pembangunan 
yang dilakukaan selama beberapa tahun ini serta dimasa yang akan datang, memiliki 
tahapan yang yang telah di sesuaikan dengan kondisi yang diinginkan.    

Proses dalam melaksanakan pengembangan jaringan infrastruktur, perlu adanya 
tahapan awal berupa masterplan Kawasan. Masterplan ini digunakan untuk mengetahui 
arah perencanaan pembangunan kedepan, sehingga dapat meningkatkan segala aspek 
yang ingin dituju. Untuk itu perlu adanya suatu perencanaan pembangunan yang dapat 
memberikan efek positif yang dapat meningkatkan kegiatan penelitian di Kawasan. 
Selanjutnya, proses ini di akhiri dengan penyusunan laporan secara periodic, sebagai 
bahan kebijakan dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan tahapan diatas proses perencanaan merupakan elemen penting 
dalam setiap pelaksanaan pengembangan jaringan infrastruktur, yang dimana setiap 
pelaksanaan pengembangan diperlukan dalam program peningkatan kegiatan penelitian 
dan pengembangan. Selain itu, perlu adanya pengetahuan dalam pengembangan jaringan 
infrastruktur tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh aspek sosial 
dan aspek ekonomi berdampak pada proses pengembangan infrastruktur. Hasil 
penelitian Wibowo (2016)  perlunya pembangunan dibidang infrastruktur ekonomi dan 
sosial untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
infrastruktur ekonomi dan sosial secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap pertumbuhan ekonomi disekitarnya.  

Menurut (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses 

multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan 

Analisa Pengembangan Jaringan Infrastruktur Penunjang Kegiatan 

Penelitian Dalam Koridor Fisik, Sosial, dan Ekonomi 
Output 
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pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan yang semuanya 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proses pembangunan mencakup 

berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam hal ini infrastruktur menjadi roda penggerak 

pertumbuhan ekonomi dimana dapat dikatakan bahwa fasilitas umum merupakan salah satu 

penunjang dalam berbagai hal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan proses pengembangan jaringan infrastruktur 

 

 

 

 

Laporan meliputi: 

• Laporan rutin pemantauan 
mencakup hasil pengamatan 
dan pengukuran 

• Laporan tahunan 
pemantauan berupa 
rangkuman laporan 

• Laporan kondisi, laporan 
hasil uji fungsi selama 1 
tahun serta evaluasinya 

• Laporan pemeriksaan 
inventarisasi 

• Laporan pemeriksaan detail 
dan khusus 

• Laporan tindak tanggap 
darurat bila diperlukan 

Perencanaan disesuaikan dengan 

kebutuhan pembangunan dan 

disinkronisasikan dengan aspek 

sosial dan ekonomi 

Pembangunan jaringan infrastruktur 

disesuaikan dengan 

masterplan/perencanaan yang 

berorientasi pada pertumbuhan dan 

kesejahteraan 

Pemeliharaan dilakukan secara rutin dan 

berkala sesuai dengan program pemeliharaan 

untuk memperpanjang umum layanan 

infrastruktur serta menghindari perbaikan yang 

tidak terduga 

Pemantauan dilaksanakan selama 

pelaksanaan konstruksi, atau 

pada tahap pengoperasian 

infrastruktur dan pemeliharaan 

infrastruktur 
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b. Analisis Kesenjangan terkait kondisi Kawasan CSC-BG 
 

Dalam suatu organisasi, analisa gap digunakan untuk menentukan langkah-langkah apa 

yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi yang diinginkan atau keadaan 

masa depan yang diinginkan. Banyak orang menyebutnya menjadi analisa kebutuhan dan gap, 

penilaian kebutuhan atau analisis kebutuhan saja. Analisa gap dapat juga diartikan sebagai 

perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sebagai metoda, 

analisa gap digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan 

kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga 

mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan 

atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Lebih dari itu analisis ini juga 

memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan 

perusahaan yang diharapkan. 

Analisa gap terdiri dari tiga komponen faktor utama yaitu: 1)daftar karakteristik (seperti 

atribut, kompetensi, tingkat kinerja) dari situasi sekarang (apa yang saat ini), 2)daftar apa yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (apa yang harus), dan 3)daftar kesenjangan apa 

yang ada dan perlu diisi. Analisis kesenjangan akan memicu organisasi atau perusahaan untuk 

merenung status dan kemampuan apa yang saat ini dimiliki oleh organisasi dan bertanya ingin 

berada dimana di masa depan. Jadi dengan lain kata analisa gap adalah studi yang dibuat untuk 

mengidentifikasi apakah sistem saat ini telah memenuhi kebutuhan. Analisa gap 

mengidentifikasikan gap (kesenjangan) antara bagaimana operasi bisnis diperlukan untuk 

melawan apa yang dinginkan tetapi belum atau tidak bisa penuhi. Dengan sendirinya alternatif-

alternatif akan dikembangkan pada saat gap fungsi ditemukan. Gap diubah sesuai dengan proses 

bisnis, laporan yang diinginkan atau penyesuaian perangkat yang digunakan. Sasaran awal dari 

analisa gap adalah: mengumpulkan requirement dari perusahaan, menentukan penyesuaian 

(customization) yang diperlukan, memastikan sistem yang baru memenuhi kebutuhan proses 

bisnis perusahaan, memastikan bahwa proses bisnis akan menjadi best practice, dan 

mengidentifikasikan permasalahan yang membutuhkan perubahan kebijakan perusahaan. 

Tabel 1. Analisis Kesenjangan Kawasan CSC-BG 

No Kriteria Kondisi Saat Ini Kondisi yang diinginkan 

Analisis Fisik 

1. Jalan Lingkar Luar 

Kawasan 

Jalan lingkar yang telah dibangun 

hanya section 6 

Pembangunan Jalan lingkar 

kawasan Section 1 - 6 

2. Sistem Penyediaan 

Air Bersih 

Penyediaan air bersih masih 

dilakukan secara mandiri oleh 

setiap satuan kerja 

• Adanya sistem penyediaan 
air bersih yang 
terintegrasi dalam satu 
Kawasan 

 
• Adanya water treatment 

sistem dalam pemanfaatan 
air kotor 
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3. Pagar Kawasan • Pagar yang telah dibangun 
masih menggunakan 
masterplan yang lama, 
sehingga setelah adanya 
pengembangan infrastruktur 
masih belum disesuaikan 
kembali 

• Masih terdapat pagar yang 
belum tertutup dan masih 
merupakan akses masyarakat  

• Pagar yang dibangun 
untuk kedepan dapat 
disesuaikan dengan 
pengembangan 
infrastruktur yang ada, 
agar keamanan dan 
kenyamanan pegawai 
dapat dirasakan dengan 
baik 

• Dapat menutup seluruh 
akses masyarakat kedalam 
kawasan 
 

4. Fasilitas Umum 

dan Sosial 

Fasilitas umum dan sosial berada 

dalam satu Kawasan 

Fasilitas umum dan sosial 

akan berada diluar Kawasan 

dengan penataan yang bagus 

5. Pintu Gerbang 

Kawasan 

• Masih mudah dilalui oleh 
masyarakat umum 

• Lokasi masih kurang strategis 
• Masih berupa model lama 

• Dibangun di lokasi yang 
strategis dan tertutup bagi 
masyarakat 

• Mambangun “Automatic 
Gate Sistem with RFID 
Card” 
 

6. Fasilitas 

Pengendalian 

Banjir (Drainase) 

• Tidak semua jalan kawasan 
memiliki sistem drainase 

• Sistem drainase yang ada 
masih belum berfungsi secara 
optimal 

Mengkombinasikan sistem 

drainase mikro dan sistem 

drainase major dalam satu 

kawasan 

 

7. Masterplan 

Kawasan CSC-BG 

Masih belum terintegrasi dengan 

masterplan-masterplan yang 

dimiliki oleh satuan kerja di 

Kawasan CSC-BG 

Terdapat masterplan yang 

terintegrasi sehingga dapat 

dijadikan masterplan induk 

Kawasan CSC-BG  

 

Analisis Sosial & Ekonomi 

1. Interaksi dengan 

masyarakat 

• Masih dianggap kurang,  
• Masih sering terjadi 

kesalahpahaman antara 
masyarakat dengan pihak 
LIPI 

Perlu adanya kolaborasi yang 

signifikan dan saling 

menguntungkan antara kedua 

belah pihak 

2. Pemberdayaan 

Masyarakat 

• Bersifat perekrutan tenaga 
honorer terkait kebersihan 
dan keamanan 

Perlu adanya program 

pemberdayaan masyarakat 

dengan yang terstruktur dan 

terencana dengan baik 

3. Pengelolaan 

Lingkungan 

• Sudah terdapat rumah 
kompos, namun masih belum 
beroperasional secara 
optimal 

Fasilitas pengolahan limbah 

padat dapat dilakukan dengan 

prinsip Reduse, Reuse, & 
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Recycle dan melibatkan 

pegawai dan elemen 

masyarakat sekitar  

4. Penumbuhan 

wirausahabaru 

• Belum adanya program yang 
sesuai  dan dapat 
dilaksanakan Bersama 
dengan masyarakat 

• Pola pikir masyarakat masih 
perlu dilakukan perubahan 

Pengembangan wirausaha 

baru berbasis hasil penelitian 

LIPI, yang bisa diterapkan dan 

dikerjasamakan dengan 

masyarakat sekitar, sehingga 

dapat menerima manfaat 

positif bersama 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa fasiitas yang terdapat dikawasan CSC-BG 

masih kurang memadai dan perlu adanya pembangunan yang sesuai dengan masterplan yang 

ada. Hal ini akan memberikan peningkatan kualitas pada penunjang kegiatan penelitian. Selain 

itu juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar serta karyawan dalam Kawasan 

CSC-BG. Dengan adanya rasa aman dan nyaman dalam bekerja, akan memberikan dampak positif 

bagi capaian output Lembaga. 

Fasilitas umum dan sosial dalam hal ini seperti masjid, tempat penitipan anak, 

perbankan, serta Klinik kesehatan, sampai saat ini masih berada didalam Kawasan. Seharusnya 

seluruh fasilitas-fasilitas yang terdapat di Kawasan tersebut berada di luar dari pagar Kawasan 

atau pintu gerbang masuk Kawasan. Hal ini dapat memberikan akses yang mudah bagi 

masyarakat sekitar untuk dapat menikmati fasilitas tersebut. Hal ini juga berimbas pada 

perencanaan pembangunan pagar Kawasan dan pintu gerbang Kawasan, yang dimana 

seharusnya dapat menutup seluruh akses masuk Kawasan dan hanya disiapkan 2 pintu gerbang 

utama sebalah barat dan timur dengan menggunakan Automatic Gate System with RFID Card.  

Akses untuk masyarakat sekitar akan dibangun diluar pagar Kawasan berupa jalan 

lingkar kawasan. Hal ini akan memberikan dampak positif perekonomian di daerah tersebut. 

Dengan adanya akses jalan, dapat mempermudah jalur distribusi masyarakat untuk menjalani 

aktifitas setiap hari. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar. 

c. Analisis Kondisi Fisik, Sosial, dan Ekonomi 
 

Infrastruktur merupakan elemen yang sangat vital bagi sebuah wilayah terutama wilayah 

tersebut menjadi jantung di suatu daerah. Masyarakat yang membutuhkan infrastruktur demi 

kelangsungan kegiatan ekonominya akan selalu peduli dan menjaga agar infrastruktur itu tetap 

terjaga dengan baik. Infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu pembangunan ekonomi, 

yang sebenarnya sama pentingnya dengan faktor-faktor produksi umum lainnya yakni modal dan 

tenaga kerja. Hubungan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah secara langsung 

infrastruktur memberikan manfaat kepada rumah tangga dan banyak dinikmati juga oleh 

perusahaan yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya 

memberikan kesejahteraan. Tanpa pembangunan infrastruktur yang baik, pertumbuhan 

ekonomi sekitar tidak akan maksimal. 
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Pembangunan infrastruktur tentu didasarkan atas gagasan, yang memiliki maksud dan 

tujuan serta tidak saja bermanfat untuk suatu golongan saja namun harus mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat luas. Tolok ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah 

sejauh mana pemanfaatan dan dampaknya terhadap dinamika pembangunan ekonomi 

masyarakat meningkat. Keterkaitan fungsi diantara infrastruktur yang ada sangat menentukan 

tingkat kemanfaatannya. Tujuan dibangunnya infrastruktur adalah untuk mendukung 

kepentingan masyarakat umum dan daerah setempat. Infrastruktur merupakan driving force 

dalam pertumbuhan ekonomi. Perannya dalam mengembangkan ekonomi di seluruh wilayah 

tentu tak ada yang meragukannya lagi. Sehingga perkembangan kapasitas infrastruktur di suatu 

wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan output ekonomi. 

Dalam pengembangan infrastruktur juga dituntut bahwa pelaksanaan pembangunan 

tidak boleh merusak ekosistem maupun lingkungan sekitarnya, hal ini jika tetap dilakukan akan 

memberikan dampak negative dimasa yang akan datang. Selain itu, dengan adanya pembangunan 

infrastruktur maka masyarakat akan meningkat social capital dari sebelumnya. Dalam hal ini ini 

social capital yang dimaksud merupakan peningkatan suatu sumber daya individu maupun 

kelompok masyarakat yang terhubung dalam suatu jaringan, yang terkait dalam suatu hubungan 

yang bersifat institusional maupun non institusional, dan saling menguntungkan satu sama lain. 

Social capital sendiri digambarkan sebagai kepercayaan kesepahaman Bersama, norma-norma, 

serta pengetahuan yang mampu mendorong kegiatan dan koordinasi ekonomi. Sosial kapital juga 

menjadi perekat bagi modal-modal lain dalam mengakselerasi proses ekonomi, sehingga mampu 

menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Sosial kapital juga dapat memberikan nilai 

dan kontribusi yang bias dimanfaatkan dalam perekonomian dan pembangunan. Dengan adanya 

pembangunan jaringan infrastruktur dalam suatu wilayah maka secara fisik akan memberikan 

keuntungan bagi masyarakat sekitar, secara ekonomi akan memberikan peningkatan 

kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah sekitarnya serta dapat memberikan 

peningkatan sosial kapital daerah setempat.  
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Gambar 3. Kondisi Fisik, Sosial dan Ekonomi dalam pengembangan Jaringan 

Infrastruktur di Kawasan CSC-BG 

 

Adanya pengembangan jaringan infrastrutur di Kawasan CSC-BG dapat memberikan 

manfaat yang positif bagi daerah setempat termasuk masyarakat sekitarnya maupun masyarakat 

umum lainnya. Dengan dibangunnya jalan lingkar Kawasan maka akan memberikan akses 

masyarakat luas untuk dipermudah dalam hal transportasi serta jaringan distribusinya. Selain itu 

juga, akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pegawai yang terdapat di Kawasan CSC-

BG itu sendiri. 
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Pembangunan jalan lingkar sampai saat ini terus dikembangkan oleh pengelola Kawasan 

CSC-BG. Dengan adanya jalan lingkar akan memberikan manfaat bagi akatifitas perekonomian 

daerah sekitar. Selain itu juga, dapat sebagai jalur distribusi barang maupun manusia dalam 

mendukung perekonomian Kabupaten Cibinong. Jalan lingkar ini merupakan salah satu akses 

masyarakat dari daerah timur menuju daerah barat maupun sebaliknya, sehingga dapat 

memberikan keuntungan bagi para pengguna jalan tersebut. Kawasan CSC-BG tersebut berada 

didekat Kawasan administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, serta disekitarnya terdapat 

ratusan Industri besar serta ratusan industry kecil menengah yang terdapat di Kabupaten Bogor. 

Pembangunan jalan tersebut dapat memberikan efek positif bagi industri besar dengan jumlah 

mencapai 1182 industri serta IKM berjumlah 1916 industri di daerah Cibinong.  Dengan jumlah 

penduduk Cibinong sebesar 427.014 orang, dapat diasumsikan bahwa 20% penduduk Cibinong 

akan menggunakan jalan lingkar tersebut untuk melakukan aktifitasnya serta kegiatan bisnis 

didaerah sekitarnya. 

Peningkatan sektor ekonomi dapat memberikan efek positif dalam 

menumbuhkembangkan wiraswasta daerah sekitar. Setiap tahun pertumbuhan sektor ekonomi 

di Cibinong kurang lebih sebesar 1% per tahun. Dengan adanya pengembangan infrastruktur di 

dalam maupun sekitar Kawasan CSC-BG, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan 

wiraswasta daerah setempat.. 

Pada dasarnya kegiatan pembangunan infrastruktur pasti mengakibatkan dampak 

terhadap lingkungan baik dampak positif maupun negatif, sebagai contoh pembangunan jalan 

pada daerah yang tidak stabil dapat mengakibatkan kejadian tanah longsor yang efeknya bahkan 

lebih besar daripada penebangan hutan (Sumarwoto et.al, 2001). Agar pembangunan 

infrastruktur yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau setidaknya 

meminamalisasi dampaknya terhadap lingkungan maka pembangunan tersebut harus 

berwawasan lingkungan.  

Selain itu, dampak yang muncul dalam tahap pengembangan jaringan infrastruktur 

adalah perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari serta ketidaksiapan masyarakat yang 

lahannya terdampak pembangunan untuk beralih profesi selain menjadi petani, dan kondisi 

tersebut tidak diantisipasi oleh pemrakarsa maupun pelaksana pembangunan infrastruktur. 

Untuk itu, pemerintah khususnya LIPI selaku pelaksana pembangunan serta pihak-pihak terkait 

lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan 

pembangunan juga memperkuat perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, pihak-pihak terkait 

juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta 

pengembangan perekonomian daerah sekitarnya. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat 

dalam dalam isu lingkungan sangatlah penting untung dilaksanakan, apalagi dapat memberikan 

nilai ekonomi yang berkesinambungan. Pemanfaatan rumah kompos yang berada dikawasan, 

dapat juga dimanfaati oleh masyarakat umum sekitar Kawasan. Selain menjaga ekosistem dan 

lingkungan sekitar Kawasan, maka dapat memberikan manfaat ekonomis dari hasil yang dicapai. 

Dampak sosialnya lainnya adalah dengan dibuatkannya jalan lingkar bagi penduduk, harga tanah 

pun menjadi tinggi disekitarnya, dan masyarakat mempunyai lebih banyak peluang ekonomi dan 

usaha di lingkungannya. 
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KESIMPULAN 

Pembangunan infrastruktur saat ini terus dikembangkan oleh Kawasan CSC-BG. Dengan 

adanya infrastruktur dimaksud akan memberikan manfaat bagi aktifitas perekonomian daerah 

sekitar. Selain itu, dengan adanya pembangunan infrastruktur maka masyarakat akan meningkat 

social capital dari sebelumnya. Dampak yang muncul dalam tahap pengembangan jaringan 

infrastruktur selain social capital adalah perubahan kohesi sosial yang tidak bisa dihindari serta 

ketidaksiapan masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan untuk beralih profesi dari 

profesi sebelumnya, dan kondisi tersebut tidak diantisipasi oleh pemrakarsa maupun pelaksana 

pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah khususnya LIPI selaku pelaksana 

pembangunan serta pihak-pihak terkait lebih memperhatikan dampak sosial yang akan terjadi 

dikemudian hari, selain itu juga perlu adanya himbauan terkait perlindungan lingkungan hidup 

yang diakibatkan kegiatan pembangunan. Kedepan, pihak-pihak terkait juga perlu memperkuat 

partisipasi masyarakat dalam peningkatan Social Capital,  pengelolaan lingkungan hidup serta 

pengembangan perekonomian daerah sekitarnya. 

Dampak ekonomi yang akan muncul dengan adanya pengembangan jaringan 

infrastruktur ini antara lain 1) Pengembangan ekonomi Kawasan termasuk Kawasan penelitian 

untuk lebih mendorong pelayanan dan pengembangan secara optimal, 2) Pembangunan harus 

mendorong tumbuh berkembangnya wiraswasta dan tidak mematikan usaha yang sudah 

berjalan, dan 3) Mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.  
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ABSTRAK 

Pada tes Programme for International Student Assessment tahun 2012 Indonesia berada 
pada peringkat 64 dari 65 negara peserta, begitu pun pada hasil tes tahun 2015, peringkat 
Indonesia belum beranjak dari tes sebelumnya, yaitu peringkat 64 dari 72 negara peserta. 
Peringkat Indonesia jauh berada di bawah peringkat negara Association of Southeast Asian 
Nations lainnya seperti Singapura, Vietnam, Thailand dan Malaysia. Oleh sebab itu pemerintah 
saat ini menggalakkan pembelajaran higher order thinking skills untuk menghasilkan Sumber 
Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing. Sejak tahun 2018, pemerintah mengintegrasikan 
higher order thinking skills dalam Ujian Nasional untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. Hal tersebut menimbulkan 
permasalahan apakah sekolah dan guru secara khusus sudah siap menerapkan higher order 
thinking skills dalam pembelajaran.  Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 
kesiapan sekolah dan guru dalam melaksanakan pembelajaran higher order thinking skills serta 
memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Metodologi yang 
digunakan penelitian adalah studi dokumen dan menggunakan data sekunder yang berasal dari 
hasil monitoring evaluasi yang dilakukan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan 
Kemendikbud.  Hasil penelitian menunjukkan guru belum memahami bagaimana penyusunan 
soal dan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan higher order thinking skills yang 
tepat, kesiapan siswa mengerjakan soal higher order thinking skills dipandang sebagai hal yang 
kasuistik karena siswa dengan kemampuan intelegensi rata-rata ke atas sangat antusias dalam 
belajar dan menyelesaikan soal dan hampir seluruh responden setuju bahwa higher order 
thinking skills penting dan bermanfaat bagi pendidikan dan higher order thinking skills tetap 
diintegrasikan dalam Ujian Nasional 

Kata Kunci: higher order thinking skills, analisis, pendidikan 

 

PENDAHULUAN 

Revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung dan society 5.0 merupakan hal yang tidak 

bisa kita hindari dan merupakan tantangan berat yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Revolusi 

industry 4.0 dan society 5.0 ditandai dengan akselarasi penggunaan teknologi dalam berbagai 

aspek kehidupan, yang memunculkan pertanyaan apakah bangsa Indonesia sudah siap 

menghadapi revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Cara paling ampuh dalam menyiapkan generasi 

emas Indonesia yang mampu bersaing dalam menghadapi revolusi indusri 4.0 dan society 5.0 

adalah melalui pendidikan yaitu dengan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan untuk  

mailto:sinaga_maris39@yahoo.co.id
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menghasilkan SDM yang berkualitas, memiliki pemikiran kritis, sistematis, logis, kreatif, dan 

kemauan untuk berkolaborasi secara efektif, mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu 

berinovasi dan memiliki passion yang kuat. 

Salah satu alat ukur untuk melihat kualitas pendidikan yang digunakan secara 

internasional adalah PISA. PISA merupakan singkatan dari Programme Internationale for Student 

Assesment yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang 

untuk siswa usia 15 tahun untuk mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains. 

Keterlibatan Indonesia dalam PISA adalah upaya untuk melihat sejauh mana kualitas pendidikan 

Indonesia dibandingkan dengan pendidikan di negara lain. Indonesia telah terlibat dalam PISA 

sejak tahun 2000 dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 1 Peringkat Indonesia dalam PISA,  

 

sumber: https://learningsciences.utexas.edu/teaching/assess-learning/methods-overview 

 

TAHUN TEST PISA KOMPETENSI PERINGKAT 

INDONESIA 

JUMAH NEGARA 

PESERTA 
 

2000 
Membaca 39 

 

41 
Matematika 39 

Sains 38 
 

2003 
Membaca 39 

 

40 
Matematika 38 

Sains 38 

 

2006 
Membaca 48 56 

Matematika 50 57 

Sains 50 
 

2009 
Membaca 57 

 

65 
Matematika 61 

Sains 60 
 

2012 
Membaca 63  

65 
Matematika 64 

Sains 64 

2015 Membaca 64 
70 

Matematika 63 

Sains 64 

2018 Membaca 74 79 

Matematika 73 

Sains 71 

https://learningsciences.utexas.edu/teaching/assess-learning/methods-overview
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Pada PISA 2018 peringkat Indonesia berada di bawah negara-negara ASEAN seperti 
Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam dan Thailand seperti pada gambar dibawah : 

 

Gambar 1. Rata-rata nilai PISA Negara ASEAN pada tahun 2018 

sumber:  https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rata-rata-pisa-di-asean-1575520414 

 

PISA menggunakan  konsep belajar yang berkaitan dengan kapasitas para siswa untuk 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran kunci disertai dengan 

kemampuan untuk menelaah, memberi alasan dan mengomunikasikannya secara efektif, serta 

memecahkan dan menginterpretasikan permasalahan dalam berbagai situasi. Dari hasil PISA 

2018 dapat kita lihat bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains masih sangat rendah. 

Hal ini menggambarkan kesulitan siswa menjawab soal PISA. Soal-soal PISA sangat menuntut 

kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Kemampuan penalaran dan pemecahan 

masalah merupakan salah satu indikator dalam Higher Order Thinking Skills (HOTS). Dari uraian 

diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan HOTS siswa Indonesia masih sangat rendah jauh 

dibawah negera-negara ASEAN. Sehingga untuk meningkatkan nilai PISA Indonesia dapat dimulai 

dengan meningkatkan kemampuan HOTS siswa. 

Peneliti di Indonesia juga telah meneliti bagaimana implementasi HOTS di Indonesia. 

Salah satunya adalah Implementasi HOTS pada Kurikulum 2013 oleh Fuaddilah Ali Sofyan (2019) 

yang meneliti keterkaitan implemetasi HOTS pada Kurikulum 2013 dalam rangka memajukan 

mutu pendidikan di Indonesia. Metode pengumpulan data yng dilakukan adalah penelitian 

tindakan kelas dan observasi pada kelas V MI Abadiyah 2 palembang. Kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan adalah 1) dengan mengaplikasikan HOTS pada kurikulum 2013 

dapat mempermudah proses pembelajaran dan membuat siswa lebih aktif dan tidak terpaku 

pada metode ceramah yang disampaikan oleh guru serta dengan menggunakan HOTS; dan 2) 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/rata-rata-pisa-di-asean-1575520414
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penerapan pendekatan HOTS pada kurikulum 2013 dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

semua materi pelajaran arena pendekatan HOTS ini dapat dilaksanakan oleh pendidik tergantung 

situasi dan karakteristik peserta didik.  

Penelitian serupa dilakukan oleh Dian Kurniati (2016) yang dimuat dalam Jurnal 

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Penelitian yang dilakukan Dian bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam menyelesaikan soal PISA 

berdasarkan indikator yang telah disusun. Penelitian yang dilakukan merupaka penelitian 

deskriptif dengan pendkatan kualitatif. Hasil penelitian 18 dari 30 siswa di beberapa SMP pada 

Kabupaten Jember mampu melakukan kemampuan logika dan penalaran, analisis, evaluasi serta 

kreasi dengan baik dalam menyelesaikan beberapa soal. 

Menanggapi hal tersebut, sejak tahun 2018 Kemendikbud telah mengintegrasikan konsep 

HOTS dalam Ujian Nasional untuk jenjang SMP dan SMA/K serta USBN untuk jenjang SD. 

Muhadjir Effendy, Mendikbud 2016-2019 menilai Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara 

lain dalam soal ujian nasional. Sebab, selama ini soal ujian nasional masih memakai Lower Order 

Thinking Skill (LOTS), oleh sebab itu pemerintah saat ini menggalakkan pembelajaran HOTS 

untuk menghasilkan SDM yang unggul dan berdaya saing. 

Pada tanggal 8 Mei 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan 

sebanyak 40% siswa kesulitan menjawab soal yang membutuhkan daya nalar tinggi (HOTS) pada 

ujian Nasional 2018. Hasil survey PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

Indonesia tergolong rendah, peringkat ke 63 dari 69 negara yang dievaluasi, hasil yang tidak jauh 

berbeda diperoleh Indonesia pada PISA 2018. Siswa Indonesia masih rendah dalam penguasaan 

materi dan kesulitan dalam menjawab soal yang membutuhkan analisis dan penalaran. 

Muhadjir Effendy juga mengatakan alasan mengapa mulai menerapkan soal-soal HOTS 

pada UNBK tahun 2018. Menurut Muhadjir, HOTS merupakan salah satu cara untuk mengejar 

ketertinggalan pendidikan Indonesia dari negara-negara lain. Akan tetapi banyak masyarakat 

dan siswa yang tidak menyambut baik kebijakan terkait HOTS. Seperti komentar Zhafarina 

Ramadhani Primaranti dalam website media online  tentang materi ujian matematika pada 2 

April 2018. “Sulit atau nggak mungkin relatif. Tapi bagi saya itu (soal-soal HOTS, Red) sulit,” 

ungkap siswi kelas XII SMAN 8 Kota Jogja. Hal senada diungkapkan Muhammad Aryo Wibisono. 

Bagi dia, soal-soal ujian matematika jauh lebih sulit dibanding saat tryout. “Apalagi bagian isian 

singkatnya,” ujar siswa XII SMAN 1 Banguntapan itu (https://www.jpnn.com/news/soal-hots-

masih-jadi-momok-siswa-peserta-unbk) 

Untuk menghadapi permasalahan tersebut, guru dituntut untuk dapat mengajarkan HOTS 

di dalam proses pembelajaran serta mengevaluasi ketercapaian HOTS pada siswa. Kemendikbud 

sejak tahun 2017 juga telah memberikan bantuan kepada KKG/MGMP untuk melatih guru dalam 

menyusun pertanyaan yang memuat HOTS dengan harapan guru dapat mengintegrasikan 

indikator HOTS ke dalam pertanyaan. Akan tetapi proses pembelajaran dengan HOTS tidak hanya 

terjadi dalam proses penilaian tetapi dimulai dari awal pembelajaran.  

Melalui penelitian ini analis ingin mengetahui 1) kesiapan guru menyusun dan 

mengajarkan soal HOTS; 2) Kesiapan siswa dalam menjawab soal HOTS; serta 3)mengetahui 

pandangan kepala sekolah, guru, siswa, terkait HOTS. Berdasarkan hal tersebut, analis melakukan 

study desk dan menganalisis hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Pusat Analisis dan 

Sinkronisasi Kebijakan terkait  HOTS pada bulan Maret – April 2019. Analisis ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran kesiapan daerah dan guru dalam melaksanakan HOTS serta 

memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait HOTS. 

https://www.jpnn.com/news/soal-hots-masih-jadi-momok-siswa-peserta-unbk
https://www.jpnn.com/news/soal-hots-masih-jadi-momok-siswa-peserta-unbk
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KAJIAN PUSTAKA 

Higher Order Thinking Skills 

Konsep HOTS berawal dari teori taxonomy of educational objektif yang sering kita kenal 

dengan Taxonomy Blooms yang dikonsep oleh Benjamin S. Bloom. Bloom (dalam Anderson, 

2001) menyatakan bahwa tujuan pembelajaran terbagi menjadi tiga ranah. Pertama kognitif, 

merupakan keterampilan mental (seputar pengetahuan). Kedua afektif yaitu sisi emosi (seputar 

sikap dan perasaan) dan ketiga psikomotorik, yang berhubungan dengan kemampuan fisik 

(keterampilan). Setelah menjalani proses pembelajaran siswa diharapkan dapat mengadopsi 

keterampilan, pengetahuan atau sikap yang baru. Tingkatan kemampuan berpikir terbagi 

menjadi dua bagian yaitu tingkat rendah dan tinggi. Ranah kognitif ini kembali direvisi oleh Lorin 

Anderson (2001). Urutannya dibah menjadi 1) mengingat (remember); 2) memahami 

(understand); 3) mengaplikasikan (apply); 4) menganalisis (analyze); 5) mengevaluasi (evaluate); 

6) mencipta (create). 

Tingkatan 1 hingga 3 sesuai dengan konsep kognitif bloom dikategorikan sebagai 

kemampuan berpikir tingkat rendah (LOTS). Sedangkan butir 4 sampai 6 dikategorikan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Sehingga dapat disimpulkan bahwa HOTS pada 

dasarnya bukan mata pelajaran, melainkan tujuan akhir yang akan dicapai siswa melalui proses 

dan metode pembelajaran yang diterapkan guru di kelas. 

HOTS menurut King mencakup berpikir kritis, logis, reflektif, memiliki kemampuan 

metakognitif dan berpikir kreatif.  HOTS dikaitkan ketika manusia dihadapkan pada masalah yang 

belum pernah dihadapi sebelumnya, ketidakpastian, pertanyaan atau dilema. Keberhasilan HOTS 

ditunjukkan pada hasil dalam penjelasan yang diberikan, keputusan, keterampilan dan produk 

yang dihasilkan berdasarkan pengetahuan, pengalaman yang terus bertumbuh dalam diri 

seseorang.  

Penilaian HOTS pertama kali dikemukakan oleh Susan M Brookhart (2010) dalam 

bukunya “how to assess higher-order thinking skills in your classroom”. Brookhart mendefenisikan 

model HOTS sebagai metode untuk mentransfer pengetahuan, berpikir kritis, dan memecahkan 

masalah. HOTS tidak sekedar model soal tetapi mencakup juga model pengajaran. Model 

pengajaran yang dirancang guru harus menakup kemampuan berpikir, contoh, pengaplikasian 

pemikiran dan diadaptasi dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Adapula model penilaian 

dari HOTS yang mengharuskan siswa diberikan pertanyaan atau tugas yang tak biasa dihadapi 

siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa memiliki cukup pengetahuan awal untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

Robyn Collins (2014) dalam tulisannya berjudul “skills for the 21st century teaching 

higher-order thinking skills” yang dimuat dalam curriculum.edu.au menyatakan bahwa HOTS 

bertujuan mempersiapkan masyarakat memasuki abad ke-21 sesuai dengan table :  
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Tabel 2. Dasar Konsep Order Thinking Skills 

 

Tantangan Guru 

 

Pada dasarnya strategi Higher Order Thinking (HOT) bergantung kepada kemampuan 
guru dalam menyusun pertanyaan pada proses pembelajaran yang akan menuntut peserta didik 
berpikir pada tingkat yang lebih tinggi sehingga siswa dapat memecahkan masalah. Keahlian 
Higher Order Thinking (HOT) meliputi aspek berpikir kritis, berpikir kreatif dan kemampuan 
memecahkan masalah. Jadi dengan Higher Order Thinking (HOT) dapat mendorong siswa lebih 
kritis, kreatif dan memiliki kemampuan pemecahan masalah. 

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan berpikir tingkat tinggi seseorang, maka 
diperlukan indikator-indikator yang mampu mengukur kemampuan tersebut. Brookhart (2010) 
menyatakan indikator untuk mengukur kemampuan analisis ialah fokus pada ide utama, 
menganalisis argument, serta membandingkan dan mengkontraskan. Saputra, (dalam Dinni, 
2018) juga menyatakan bahwa tujuan utama dari HOTS adalah bagaimana meningkatkan 
kemampuan siswa pada level berpikir kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir 
kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta 
membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Soal dengan tipe HOTS adalah soal yang 
menuntut kemampuan berfikir tingkat tinggi dan melibatkan proses bernalar, sehingga dapat 
mengasah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan kreatif.  Soal-soal dengan 
tipe HOTS melatih siswa  untuk berpikir  dalam  level  analisis, evaluasi,  dan  mengkreasi. Siswa 
kesulitan menjawab soal yang membutuhkan daya nalar tinggi (HOTS) karena beberapa 
kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 

Di tengah banyak pihak yang mempertanyakan mulai dimasukkannya materi ujian 
berkategori HOTS, tidak sedikit pula yang mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan tersebut karena berani membuat terobosan dengan menaikkan tingkat kesulitan 
materi UN. Dengan begitu, sebagian materinya tak sekadar berada di level hafalan, tetapi juga 
kemampuan berdaya nalar tingkat tinggi. Mulai dimasukkannya soal-soal berkategori HOTS 
dalam UN sekolah tentu saja perlu segera disikapi para guru. Mereka perlu melakukan 
pembenahan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini merupakan salah satu 
tantangan para guru. Penerapan konsep HOTS dalam kegiatan belajar mengajar membutuhan 
sejumlah strategi dan pendekatan khusus. 

 

 



153 
 

 

 

 

Menurut Janelle Cox, pakar pendidikan dasar lulusan Buffalo State College, New York, 
Amerika Serikat, dan rutin menulis masalah-masalah pendidikan dalam website 
https://www.teachhub.com untuk meningkatkan kemampuan daya nalar tinggi siswa, banyak 
yang dapat dilakukan guru selama kegiatan belajar mengajar belangsung. Beberapa di antaranya 
sebagai berikut: 

Pertama, ciptakan budaya bertanya. Dorong siswa untuk selalu bertanya. Kalaupun guru 
belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa, tunjukkan tempat mereka bisa menemukan 
jawaban atas pertanyaan tersebut. Atau janjikan untuk mencarikan jawab pada hari berikut.  

Kedua, mengoneksikan berbagai konsep. Ajari siswa mengaitkan satu konsep dengan 
konsep lainnya. Misalnya, mulai dari sebuah konsep kecil dikaitkan dengan yang lebih besar dan 
luas. Dengan demikian, mereka akan lebih baik memahami sebuah persoalan. 

Ketiga, ajari siswa menafsirkan dan menyimpulkan fakta. Contohnya, perlihatkan siswa 
sebuah gambar di mana orang-orang sedang antre di sebuah dapur umum. Mintalah tiap siswa 
menafsirkan dan menyimpulkan makna gambar.  

Keempat, bantu siswa untuk menemukan berbagai cara pemecahan masalah. Menjejaki 
kemungkinan-kemungkinan penggunaan metode alternatif yang berbeda-beda dalam 
menyelesaikan beragam permasalahan. 

Kelima, dorong peserta didik untuk mengembangkan pemikiran kreatif yang 
mengimajinasikan, merancang dan menemukan materi yang mereka pikirkan. Dorong pula agar 
siswa berpikir di luar tempurung (out of the box). 

Keenam, ajari siswa mampu mengelaborasi setiap jawaban yang diberikan. Untuk 
mencapai kemampuan daya nalar tingkat tinggi, para siswa benar-benar dituntut memahami 
sebuah konsep, bukan sekadar mengingat atau menghafal. Kemampuan mengelaborasi jawaban 
secara lebih detil atas sebuah pertanyaan dapat menjadi indicator, siswa memahami sebuah 
konsep atau sekadar mengingat atau menghafal. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas, sejak tahun 2013 Indonesia 

telah menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap. Sejak tahun ajaran 2018/2019 

Kemendikbud melalui Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

menyatakan bahwa semua sekolah telah mengimplementasikan kurikulum 2013. Kurikulum 

2013 atau yang sering dikenal sebagai K-13 merupakan bagian dari upaya Kemendikbud dalam 

merestorasi pendidikan nasional melalui sistem persekolahan. Kurikulum 2013 

mengintegrasikan pola pengajaran HOTS dengan menjadikan proses pengajaran dalam 

pembelajaran dengan mengajak peserta didik memecahkan masalah, berpikir kritis dan 

berargumen, kreatif, serta kemampuan mengambil keputusan 

Kemendikbud sejak tahun 2013 telah melakukan pelatihan bagaimana melakukan 

pembelajaran K13. Muhadjir Effendy menyatakan tahun ajaran 2018/2019 semua sekolah sudah 

melaksanakan K13. Hal tersebut diperkuat oleh Hamid Muhammad yang menyatakan bahwa 

tahun 2018 adalah tahun terakhir pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013. Akan tetapi 

banyak pihak yang menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan oleh Kemendikbud bersifat 

formalitas seperti yang dinyatakan oleh Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan Muhammad, 

Nur Rizal. Muhammad Nur Rizal menilai pelatihan guru dalam rangka pembelajaran berbasis 

Kurikulum 2013 (K13) sudah dilakukan secara masal namun belum efektif. Muhammad Nur Rizal 

menyatakan pelatihan guru itu cenderung membahas kegiatan formalitas seperti bagaimana 

membuat rencana proses pembelajaran (RPP). Sejak tahun 2017 Kemendikbud juga telah 

memberikan bantuan kepada KKG/MGMP untuk pelatihan menyusun soal HOTS. Akan tetapi  
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sesuai dengan Susan M Brookhart dalam bukunya how to assess higher-order thinking skills in your 

classroom (2010) model HOTS merupakan metode untuk mentransfer pengetahuan, berpikir 

kritis, dan memecahkan masakah. HOTS tidak sekedar model soal tetapi mencakup juga model 

pengajaran. 

 

METODE 

Metode penelitian merupakan pedoman bagi peneliti tentang bagaimana langkah-

langkah dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan analis pada penelitian ini 

adalah studi dokumen dan menggunakan data sekunder dari hasil monev yang dilakukan PASKA 

pada Maret – April  2019. 

Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu suatu teknik dengan cara 

menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis berdasarkan 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan memperoleh 

jawaban dari permasalahan yang diteliti. 

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian deskriptif dapat dilakukan 

dalam berbagai bentuk yaitu melalui: 

1. Data sekunder. Analis menggunakan data sekunder yang berasal dari hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan oleh PASKA pada Maret – April 2019. Adapun monitoring dan 
evaluasi dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. 

2. Studi Dokumen. 
Dalam penentuan study dokumen maka dilakukan dari hasil wawancara mendalam melalui 

catatan pribadi penulis berupa buku harian yang disebut buku memo. 

Sekolah sasaran monitoring Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan terdiri dari 1) 

jenjang SMP 30 sekolah dengan sebaran 10 Kabupaten/Kota yaitu sekolah negeri, sekolah swasta 

akreditasi A/B dan sekolah swasta akreditasi C/belum terakreditasi; 2) jenjang SMA 20 sekolah 

dengan sebaran10 Kabupaten/Kota yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta; 3) jenjang SMK 20 

sekolah dengan sebaran 20 Kabupaten Kota yaitu SMK Revitalisasi dan Non Revitalisasi 

 

Jenjang Jumlah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Sekolah 

Jumlah Kepala 

Sekolah 

Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Siswa 

SMP 10 30 30 30 58 

SMA 10 20 20 20 50 

SMK 10 20 20 20 49 

Tabel 3. Jumlah sekolah yang dimonitoring oleh PASKA pada Maret – April 2019 
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Isu 
Yang diwawancara 

Kepala Sekolah Guru Siswa 

Kesiapan guru 

menyusun dan 

mengajarkan 

soal HOTS 

1. Apakah guru 
mendapat pelatihan 
menyusun soal HOTS 
untuk USBN? 

2. Apakah ada kendala 
yang dihadapi guru 
untuk menyusun soal 
HOTS? 

3. Apakah guru 
mendapat pelatihan 
mengajarkan soal 
HOTS kepada siswa ? 

4. Apakah ada kendala 
yang dihadapi guru 
untuk mengajarkan 
soal HOTS? 

1. Apakah guru memahami 
HOTS 

2. Apakah guru mendapat 
pelatihan menyusun soal 
HOTS untuk USBN? 

3. Setelah mendapat 
pelatihan, apakah guru saat 
ini sudah bisa menyusun 
soal HOTS? 

4. Apakah guru mendapat 
pelatihan mengajar HOTS 
kepada siswa? 

5. Setelah mendapat 
pelatihan, apakah guru saat 
ini sudah bisa mengajarkan 
HOTS kepada siswa? 

 

Kesiapan 

siswa dalam 

menjawab soal 

HOTS 

1. Apakah siswa 
mendapat pelatihan 
menjawab soal HOTS 
di sekolah? 

2. Apakah ada kendala 
yang dihadapi Siswa 
untuk menyelesaikan 
soal HOTS? 

 

1. Apakah guru melatih siswa 
untuk mengerjakan soal 
HOTS di kelas? 

2. Apakah ada kendala yang 
dihadapi siswa untuk 
menyelesaikan soal HOTS? 

1. Apakah siswa pernah 
mendengar tentang 
HOTS 

2. Apakah siswa dilatih 
oleh guru untuk 
mengerjakan soal 
HOTS? 

3. Apakah siswa bisa 
mengerjakan soal 
HOTS pada USBN dan 
UN 

4. Apakah ada kendala 
yang adik hadapi 
untuk menyelesaikan 
soal HOTS? 

Pandangan 

kepala sekolah, 

guru, siswa, 

terkait HOTS 

1. Menurut kepala 
sekolah, apakah soal 
HOTS dalam UN dan 
USBN memiliki arti 
penting dalam 
pendidikan? 

2. Apakah ada 
perbedaan motivasi 
guru dalam mengajar 
setelah adanya soal 
HOTS dalam UN dan 
USBN? 

3. Apakah ada 
perbedaan minat 
belajar siswa setelah 
adanya soal HOTS 
dalam UN dan USBN? 

 

1. Menurut guru, apakah soal 
HOTS dalam UN dan USBN 
memiliki arti penting dalam 
pendidikan? 

2. Apakah ada perbedaan 
motivasi guru dalam 
mengajar setelah adanya 
soal HOTS dalam UN dan 
USBN? 

3. Apakah ada perbedaan 
minat belajar siswa setelah 
adanya soal HOTS dalam UN 
dan USBN? 

4. Apakah setuju jika tahun 
depan soal–soal yang 
mengandung HOTS tetap 
diikutsertakan pada UN dan 
USBN? 

1. Menurut siswa, 
apakah soal HOTS 
dalam UN dan USBN 
memiliki arti penting 
dalam pendidikan? 

2. Apakah setuju jika 
tahun depan soal–
soal yang 
mengandung HOTS 
tetap diikutsertakan 
pada UN dan USBN? 

Tabel 4. Pertanyaan yang ditanyakan kepada responden pada saat wawancara 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan studi dokumen dan analisis hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan UNBK berbasis HOTS yang dilakukan Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan pada 

bulan April hingga Juni 2019, Penulis menganalisis butir pertanyaan yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu 

1. Kesiapan Guru Terkait Soal HOTS 

Berikut adalah persepsi/kecenderungan responden berdasarkan hasil pertanyaan tertutup 

dan informasi penting yang diperoleh melalui wawancara mendalam terkait kesiapan guru 

menyusun dan mengajarkan soal HOTS pada masing-masing jenjang: 

a) Kesiapan Guru Jenjang SMP Terkait Soal HOTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 2. Deskripsi Kategori Kesiapan Guru SMP Terkait soal HOTS 

 

Berdasarkan grafik di atas, seluruh responden SMP Negeri, 75% responden SMP Swasta 
Akreditasi A/B, dan 60% responden SMP Swasta Akreditasi C/Tidak terakreditasi menyatakan 

bahwa guru telah mendapat pelatihan menyusun soal HOTS. Akan tetapi 70%  responden SMP 
Negeri dan Swasta Akreditasi A/B, serta 100% responden SMP Swasta Akreditasi C/Tidak 
terakreditasi mengaku menghadapi kendala dalam menyusun soal . 

Sementara itu, guru juga telah mendapat pelatihan mengajarkan soal HOTS kepada siswa 
berdasarkan keterangan dari 85% responden SMP Negeri, 65% responden SMP Swasta 
Akreditasi A/B, dan 50% responden SMP Swasta Akreditasi C/Tidak terakreditasi. Meskipun 
begitu, 70%  responden SMP Negeri dan Swasta Akreditasi A/B, serta 90% responden SMP 
Swasta Akreditasi C/Tidak terakreditasi menyatakan menemui kendala dalam mengajarkan soal 
HOTS. 
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b) Kesiapan Guru Jenjang SMA Terkait Soal HOTS 
 

.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Deskripsi Kategori Kesiapan Guru SMA Terkait soal HOTS 

Berdasarkan grafik di atas, seluruh responden SMA Negeri dan 90% responden SMA 
Swasta menyatakan bahwa guru telah mendapat pelatihan menyusun soal HOTS. Adapun 

ditemuinya kendala dalam menyusun soal HOTS disampaikan oleh 70%  responden SMA Negeri 
dan 80% responden SMA Swasta. 

Sementara itu, guru juga telah mendapat  pelatihan mengajarkan soal HOTS kepada siswa 
berdasarkan keterangan dari 95% responden SMA Negeri dan 75% responden SMA Swasta. 
Meskipun begitu, sebanyak 50%  responden SMA Negeri dan 80% responden SMA Swasta masih 
menghadapi kendala dalam mengajarkan soal HOTS kepada siswa. 

Berdasarkan keterangan yang disampaikan mayoritas respoden jenjang SMA melalui 
wawancara mendalam (depth interview), meski guru telah mendapat pelatihan soal HOTS, 

mereka belum mengetahui apakah pemahaman mereka terkait soal HOTS sudah benar dan sesuai 
yang diharapkan, sehingga mereka menyampaikan perlunya pelatihan yang lebih efektif, seperti 

pelatihan yang aktif melibatkan peserta untuk dapat langsung mempraktikkan penyusunan dan 
pengajaran soal HOTS. 

 

c) Kesiapan guru Jenjang SMK Terkait Soal HOTS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Deskripsi Kategori Kesiapan Guru SMK Terkait soal HOTS 



158 
 

 

 
 
Berdasarkan grafik di atas, 87% responden SMK Revitalisasi dan 63% responden SMK 

Non-Revitalisasi menyatakan bahwa guru telah mendapat pelatihan menyusun soal HOTS. 
Adapun ditemuinya kendala dalam penyusunan soal HOTS dirasakan oleh 90% responden SMK 
Revitalisasi dan responden SMK Non Revitalisasi. Sementara itu, guru juga telah mendapat 
pelatihan mengajarkan soal HOTS kepada siswa berdasarkan keterangan dari 57% responden 

SMK Revitalisasi dan 63% responden SMK Non-Revitalisasi. Akan tetapi, sebanyak 80% 
responden SMK Revitalisasi dan Non-Revitalisasi menyatakan masih menghadapi kendala dalam 
mengajarkan soal HOTS. 

Data kualitatif berdasarkan hasil wawancara terkait kesiapan guru SMP, SMA dan SMK 
untuk menyusun dan mengajarkan soal HOTS berdasarkan hasil wawancara mendalam (depth 
interview), diantaranya: 

• Mayoritas guru menganggap bahwa HOTS merupakan tipe soal, hanya  sedikit guru yang 
memahami bahwa HOTS terintegrasi dalam pembelajaran dari awal hingga penilaian dan 
evaluasi. Akibatnya banyak guru yang melatih siswa mengerjakan soal-soal HOTS 

• Bagi mayoritas respoden, HOTS merupakan sesuatu yang baru sehingga tidak semua dapat 
langsung memahami, secara khusus bagi guru SMK menyampaikan bahwa materi kejuruan 
yang beragam membuat guru SMK sulit mencari referensi penyusunan soal HOTS untuk 
mata pelajaran kejuruan. 

• Guru yang mendapat pelatihan menyusun soal HOTS hanya guru kelas 6,9 dan 12 akibatnya 
guru kelas lain tidak mengetahui bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan HOTS 
siswa. 

• Meskipun telah mendapat pelatihan, sebagian besar guru merasakan kendala dalam 
menyusun soal HOTS dan melakukan pembelajaran HOTS di kelas. Kendala yang dihadapi 
disebabkan ketidakpahaman guru akan konsep HOTS 

 

2. Kesiapan Siswa Menjawab Soal HOTS 

Berikut adalah grafik persepsi/kecenderungan responden berdasarkan hasil pertanyaan 

tertutup dan informasi penting yang diperoleh melalui wawancara mendalam terkait 

Kesiapan Siswa Menjawab Soal HOTS pada masing-masing jenjang: 

a) Kesiapan Siswa Jenjang SMP Terkait Soal HOTS 
 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5. Deskripsi Kategori Kesiapan Siswa SMP Terkait soal HOTS 
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Berdasarkan grafik di atas, 93% responden SMP Negeri, 80% responden SMP Swasta 

Akreditasi A/B, dan 30% responden SMP Swasta Akreditasi C/Tidak terakreditasi 

menyatakan bahwa siswa telah mendapat pelatihan menjawab soal HOTS. Adapun 

ditemuinya kendala dalam menyelesaikan soal HOTS disampaikan oleh 73%  responden SMP 

Negeri, 65% SMP Swasta Akreditasi A/B, dan 75% responden SMP Swasta Akreditasi 

C/Tidak terakreditasi. Sementara hasil wawancara mendalam (depth interview) menunjukan 

bahwa rata-rata siswa di SMP Terakreditasi C/Belum terkareditasi tidak mendapat pelatihan 

soal HOTS karena guru belum mendapatkan pelatihan terkait HOTS. Kebanyakan yang 

mendapat pelatihan adalah sekolah-sekolah percontohan, namun hingga UN dilaksanakan, 

guru belum mendapat pengimbasan terkait pelatihan soal HOTS. 

 

b) Kesiapan Siswa Jenjang SMA Terkait Soal HOTS 
 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Deskripsi Kategori Kesiapan Siswa SMA Terkait soal HOTS 

Berdasarkan grafik di atas, seluruh responden SMA Negeri dan  90% responden SMA 

Swasta menyatakan bahwa siswa telah mendapat pelatihan menjawab soal HOTS. Meskipun 

begitu, sebanyak 85% responden SMA Negeri dan 83% SMA Swasta mengakui masih menghadapi 

kendala saat menyelesaikan soal HOTS. 

Sementara hasil wawancara mendalam (depth interview) menunjukan bahwa responden 
siswa jenjang SMA menganggap bahwa HOTS sebaiknya tidak hanya diajarkan saat siswa akan 
ujian. Soal-soal HOTS perlu diajarkan pada siswa sedini mungkin agar mereka terbiasa berpikir 
kritis sehingga ilmu tentang HOTS sudah dikuasai saat menjelang UN dan USBN. 

 

c) Kesiapan Siswa Jenjang SMK Terkait Soal HOTS 
 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Deskripsi Kategori Kesiapan Siswa SMK Terkait soal HOTS 
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Berdasarkan grafik di atas, 90% responden SMK Revitalisasi dan 44% SMK Non-

Revitalisasi menyatakan bahwa siswa telah mendapat pelatihan menjawab soal HOTS. Terdapat 

kesenjangan yang cukup besar antara siswa SMK revitalisasi dan non revitalisasi, dalam pelatihan 

menjawab soal HOTS. Salah satu penyebabnya adalah SMK Revitalisasi merupakan SMK dengan 

akreditasi A atau B, sementara SMK non revitalisasi biasanya SMK dengan akreditasi C atau belum 

terakreditasi. Akan tetapi, dari sejumlah responden tersebut, sebanyak 82% responden SMK 

Revitalisasi dan Non-Revitalisasi menyatakan menemui kesulitan dalam mengerjakan soal HOTS.  

 Berdasarkan hasil wawancara mendalam (depth interview) terkait kesiapan siswa 

mengerjakan soal HOTS diperoleh data kuantitatif, diantaranya: 

• Siswa diajarkan menjawab  soal-soal HOTS menjelang Ujian Nasional sehingga guru fokus 
pada penyelesaian soal dibandingkan dengan melakukan pembelajaran HOTS 

• Siswa menganggap bahwa HOTS adalah tipe soal bukan sebuah kompetensi yang harus 
dikembangkan 

• Soal HOTS SMK berbeda dengan SMA dan SMP, karena soal HOTS SMK memberikan analogi 
yang tidak lagi umum, namun secara spesifik  disesuaikan dengan jurusan/program keahlian 
siswa, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi siswa SMK yang pembelajarannya lebih 
banyak praktik untuk memahami soal HOTS. 

 

3. Pandangan Positif Terkait Soal HOTS 

Berikut adalah grafik persepsi/kecenderungan responden berdasarkan hasil pertanyaan 

tertutup dan informasi penting yang diperoleh melalui wawancara mendalam terkait 

Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada masing-masing jenjang: 

Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMP 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Deskripsi Kategori Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMP 

 

Berdasarkan grafik di atas, 98% responden SMP Negeri dan SMP Swasta Akreditasi 

C/Tidak terakreditasi, serta 92% responden SMP Swasta Akreditasi A/B mengemukakan bahwa  

soal HOTS dalam UN dan USBN memiliki arti penting dalam pendidikan. Selain itu, sebanyak 98% 

responden SMP Negeri, 90% responden SMP Swasta Akreditasi A/B, dan 94% responden SMP 

Swasta Akreditasi C/Tidak terakreditasi mengatakan setuju jika tahun depan soal–soal yang 

mengandung HOTS tetap diikutsertakan pada UN dan USBN. Sementara itu, hasil wawancara 

mendalam (depth interview) menunjukan bahwa sebagian besar responden menyampaikan 

bahwa soal HOTS menjadi penting bagi pendidikan karena melatih kemampuan untuk berpikir  
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lebih kritis, kreatif, dan analitik pada siswa. Hal ini dinilai dapat menjadi modal untuk 

menghadapi tantangan abad 21 dan revolusi industri 4.0. 

a) Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMA 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Deskripsi Kategori Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMA 

 

Berdasarkan grafik di atas, seluruh responden SMA Negeri dan 90% responden SMA 

Swasta mengemukakan bahwa soal HOTS dalam UN dan USBN memiliki arti penting dalam 

pendidikan. Selain itu, sebanyak 85% responden SMA Negeri dan 83% responden SMA Swasta 

mengatakan setuju jika tahun depan soal–soal yang mengandung HOTS tetap diikutsertakan pada 

UN dan USBN. Sementara hasil wawancara mendalam (depth interview) menunjukan bahwa rata-

rata responden meyatakan bahwa soal HOTS mampu memotivasi siswa dan guru untuk untuk 

mendalami materi, sehingga dinilai sangat efektif untuk proses pembelajaran. 

 

b) Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Deskripsi Kategori Pandangan Positif Terkait Soal HOTS pada Jenjang SMK 

 

Berdasarkan grafik di atas, 98% responden SMK Revitalisasi dan 83% responden SMK 

Non-Revitalisasi mengemukakan bahwa soal HOTS dalam UN dan USBN memiliki arti penting 

dalam pendidikan. Selain itu, sebanyak 97% responden SMK Revitalisasi dan 34% responden 
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SMK Non-Revitalisasi mengatakan setuju jika tahun depan soal–soal yang mengandung HOTS 

tetap diikutsertakan pada UN dan USBN. Sementara hasil wawancara mendalam (depth 

interview) menunjukan bahwa sebagian responden SMK Non-Revitalisasi menyampaikan bahwa 

meskipun soal HOTS bermanfaat bagi pendidikan, namun soal HOTS dinilai kurang sesuai untuk 

siswa SMK. 

Berdasarkan temuan peneliti diperoleh hasil (1) Guru sebagian besar telah mendapat 

pelatihan menyusun dan mengajarkan soal HOTS, namun guru belum memahami bagaimana 

penyusunan dan pengajaran soal HOTS yang benar; (2) Siswa yang berasal dari sekolah dengan 

akreditasi A/B mendapat pelatihan dibandingkan dengan siswa yang berasal dari sekolah dengan 

akreditasi C /tidak terakreditasi; dan (3) Hampir seluruh responden sepakat bahwa soal HOTS 

penting dan bermanfaat bagi pendidikan, sehingga perlu disertakan kembali pada UN maupun 

USBN di masa mendatang. Adapun sebagian kecil responden SMK Non-Revitalisasi tidak memiliki 

pandangan yang positif terkait soal HOTS, karena menganggap soal HOTS tidak sesuai bagi siswa 

SMK. Ketidaksiapan guru dalam mengajar HOTS disebabkan oleh pemahaman guru bahwa HOTS 

adalah model soal bukan model pembelajaran seperti yang disampaikan  oleh Brookhart (2010)  

yang menyatakan model HOTS sebagai metode untuk mentransfer pengetahuan, berpikir kritis, 

dan memecahkan masalah. HOTS tidak sekedar model soal tetapi mencakup juga model 

pengajaran. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, 

guru dan siswa ditemukan bahwa HOTS yang dipahami oleh kepala sekolah, guru dan siswa 

adalah model soal. Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa guru membutuhkan pelatihan 

bagaimana pengajaran HOTS dalam kelas seperti yang disampaikan Brookhart (2010) bahwa 

model pengajaran yang dirancang guru harus menakup kemampuan berpikir, contoh, 

pengaplikasian pemikiran dan diadaptasi dengan kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Siswa 

diberikan pertanyaan atau tugas yang tak biasa dihadapi siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa 

memiliki cukup pengetahuan awal untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

• Kesimpulan 

1. Guru sebagian besar telah mendapat pelatihan menyusun dan mengajarkan soal 
HOTS, namun guru belum memahami bagaimana penyusunan dan pengajaran soal 
HOTS yang benar. Hal ini terjadi karena guru belum sepenuhnya memahami 
makna HOTS 

2. Siswa yang berasal dari sekolah dengan akreditasi A/B mendapat pelatihan 
dibandingkan dengan siswa yang berasal dari sekolah dengan akreditasi C/tidak 
terakreditasi 

3. Hampir seluruh responden sepakat bahwa soal HOTS penting dan bermanfaat bagi 
pendidikan, sehingga perlu disertakan kembali pada UN maupun USBN di masa 
mendatang. Adapun sebagian kecil responden SMK Non-Revitalisasi tidak 
memiliki pandangan yang positif terkait soal HOTS, karena menganggap soal 
HOTS tidak sesuai bagi siswa SMK. 
 

• Rekomendasi 

Bagi Pemerintah Pusat, secara khusus Kemendikbud 

1. Salah satu faktor yang membuat siswa kesulitan memahami soal HOTS karena 
bentuk soalnya yang abstrak dan tidak relevan dengan realita saat ini Soal HOTS 
sebaiknya menggunakan materi relevan dengan keadaan saat ini, seperti 
penggunaan tokoh novel masa kini. 

 
 



163 
 

 
 

2. Pembelajaran HOTS perlu diberikan pada siswa mulai dari kelas tingkat awal 
(kelas VII SMP, X SMA/SMK), agar siswa sudah terbiasa mengerjakan soal HOTS 
saat menghadapi USBN dan UN di tingkat akhir. 

3. Pelatihan terkait HOTS perlu dioptimalkan, baik secara kuantitas maupun 
kualitas agar guru dapat memahami makna dan tujuan HOTS sehingga guru 
dapat mengintegrasikan HOTS dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah 
pola-pola pelatihan yang dapat diterapkan: 
• Pelatihan berkelanjutan bagi guru menggunakan peran mentor atau 

supervisi pada MGMP di setiap daerah. 
• Pelatihan daring dengan narasumber ahli dalam bentuk video interaktif, 

agar pelatihan yang diberikan lebih merata karena dapat diakses oleh 
seluruh guru, dan pemahaman yang diperoleh relatif sama dibanding 
dengan pola pengimbasan. 

• Penyediaan panduan praktis penyusunan dan pembelajaran soal HOTS. 
• Mengaktifkan “Portal Rumah Belajar” sebagai media pelatihan soal HOTS 

bagi guru dan siswa dengan fitur Sumber Belajar, Bank Soal, Kelas Maya, 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dan lain-lain. 
 

Bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota 

1. Mengoptimalkan peran pengawas sekolah dalam membimbing guru untuk 
melaksanakan proses pembelejaran yang dapat meningkatkan HOTS siswa 

2. Mengoptimalkan peran KKG/MGMP sebagai wadah guru untuk meningkatkan 
kompetensi 

3. Melaksanakan pelatihan secara berkala kepada guru terkait startegi guru untuk 
meningkatkan HOTS siswa 
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ABSTRAK 

Struktur organisasi Pemerintah Indonesia saat ini terkesan tidak efisien dan tidak 
efektif. Strukturnya terkesan terlalu lebar dan panjang sehingga menimbulkan biaya-
biaya dan keterlambatan waktu yang tidak diharapkan.  Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mempelajari struktur organisasi yang cocok bagi Pemerintah Indonesia, yang 
sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatip dengan pendekatan survey. Teori organisasi yang menjadi acuan 
utama dalam penelitian ini adalah Designing Effective Organization: Structures in Fives 
oleh Henry Mintzberg. Sampelnya adalah para akademisi dan praktisi dalam organisasi 
pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur organisasi yang baik bagi 
Pemerintah Indonesia adalah bangun organisasi fungsional, yang ramping dan pendek 
strukturnya, sehingga memudahkan dan mempercepat proses komunikasi, proses 
akuntabilitas,  dan proses pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan.  

Key Words:  Organisasi, Pemerintah, effective organization, organisasi fungsional, tata 
kelola. 

PENDAHULUAN 
Struktur organisasi merupakan tempat untuk mengeksekusi amanah yang diterima, 

dan mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Pada struktur organisasi mengalir 
kewenangan dan pertanggungjawaban dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. 
. Semakin Panjang dan lebar struktur organisasi maka akan semakin lambat proses 
pencapaian tujuan dan pertanggungjawaban. Sebaliknya semakin pendek dan semakin 
ramping struktur organisasi maka akan semakin cepat proses pelaksanaan kegiatan-
kegiatan perusahaan dan pertanggungjawabannya. 

Bangun organisasi pemerintah Indonesia terkesan sangat hierarkis. Pada level 
kementerian terdiri atas Menteri, eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4, dan staf yang 
langsung memberikan pelayanan atau melakukan pengolahan data. Struktur organisasi 
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pemerintah bukan hanya tinggi, tetapi juga lebar sehingga struktur tersebut terkesan 
gendut. Dampak dari organisasi yang seperti ini adalah kelambatan dalam pengambilan 
keputusan, kelambatan dalam pelayanan, kelambatan dalam pelaporan, dan kelambatan 
dalam proses pendelegasian wewenang.   

Mintzberg (1993) dalam bukunya Structure in Fives menjelaskan bahwa terdapat 5 
(lima) bangun struktur organisasi yaitu organisasi sederhana, organisasi mesin, 
organisasi adhoc, organisasi divisional, dan organisasi professional. Pertanyaannya 
adalah bangun organisasi mana yang cocok untuk pemerintah Indonesia? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bangun organisasi mana yang 
cocok untuk pemerintah Indonesia.  

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan fikiran bagi 
pemerintah Indonesia dalam menemukan bangun organisasi baru yang lebih efisien dan 
efektif.  

 

KAJIAN PUSTAKA 
Keberadaan organisasi bila ada kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama 

untuk mencapai tujuan bersama dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi 
berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Untuk memahami 
organisasi dengan baik perlu berangkat dari berapa defenisi yang ada. Menurut James D. 
Mooneyn organisasi adalah  bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu 
tujuan bersama. Chester I. Bernard mengatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem 
aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih. Kochler mengatakan 
bahwa organisasi ialah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasikan 
usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. 

Structure In Fives 

Henry Mintzberg dalam bukunya Structure In Fives: Designing Effective 
Organization menjelaskan ada 5 (lima) bentuk organisasi. Unsur dari setiap organisasi 
tersebut menurut Henry Mintzberg pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) bagian yaitu: 

1. Strategic apex. 
2. Middle line. 
3. Support staff. 
4. Technostructure.  
5. Operating core. 
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Gambar 1. Unsur-unsur Organisasi 

(Sumber: Structure in Fives oleh Henry Mintzberg). 

 

Pada gambar 1 dapat dilihat ke lima bagian tersebut di atas. Strategic Apex atau 
ketua organisasi berada paling atas. Strategic apex adalah pimpinan tertinggi dari suatu 
organisasi, sering juga disebut top management. Ini merupakan satu dari dua fungsi inti 
dari sebuah organisasi bersama-sama dengan operating core. Technostructure dan staf 
pendukung sejajar dengan manajemen tengah. Technostructure dan staffnya adalah 
bagian dari organisasi yang berperan sebagai analis, yang pekerjaannya akan 
mempengaruhi pekerjaan bagian lain dari organisasi tersebut. Mereka adalah orang-
orang dalam perusahaan yang merancang, merencanakan, dan melatih orang untuk 
menjalankan operating core dari organisasi, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya 
secara langsung. Technostructure menjamin kualitas pekerjaan operating core melalui 
standardisasi, baik proses, output, maupun keahlian. Middle line menjembatani 
kebutuhan atau keinginan strategic apex dengan para pelaksana di lini operasi (operating 
core). Middle Line merupakan penghubung antara strategic apex dan operating core yang 
memiliki kewenangan bersifat formal. Termasuk dalam middle line dimulai dari mandor 
(first-line supervisor) sampai dengan senior manager. Kewenangan mereka lazimnya 
ditandai dengan mekanisme direct supervision dan hubungan satu dengan yang lainnya 
bersifat scalar, yaitu berada pada jalur tunggal dari atas ke bawah, yang berarti bahwa 
setiap bawahan hanya akan memiliki satu atasan. Operating core merupakan personil inti 
organisasi. Disinilah para staff yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi   
Operating core dari sebuah organisasi adalah mereka yang melakukan tugas pokok dari 
organisasi tersebut dan berkaitan langsung dengan produk maupun jasa dari organisasi. 
Misalnya, di rumah sakit atau puskesmas, orang yang menjadi operating core  adalah 
dokter dan perawat yang langsung menangani pasien; di kantor kecamatan, operating 
core-nya adalah petugas yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Staf 
Pendukung (Support staff) adalah bagian dari organisasi yang relatif mandiri 
dibandingkan dengan bagian-bagian yang lain. Mereka berfungsi sebagai pendukung 
yang tidak langsung terhadap kehidupan organisasi tersebut. Termasuk dalam staf 
pendukung antara lain bagian kafetaria, bagian legal counsel, hubungan masyarakat, atau 
bagian hubungan industrial. Pada gambar 2 di bawah ini disajikan contoh-contoh unsur 
organisasi. 
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Gambar 2. Contoh-contoh Unsur Organisasi 

(Sumber: Henry Mintzberg) 

Dibagian organisasi mana kekuasaan yang paling besar tergantung dari jenis 
organisasinya. Pada organisasi professional kekuasaan terbesar terletak pada operating 
corenya.  

Distribusi kekuasaan atau power tergantung jenis organisasinya.  Terutama ada 3 
(tiga) hal yang membedakan struktur suatu organisasi yaitu mekanisme koordinasi yang 
utama (prime coordinating mechanism), bagian kunci organisasi (key part of 
organization), dan main design parameters.  Jika bagian kunci suatu organisasi adalah 
para professionalnya, maka struktur organisasi itu dikatakan struktur organisasi 
professional atau professional bureaucracy.  Pada gambar 2 dibawah ini disajikan 
mekanisme koordinasi yang utama dalam organisasi.  

 
 

Gambar 2.  Mekanisme Koordinasi 

(Sumber: Structure in Fives oleh Henry Mintzberg,  halaman 8). 
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Ada 5 (lima) cara koordinasi yang utama yaitu standardisasi proses kerja (work 

process), standarisasi output, standarisasi keahlian (skill), instruksi langsung (direct 
supervision), dan penyesuaian bersama (mutual adjustment). 

Menurut Mintzberg oganizational theory dalam bukunya Structure in Fives: 
Designing Effective Organization, terdapat 5 (lima) bentuk atau struktur organisasi yaitu: 
entrepreneurial organization, machine organization, professional organization, divisional 
(diversified) organization, dan   innovative organization (adhocracracy). Simple Structure 
atau entrepreneurial memiliki karakteristik yang paling sederhana. Biasanya organisasi 
ini hampir tidak memiliki bagian technostructure, sedikit memiliki support staff, division 
of labor-nya bersifat longgar, masing-masing unit kerja tidak begitu banyak berbeda, dan 
hirarki kepemimpinannya rendah. Machine Bureaucracy adalah bentuk organisasi yang 
sangat rapi dengan fungsi-fungsi yang terspesialisasi; tugas-tugas rutin; prosedur kerja 
yang formal pada bagian operating core; banyaknya aturan dan formalisasi komunikasi 
di seluruh bagian organisasi; unit-unit operasi yang besar; mengelompokkan tugas 
berdasarkan fungsi; relatif tersentralisasi dalam pengambilan keputusan; serta struktur 
administrasi yang rinci dan tegas dalam membedakan antara lini dan staf. Professional 
Bureaucracy menekankan mekanisme koordinasi melalui standardisasi ketrampilan, 
melalui pelatihan dan indoktrinasi. Mereka akan merekrut karyawan baru yang akan 
dilatih sesuai kebutuhan pekerjaan lalu diberi kewenangan untuk bidang kerja masing-
masing.  Divisionalized (diversified) Form adalah struktur organisasi yang bentuk 
pembagian dari middle line tingkat atasnya didasarkan pada basis konsumen. Bentuk 
adhocracy (innovative) memiliki karakteristik sebagai berikut: sebuah struktur yang 
sangat organik dengan minimal formalisasi; spesialisasi pekerjaan yang tinggi 
berdasarkan pendidikan formal; para spesialis akan memiliki rumah, yaitu departemen 
fungsional, tetapi mereka bekerja pada tim-tim kecil yang mengerjakan proyek-proyek 
khusus yang fokus pada pasar tertentu; banyak menggunakan alat-alat atau mekanisme 
penghubung untuk melakukan koordinasi yang bersifat mutual adjustment di antara dan 
di dalam tim-tim tersebut. Mutual adjustment adalah mekanisme koordinasi melalui 
proses komunikasi informal yang sederhana. 
 
Organisasi Fungsional 

Universitas atau perguruan tinggi merupakan bentuk organisasi professional. 
Pengertian organisasi professional menurut Henry Mintzberg adalah bahwa organisasi 
profesional juga sangat birokratis. Perbedaan utama antara organisasi professional dan 
organisasi mesin adalah bahwa organisasi profesional bergantung pada profesional yang 
sangat terlatih yang menuntut kontrol atas pekerjaan mereka sendiri. Jadi, sementara ada 
spesialisasi tingkat tinggi, pengambilan keputusan terdesentralisasi. Struktur ini khas 
ketika organisasi mengandung sejumlah besar pekerja berpengetahuan, dan itulah 
sebabnya hal itu biasa terjadi di tempat-tempat seperti sekolah dan universitas, dan di 
kantor akuntan dan firma hukum. 

Perguruan Tinggi merupakan salah satu contoh dari organisasi professional. 
Kekuatan dari organisasi Perguruan Tinggi terletak pada operating core, yaitu para dosen 
yang bertugas melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi. Karena itu struktur 
organisasi Perguruan Tinggi seperti organisasi professional pada umumnya dapat 
digambarkan seperti gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3. Bangun organisasi Fungsional 

(Sumber: Structure In Fives oleh Henry Mintzberg, halaman 194). 

 

Pada gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa unit terbesar pada bangun organisasi 
fungsional adalah operating core. Operating core terdiri atas para professional yang 
melaksanakan berbagai fungsi sesuai keahliannya masing-masing. Professional 
berkembang keahliannya melalui organisasi profesinya masing-masing. Bangun 
organisasi ini cocok untuk organisasi yang melakukan pelayanan pada masyarakat, 
dengan tuntutan pelayanan yang beragam.  

Jadi operating core merupakan bagian terbesar dari organisasi fungsional seperti 
perguruan tinggi. Bagian-bagian lainnya adalah strategic apex (ketua), manajemen 
tengah (middle line), staf pendukung (support staff), dan techno structure.  Strategic apex 
merupakan pimpinan organisasi atau ketua organisasi seperti rektor universitas. Support 
staff merupakan para staf pendukung yang tugas-tugasnya mendukung tugas-tugas 
operating core seperti staf kepegawaian, staf keuangan, dan sarana pendukung. Middle 
line merupakan para pejabat struktural, yang tugas-tugasnya terutama juga dikendalikan 
oleh pedoman prosedur. Technostructure merupakan para ahli atau teknokrat yang 
membantu manajemen perguruan tinggi seperti konsultan. Operating core yang 
merupakan para professional yang menjadi dosen di Perguruan Tinggi dengan 
spesialisasi yang berbeda-beda. Para dosen yang merupakan para professional terutama 
dikendalikan oleh organisasi professinya seperti Ikatan Akuntan Indonesia dan Ikatan 
Sarjana Ekonomi Indonesia. Pengambilan keputusan di level operating core dilakukan 
secara desentralisasi. Oleh karena itu dengan komposisi wewenang yang besar pada 
operating core, maka trustworthiness yang unsurnya jujur dan handal sangat penting 
dimiliki oleh para dosen yang merupakan operating core, sehingga mereka dapat 
melaksanakan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 
Namun sifat jujur dan handal juga wajib dimiliki oleh manajemen lini, staff pendukung, 
dan para teknisi perguruan tinggi karena tanpa aktivitas pendukung maka fungsi utama 
juga tidak dapat berjalan dengan baik.  

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Indonesia adalah memberikan pelayanan pada 
rakyatnya. Layanan yang diberikan meliputi berbagai macam fungsi seperti pertanahan, 
kesehatan, pariwisata, kependudukan, pendidikan, dan penelitian. Tugas-tugas 
pelayanan pemerintah memerlukan keahlian yang beragam, dengan standar pelayanan 
tertentu. Keahlian untuk melayani dalam bidang tertentu harus berkembang, minimal 
dipertahankan, melalui pelatihan oleh organisasi profesinya masing-masing. Jadi bangun 
organisasi yang tepat untuk pemerintah Indonesia adalah bangun organisasi fungsional. 
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METODOLOGI PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Teori organisasi yang 
digunakan adalah “Designing Effective Organization: Structures in Fives” oleh Henry 
Mintzberg.  

Pengumpulan data empiris dilakukan dengan menggunakan kuesioner on line dari 
google forms yang terdapat pada google drive. Link dari kuesioner google forms nya 
adalah //forms.gle/yB3fub7xfTBmgGzH9. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner 
adalah sebagai berikut: 

1. Tugas utama Pemerintah Indonesia adalah membuat pedoman dan regulasi, 
memberikan perizinan, dan melakukan pengendalian. 

2. Pelayanan oleh pemerintah harus dilakukan oleh SDM yang professional. 
3. Jasa-jasa pelayanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terdiri dari 

berbagai jenis pelayanan, tetapi dalam lingkungan yang stabil. 
4. Struktur organisasi Pemerintah Indonesia harus memiliki banyak fungsi, tetapi 

dengan struktur organisasi yang lebih pendek dan ramping. 
5. Para professional merupakan kunci utama pelayanan oleh organisasi pemerintah. 
6. Alat koordinasi utama para professional yang melakukan pelayanan pemerintah 

adalah standardisasi keahliannya masing-masing dalam melakukan pelayanan 
misalnya pelayanan kesehatan dan pertanahan. 

7. Pengawasan atau keluhan atas pelayanan oleh SDM Pemerintah dilakukan bukan 
oleh koleganya, tetapi oleh masyarakat yang langsung dilayaninya. 

8. SDM Pemerintah yang melakukan pelayanan memerlukan pelatihan dan 
indoktrinasi yang kontinu dan sistemik. 

9. Perlu whistleblowing system untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan oleh SDM Pemerintah. 

10. Organisasi Pemerintah masih memerlukan unit-unit organisasi pendukung, yang 
tugas utamanya mendukung proses pelayanan oleh para professional di 
bidangnya masing-masing. 
 
Pengukuran atas capaian pertanyaan di atas menggunakan skala likert 1 sampai 

dengan 4. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 
Hasil Penelitian 

Populasi penelitiannya adalah akademisi dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
Sampelnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan akademisi yang berada di Jakarta dan 
Bekasi, yang dipilih secara random, dan dikirimkan link dari kuesioner on line. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan mengirimkan link kuesioner online dari 
google forms. Sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) responden mengisi link kuesioner on 
line. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan secara on line, diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
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Rekapitulasi Hasil Survey (79 Respondents):

No Pertanyaan 1 2 3 4 TOTAL RATA2

1

Tugas Utama Pemerintah 

Indonesia adalah membuat 

pedoman dan regulasi, 

memberikan perizinan, dan 

melakukan pengendalian 3,8 2,5 45,6 48,1 100 3,38

2

Pelayanan oleh Pemerintah harus 

dilakukan oleh SDM yang 

professional 2,5 0,0 30,4 67,1 100 3,62

3

Jasa-jasa pelayanan yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah 

Indonesia terdiri dari berbagai jenis 

pelayanan, tetapi dalam 

lingkungan yang stabil. 1,3 7,8 61,0 29,9 100 3,20

4

Struktur organisasi Pemerintah 

Indonesia harus memiliki banyak 

fungsi, tetapi dengan struktur 

organisasi yang lebih pendek dan 1,3 8,9 27,8 62,0 100 3,51

5

Para Professional merupakan kunci 

Utama pelayanan oleh organisasi 

Pemerintah 1,3 5,1 54,4 39,2 100 3,32

6

Alat koordinasi utama para 

professional yang melakukan 

pelayanan oleh Pemerintah adalah 

standardisasi keahliannya masing-

masing dalam melakukan 

pelayanan misalnya pelayanan 

kesehatan dan pertanahan. 1,3 0,0 65,8 32,9 100 3,30

7

Pengawasan atau keluhan atas 

pelayanan oleh SDM Pemerintah 

dilakukan bukan oleh koleganya, 

tetapi oleh masyarakat yang 

langsung dilayaninya 3,8 3,8 50,6 41,8 100 3,30

8

SDM Pemerintah yang melakukan 

pelayanan memerlukan pelatihan 

dan indoktrinasi yang kontinu dan 

sistemik 1,3 1,3 55,7 41,7 100 3,38

9

Perlu whistleblowing system untuk 

mengendalikan dan meningkatkan 

kualitas pelayanan oleh SDM 

Pemerintah 1,3 2,6 69,2 26,9 100 3,22

10

Organisasi Pemerintah masih 

memerlukan unit-unit organisasi 

pendukung, yang tugas utamanya 

mendukung proses pelayanan oleh 

para Professional di bidangnya 

masing-masing 2,5 5,1 54,4 38,0 100 3,28

RATA-RATA 3,35  

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Responden. 

(Sumber: Jawaban responden pada google forms). 
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Masukan-masukan pada pertanyaan terbuka adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan pemerintah harus cepat dan berkualitas. 
2. Agar pelayanan pemerintah dan organisasinya lebih ditingkatkan lagi. 
3. Tugas Pemerintah yaitu mengayomi dan mensejahterakan masyarakat, dengan 

memilih pemimpin yang jujur dan amanah serta profesional dalam bidangnya 
masing-masing. 

4. Pelayanan pemerintah harus dilakukan dengan pengelolaan yg baik untuk 
menunjang kebutuhan masyarakat dan struktur organisasi pemerintah harus di 
berikan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yg 
baik. 

5. Berikan pelatihan kerja pada masyarakat agar mempunyai keahlian khusus dan 
mampu bersaing dengan lokal maupun asing. 

6. Pemerintah perlu turun langsung untuk memberikan pelayanan pada  
masyarakat. 

7. Menurut saya pelayanan pemerintah sudah berkualitas. Hanya saja memang perlu 
adanya penambahan SDM dan perlu adanya pelatihan bagi para SDM guna 
meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang ada sebelumnya. 

8. Whistle Blowing System  harus diterapkan dalam semua link pemerintahan, tidak 
hanya sekedar wacana, dan harus dievaluasi secara berkala. 

9. Diharapkan pemerintah agar lebih mendengar suara rakyat. 
10.  Organisasi pemerintah perlu dirampingkan, dengan penguatan teknologi 

informasi. 
11. Kuisioner nya bagus semuanya. Semuanya berkaitan langsung dengan yang kita 

lihat sehari hari. 
12.  Memang sebaiknya pelayanan pemerintah dilakukan oleh professional. Tetapi 

yang paling penting adalah integritas dan tanggung jawab pemimpin itu sendiri. 
13.  Pemerintah dalam memberikan kebijakan dan keputusan harus mendengar 

aspirasi rakyat agar Indonesia semakin maju. 
14.  Pelayanan pemerintah pada masyarakat harus ditingkatkan lagi. 
15.  Pemerintah harus lebih mengefisienkan pengeluaran dengan membentuk 

organisasi yang ramping dan ahli dibidangnya.  Tujuannya agar pelayanan 
terhadap masyarakat dapat berjalan dengan baik dan proses kerjanya cepat 
sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dan perlu evaluasi agar kinerja 
SDM yang tidak cukup baik dapat digantikan dengan SDM yang lebih baik. 

16.  Pemerintah harus membuat sistem SDM yang berkualitas. 
17.  Organisasi pemerintah harus dapat menjalankan tugasnya dengan lebih 

profesional, efektif, efisien, transparan dan tepat waktu.  
18.  Kualitas SDM Pemerintah perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan 

terbaik. 
19.  Organisasi Pemerintah memerlukan unit-unit organisasi aktif/tanggap untuk 

keamanan dan kenyaman kondusif negara ini. Mengingat banyak nya kejadian-
kejadian (bom) akhir-akhir ini. 

20.  Pemerintah seharusnya mengadakan pelatihan rutin bagi unit unit pelayanan 
masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan. 

21.  Struktur organisasi pemerintah harus lebih banyak lagi dalam bidangnya masing 
masing. 

22.  Dalam pelayanan lebih di tingkatkan lagi agar masyarakat bangga terhadap 
pimpinannya. 

23.  Bersinergi antar kementerian 
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24.  Tingkat pelayanan pemerintah akan maksimal bila ada orang-orang yg 
profesional dan mempunyai hati buat menolong masyarakat. Bukan hanya untuk 
mementingkan kepuasan hati sendiri. 

25.  Menurut saya pelayanan pemerintah harus didukung oleh orang2 yang 
berkompeten dan professional 

26.  Jabatan strategis harus diduduki oleh orang yg kompeten & profesional 
dibidangnya agar kebutuhan masyarakat bisa tercapai dan tidak dipolitisir. 

27.  Perlu banyak pembenahan pada pemerintah dalam pembangunan infrastruktur 
dalam hal pelayanan dan perlu adanya komunikasi dengan masyarakat agar hal 
tersebut dapat dilaksanakan 

28.  Menurut saya, dalam struktur organisasi pemerintah harus memiliki SDM yang 
profesionalisme, organisasi pemerintah bisa lebih mengutamakan mana yang 
harus dilakukan dan penting dalam pekerjaannya. Selain itu harus memiliki 
kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, serta keahlian dalam menangani 
permasalahan yang ada dalam pemerintahan. Dalam struktur organisasi 
pemerintahan sebaiknya disesuaikan dengan fungsi2nya agar dapat lebih fokus 
dalam menjalankan tugas pemerintahan.  

29.  Menyediakan unit-unit organisasi pendukung untuk mendukung proses 
pelayanan oleh para Professional di bidangnya masing-masing  

30.  SDM Pemerintahan sangat membutuhkan pelatihan etika kerja supaya korupsi 
bisa diatasi 

31.  Pemerintah harus bekerja dengan tepat dan efisien. 
32.  Bila menginginkan struktur organisasi kaya fungsi, maka membentuk unit 

pendukung lainnya diluar struktur organisasi pemerintah akan menyebabkan cost 
tinggi dan tugas yg tumpang tindih. 

33.  Organisasi pemerintah yg dibangun, ( baik di daerah maupun di pusat, harus 
bebas dari kepentingan politik, apalagi pribadi, naik nya jabatan seseorang ( baik 
sipil / polisi dan militer ) juga tidak boleh ada campur tangan politik Wakil. Mentri 
harus dari karir. 

34.  Struktur organisasi pemerintah mengenai SDM sebaiknya para pegawai di rekrut 
berdasarkan keahlian yg sesuai atau kompetensi yg sesuai. Hindari perekrutan 
menggunakan orang dalam, apalagi ditempatkan di posisi yang tidak sesuai 
dengan keahlian nya .  

35.  Jasa jasa pelayanan masyarakat haruslah selalu diawasi supaya terselenggara 
dengan baik dan tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti pemungutan 
liar  

36.  SDM Pemerintah/Negara tidak hanya profesional, tetapi juga harus berintegritas 
37.  Mementingkan proses daripada hasil adalah cerita lama yang tidak pernah tuntas 

dalam pengukuran keberhasilan karir aparat pemerintahan. 
38.  SDM yang profesional sangat mempengaruhi pemerintahan yang berjalan. 
39.  GCG mutlak harus ditegakkan. 
40.  SDM pemerintah harus dilakukan oleh professional 
41.  Dalam bidang pelayanan masyarakat, harus ada pelatihan yang continue agar 

pelayanan yang diberikanl lebih optimal dan ada sertifikat terkait jasa pelayanan 
yang diberikan, seperti ahli dalam bidang tertentu 

42.  Organisasi pemerintah tidak perlu gendut, agar hemat APBN tetapi 
dimaksimalkan saja fungsi kerja organisasi tersebut.  

43.  Semoga pemerintah bijak dalam memilih pekerja agar SDM di Indonesia lebih 
baik dan unggul. 

44.  Pemerintah harus lebih kompeten. 
45.  Pelayanan pemerintah harus lebih maksimal dan nyata kepada masyarakat. 
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46.  Pemerintah harus professional, tidak dipengaruhi oleh pihak lain.  
47.  Salah satu kunci utama keberhasilan pelayanan  Pemerintah adalah 

profesionalitas SDM/ASN nya. 
48.  Pelayanan oleh Pemerintah harus dilakukan oleh SDM yang professional. 
49.  Semoga SDM Pemerintah bisa bekerja lebih baik. 

       (Sumber: Jawaban responden pada pertanyaan terbuka di kuesioner on line). 

 

PEMBAHASAN 

Dari table di atas dapat dilihat bahwa skor rata-rata mencapai 3,35 dari skala likert 
maksimum 4, artinya baik. Secara umum responden mengharapkan agar terdapat 
perubahan bangun organisasi Pemerintah Indonesia, demi pelayanan yang lebih baik. 
Dengan bangun organisasi baru diharapkan pelayanan oleh pemerintah akan lebih 
berkualitas, lebih cepat, dan tepat sasaran. Responden juga mengharapkan agar agent of 
development di Indonesia bergerak dari Pemerintah Indonesia menjadi rakyat. SDM 
Pemerintah/Negara tidak hanya profesional, tetapi juga harus berintegritas. SDM 
Pemerintahan sangat membutuhkan pelatihan etika kerja supaya korupsi bisa diatasi.  

Pertanyaan dengan skor tertinggi (3,62) adalah “Pelayanan oleh pemerintah harus 
dilakukan oleh SDM yang professional”.  Beberapa masukan pada pertanyaan terbuka 
yang mendukung pentingnya SDM yang berkualitas adalah: perlu adanya pelatihan bagi 
para SDM guna meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang ada sebelumnya, salah satu 
kunci utama keberhasilan pelayanan  Pemerintah adalah profesionalitas SDM/ASN nya,  
perlu adanya penambahan SDM dan perlu adanya pelatihan bagi para SDM guna 
meningkatkan lagi kualitas pelayanan yang ada sebelumnya, kualitas SDM Pemerintah 
perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan terbaik, perlu evaluasi agar kinerja 
SDM yang tidak cukup baik dapat digantikan dengan SDM yang lebih baik, dan 
pemerintah harus membuat sistem SDM yang berkualitas. SDM yang professional dapat 
dicapai oleh para professional dengan berbagai latar belakang profesi. Pembinaan 
keahlian dan etika terutama dilakukan oleh organisasi profesinya masing-masing. 
Akuntan misalnya pembinaan keahlian dan etikanya dilakukan oleh Ikatan Akuntan 
Indonesia. Bangun organisasi yang tepat untuk memfasilitasi para professional adalah 
struktur birokrasi professional. 

Pertanyaan dengan skor kedua tertinggi (3,51) adalah “Struktur organisasi 
Pemerintah Indonesia harus memiliki banyak fungsi, tetapi dengan struktur organisasi 
yang lebih pendek dan ramping”. Ini artinya bahwa struktur organisasi Pemerintah 
Indonesia yang panjang dan lebar harus lebih pendek dan dirampingkan. Struktur 
organisasi kementerian misalnya bisa lebih dipendekan dari 5 (lima) eselon menjadi 
hanya 3 (tiga) eselon saja, termasuk kepala Badan/Lembaga dan Mente  ri. Bagian-bagian 
dan seksi-seksi juga bisa dikurangi. Beberapa masukan pada pertanyaan terbuka adalah 
bahwa Pemerintah harus lebih mengefisienkan pengeluaran dengan membentuk 
organisasi yang ramping dan ahli dibidangnya dengan tujuan agar pelayanan terhadap 
masyarakat dapat berjalan dengan baik dan proses kerjanya cepat sehingga masyarakat 
tidak perlu menunggu lama, perlu evaluasi agar kinerja SDM yang tidak cukup baik dapat 
digantikan dengan SDM yang lebih baik, pelayanan pemerintah harus cepat dan 
berkualitas, Organisasi pemerintah perlu dirampingkan dengan penguatan teknologi 
informasi, organisasi pemerintah tidak perlu gendut agar hemat APBN tetapi 
dimaksimalkan saja fungsi kerja organisasi tersebut, dan menyediakan unit-unit 
organisasi pendukung untuk mendukung proses pelayanan oleh para professional di 
bidangnya masing-masing. Fungsi-fungsi dalam pemerintahan sekarang ini dilakukan 
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oleh satu departemen, sehingga banyak fungsi dilakukan oleh banyak bagian. Nah 
sebaiknya bagian-bagian tersebut dikurangi atau dihapus, dan diganti dengan fungsi-
fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh para professionals. Eselon 3 dan 4 pada 
Kementrian/Lembaga dapat di hapus, sehingga para professional dapat langsung pada 
eselon 2 yang fungsinya sebagai middle line.  

Pertanyaan dengan skor terendah (3,20) adalah “Jasa-jasa pelayanan yang harus 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terdiri dari berbagai jenis pelayanan, tetapi dalam 
lingkungan yang stabil”. Capaian skor ini masih termasuk baik (di atas 3) tetapi 
merupakan skor terendah. Pelayanan oleh pemerintah memang beragam dan 
memerlukan banyak keahlian untuk dapat melakukan pelayanan dengan baik. Pelayanan 
seperti ini hanya dapat dilakukan dengan baik oleh para professional.  Lingkungan 
pemerintahan juga umumnya stabil, namun mungkin banyak fihak yang menganggap 
tidak terlalu stabil pada kondisi pemerintahan seperti di Indonesia. Di Indonesia tingkat 
pendidikan dan tingkat pemahaman tentang politik dan pemerintahan masih rendah 
sehingga rakyat umumnya masih belum dapat membedakan mana yang baik dan mana 
yang buruk.   

Pertanyaan dengan capaian skor berikutnya (3,38) adalah “SDM Pemerintah yang 
melakukan pelayanan memerlukan pelatihan dan indoktrinasi yang kontinu dan 
sistemik”.  Masukan-masukan pada pertanyaan terbuka yang mendukung pernyataan ini 
adalah perlu adanya pelatihan bagi para SDM guna meningkatkan lagi kualitas pelayanan 
yang ada sebelumnya, kualitas SDM Pemerintah perlu ditingkatkan untuk memberikan 
pelayanan terbaik, SDM Pemerintahan sangat membutuhkan pelatihan etika kerja agar 
korupsi bisa diatasi, sebaiknya para pegawai di rekrut berdasarkan keahlian yg sesuai 
atau kompetensi yg sesuai, SDM Pemerintah tidak hanya harus professional tetapi juga 
harus memiliki integritas, dan harus ada pelatihan yang kontinu agar pelayanan yang 
diberikan lebih optimal dan ada sertifikasi untuk bidang-bidang pelayanan yang 
diberikan. Untuk terciptanya pelatihan dan indoktrinasi yang kontinu dan sistemik maka 
SDM kunci Pemerintah harus dari professional. Professional memiliki organisasi profesi 
sendiri yang memiliki program pelatihan dan indoktrinasi sistemik dengan sertifikasi 
tertentu. Selebihnya Pemerintah dapat melakukan pelatihan dan indoktrinasi minimal 
terkait peraturan-peraturan pemerintah. Unit technostructure yang melaksanakan 
fungsi ini. Tetapi karena fungsinya hanya sebagai pelengkap, maka unit technostructure 
kecil saja.  

 Pertanyaan dengan capaian skor berikutnya (3,28) adalah “Organisasi Pemerintah 
masih memerlukan unit-unit organisasi pendukung, yang tugas utamanya mendukung 
proses pelayanan oleh para professional di bidangnya masing-masing”. Unit pendukung 
ini sudah ada pada struktur organisasi pemerintah saat ini, namun masih terlalu besar. 
Unit pendukung yang sudah ada pada organisasi pemerintahan saat ini misalnya Biro 
Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan, Biro Humas, Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan, dan Biro Hukum. Unit-unit pendukung tersebut terlalu banyak dan terlalu 
besar. Dengan penerapan bangun organisasi fungsional dan para professional di 
dalamnya maka unit-unit pendukung dapat dikurangi sampai tingkat tertentu. Namun 
keberadaan unit-unit pendukung (support staff) masih tetap diperlukan. 

Masukan lain pada pertanyaan terbuka yang penting untuk dipertimbangkan dan 
difasilitasi adalah bahwa GCG (Good Corporate Governance) mutlak harus ditegakkan. 
Governance memang untuk pertama kali ditemukan dan berkembang disektor korporasi. 
Namun di sektor pemerintahan juga perlu diterapkan. Tata kelola telah terbukti 
bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pada sektor korporasi. Hampir seluruh hasil 
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penelitian terdahulu menunjukan bahwa tata kelola berpengaruh pada kinerja 
perusahaan. Pada entitas sektor publik tata kelola minimal dapat meningkatkan citra 
pelayanan pemerintah. Tata kelola pemerintahan merupakan komitemen, aturan main, 
dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tata kelola adalah transparansi, 
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini sangat 
penting untuk ditegakan dalam organisasi pemerintahan. Komitmen dan aturan main 
harus ada dokumen-dokumennya. Sumber tata kelola adalah dari peraturan-peraturan 
dan praktik-praktik terbaik.  

Dalam pelaksanaan bangun organisasi fungsional yang penting untuk dijaga adalah 
jangan sampai terjadi tarik-tarikan kekuasaan kearah yang salah. Dalam pelaksanaan 
organisasi fungsional di Indonesia, dapat terjadi tarik-tarikan oleh pejabat struktural 
yang masih ada sehingga organisasi dapat berkembang kearah birokrasi mesin, struktur 
sederhana, atau divisionalisasi. Mintzberg menggambarkan tarik-tarikan tersebut pada 
gambar 4 dibawah ini. 

 

Gambar 4. Organizational Pulls 

(Sumber: Structure in Fives oleh Henry Mintzberg, halaman 9). 

Pada gambar 4 di atas dapat dilihat akibat dari tarikan unit-unit tertentu. Bila 
tarikan dari unit professional terlalu besar maka organisasi menjadi sangat professional 
dengan resiko menjadi kurang terkendali. Bila organisasi terlalu dikendalikan oleh 
technostructure, maka organisasi akan dipenuhi dengan prosedur-prosedur standar dan 
menjadi birokrasi mesin, dan bila pimpinan terlalu berkuasa dalam berbagai hal maka 
organisasi akan menjadi simple structure. Tarikan power dalam pelaksanaannya harus 
selalu dievaluasi dan dikendalikan.  

 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari struktur organisasi yang cocok 
untuk organisasi pemerintah Indonesia. Teori organisasi yang digunakan adalah 
Designing Effective Organization: Structures in Fives oleh Henry William Mintzberg. 
Metode yang digunakan adalah metode kuantitatip dengan pendekatan survey. 
Pertanyaan dirancang dengan mengacu pada bentuk struktur organisasi professional 
berdasarkan literatur designing effective organization: structure in fives oleh Henry 
Mintzberg. Metode yang digunakan adalah metode kualitatip dengan pendekatan survey. 
Pengukurannya dengan skala likert 1 sampai dengan 4. Pengumpulan data dilakukan 
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dengan menggunakan kuesioner on line. Populasinya adalah masyarakat akademisi dan 
pegawai negeri sipil (PNS). Sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) responden mengisi 
kuesioner on line yang didistribusi  pada grup WA akademisi dan pegawai negeri sipil. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa seluruh pertanyaan mendapat skor di atas 3, dengan 
rata-rata 3,35. Artinya seluruhnya setuju bahwa organisasi pemerintah sebaiknya 
menggunakan bangun organisasi professional, dengan struktur yang lebih pendek dan 
lebih ramping. Juga terdapat masukan bahwa membangun tata kelola pemerintahan 
merupakan keharusan. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan agar: 

1. Pemerintah Indonesia agar merubah bangun organisasinya menjadi bentuk organisasi 
professional, dengan struktur yang lebih pendek dan lebih ramping. Dengan bangun 
seperti itu maka hanya terdapat 3 (tiga) lapis struktur yaitu eselon 1, eselon 2, dan 
para fungsional (non struktur), yang didukung oleh bagian perencanaan pengendalian 
dan bagian administrasi dan keuangan.  

2. Pemerintah Indonesia agar membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good 
government governance) untuk mendukung organisasi pemerintahan yang baru. 

3. Dalam pelaksanaan organisasi professional agar dijaga tidak terjadi tarikan power 
dalam organisasi kea rah yang salah, misal kearah technostructure atau middle line. 
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                                                                                                  ABSTRAK 

 

Pemilihan umum di Indonesia telah menuai banyak masalah. Banyak berita tentang 
terjadinya kekisruhan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mempelajari tata kelola pemilihan umum tahun 2019 dan mengusulkan tata kelola 
pemilihan umum yang baik (good election governance) untuk proses pemilihan umum yang akan 
datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survey. Populasinya 
adalah masyarakat pemilih dalam PEMILU 2019. Sampelnya adalah masyarakat pemilih di Kota 
Bekasi dan Jakarta yang diambil secara uji petik. Pengambilan data menggunakan kuesioner on 
line dengan google forms. Sebanyak 71 (tujuh puluh satu) responden mengisi questioner on line. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum PEMILU 2019 telah dilaksanakan dengan baik, 
namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. 

 

Kata Kunci: Pemilihan umum, governance.  

 

PENDAHULUAN 
 

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan 
politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka 
perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik 
untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk 
kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan 
negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 
1945 Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah 
menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan 
pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk 
memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu,  pelaksanaan 
kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan  umum karena pemilihan umum 
merupakan konsekuensi logis yang dianut  prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam 
kehidupan berbangsa dan  bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis 
adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik  dipilih maupun memilih 
dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang 
untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang disingkat KPU. 
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Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah 
terselanggaranya Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) secara regular dengan prinsip 
yang bebas, langsung, umum dan rahasia. Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib 
dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan 
kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah 
satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip 
hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum 
demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan 
kedaulatannya. Di era modern ini dunia mengalami kegoncangan nilai dan norma yang cukup 
kuat. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa terutama krisis nilai pada aspek politik begitu 
terasa. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara mengalami peningkatan dan 
kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam praktik pengelolaan negara sehingga dalam 
suasana globalisasi kita gamang menghadapinya, dengan sikap responsif. 

  Sebagai negara demokrasi dan menganut pluralisme tugas dan tanggung jawab negara 
adalah mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang semestinya agar bangsa Indonesia 
mampu tampil dengan negaranegara lain didunia. Perbaikan kualitas moral bangsa salah satunya 
lewat memperkuat basis integritas penyelenggara pemilu  Kita memastikan, Pemilu dalam 
prespektif politics ethics sejatinya dipahami sebagai sarana di mana terjadinya trasformasi etika 
terapan yang bersifat etis dan actual yang secara langsung berimplikasi pada perbaikan moralitas 
berbangsa. Proses penyelenggaraan pemilu harus mampu mentautkan antara etika teoritis dan 
etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan. Dengan demikian tindakan 
politik yang senantiasa mendasarkan diri pada etika tentu akan selalu menghasilkan kebaikan-
kebaikan bersam yang lebih besar dari pada sekedar tindakan politik yang hanya mementingkan 
kepentingan sesaat. Karena etika pada hakikatnya memiliki landasan pemikiran kritis berkaitan 
dengan ajaran-ajaran maupun pandangan-pandangan tentang moral dalam konteks kehidupan 
sebagai umat manusia yang memiliki potensi kebaikan. Menurut Frans Magnis Suseno, etika 
adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran 
moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan 
dengan berbagai ajaran moral Magnis juga membagi etika dalam dua bentuk, pertama, etika 
bersifat umum dan kedua etika bersifat khusus. Etika bersifat umum adalah prinsip-prinsip yang 
berlaku bagi setiap tindakan manusia sedangkan etika khusus dibagi lagi menjadi etika individu 
yang menerangkan tentang bagaimana kewajiban manusia manusia terhadap dirinya sendiri. 

Penguatan basis etika terapan dalam konteks profesionalisme pejabat negara merupakan 
hal yang mendasar yang patut dihadapkan semua elemen bangsa. Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu  Berdasarkan amanat Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggara Pemilu. Penegakan kode etik pemilu dengan pendekatan Rule of law and the Rule 
of Ethics. Tugas DKPP menjadikan Nilai (Value) sebagai sistem norma yang bisa dipercayai 
masyarakat. Menjadikan DKPP sebagai instrument control social dalam sistem berbangsa yang 
mampu menarik perhatian publik setiap orang atau juga disebut sebagai the believed capacity of 
any object to statistfy human desire. Negara hendak menjadikan lembaga  ini sebagai instrument 
demokrasi yang mencitrakan dirinya dengan nilai kebaikan bersama tanpa keberpihakan. Dalam 
perspektif tersebut, maka dalam rangka mewujudkan visi pembangunan bangsa melalui 
peningkatan kualitas demokrasi maka diperlukan institusi-institusi negara untuk mengawal 
proses penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilukada diseluruh Indonesia.  

Institusi ini dibentuk dalam praktik demokrasi modern di Indonesia. DKPP merupakan 
produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya penyelenggaraan pemilu. Pemilu 
seakan-akan menjadi beban sejarah politik tersendiri bagi setiap proses perubahan menuju 
kearah yang lebih baik dan oleh karena begitu mahalnya pemilu maka dibentuklah lembaga 
khusus secara permanen guna melakukan penegakan kode etik agar tujuan menghasilkan pemilu 
yang tidak saja Luber Jurdil tapi menciptakan iklim proses dan hasil yang berintegritas sehingga 
dengan demikian bangsa ini bisa memilih pemimpin yang berkualitas dan bermartabat. Dewan 
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga baru yang dibentuk pada tanggal 12 
juni 2012 oleh pemerintah. Keberadaan DKPP merupakan institusi etik yang ditugaskan UU No. 
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15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu untuk menangani persoalan pelanggaran kode 
etik oleh penyelenggara pemilu baik bawaslu ataupun KPU. Pembentukan Lembaga-Lembaga 
negara sebagai bagian dari eksperimen kelembagaan (institutional experimentation) yang bisa 
berupa dewan (council), komisi (commission), komite (comite), badan (board), atau otorita 
(authority). Lembaga-lembaga baru tersebut termaksud DKPP bisa disebut sebagai stateauxiliary 
organs, atau auxiliary institutions sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Karena di 
antara lembaga-lembaga tersebut ada pula yang disebut sebagai self regulatory agencies, 
independent supervisory bodies, lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara 
fungsi regulatif, dan administratif, dan fungsi penghukuman yang biasa dipisahkan, tetapi justru 
dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut. 

Sejak berdirinya DKPP, sangat produktif menangani perkara pengaduan pelanggaran 
kode etik oleh penyelenggara Pemilu. Sampai bulan Juli Tahun 2014, DKPP telah memproses 
perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sejumlah 1.779 perkara.7 Dari pengaduan 
tersebut, 1.065 kasus dibatalkan (dismissed) karena tidak memenuhi syarat, disidangkan 1.025 
perkara, rehabilitasi 497 teradu, peringatan tertulis 243 teradu, pemberhentian sementara 13 
teradu dan pemberhentian tetap 207 teradu."Jumlah perkara yang kita terima selama 2 tahun ini 
nggak semuanya memenuhi syarat. Sementara itu jumlah pengaduan yang masuk pasca Pileg 
2014 lalu ada 547 pengaduan dengan total teradu termasuk yang diadukan komisioner ada 2.696 
orang. Dari jumlah tersebut, perkara yang disidangkan 98 perkara dan banyaknya teradu yang 
diberhentikan tetap pasca Pileg ada 1.056 orang. Adapun jumlah putusan pasca pileg yang sudah 
ditetapkan ada 60 perkara, orang yang diberhentikan tetap pasca Pileg ada 81 orang. "Maklum 
saja tahun politik ini banyak pengaduan," tambahnya. Ia juga mengingatkan kepada pimpinan 
KPU dan bawaslu untuk membina para bawahannya agar kualitas Pemilu bisa lebih baik lagi. "Ini 
menjadi catatan kepada Ketua KPU dan Bawaslu, mudah-mudahan bisa dijadikan bahan untuk 
pembinaan internal. Karena paling baik jajaran masing-masing dibenahi sendiri jadi tak perlu 
berurusan dengan DKPP”. Begitu besarnya pengaruh DKPP dalam suatu proses penyelenggaraan 
Pemilu dan fenomena kemunculan lembaga negara baru yang membawa perubahan dalam 
struktur ketatanegaraan dan tatanan pemerintahan, menjadi suatu hal yang sangat penting dan 
menarik untuk dibahas lebih lanjut. Terkait dengan penelitian ini, muncul pertanyaannya, 
bagaimana sesungguhnya kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran 
lembaga DKPP yang berwibawa sebagai pilar demokrasi sangat diperlukan. DKPP tidak hanya 
diharapkan mampu menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, tetapi juga dapat mengawal 
independensi dan imparsialitas jajaran KPU dan Bawaslu dari pusat hingga daerah. Selain itu, 
keberadaan DKPP diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan bagi pemilu yang bebas, 
jujur, dan adil, serta demokratis. Namun ada anggapan DKPP terlalu ”ringan tangan” 
menyidangkan dan mengadili setiap pengaduan atas pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang 
diduga dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).  

Dengan banyaknya penyimpangan dan pengaduan yang diuraikan di atas, timbul 
pertanyaan: bagaimana tata kelola Pemilu 2019 dan bagaimana seharusnya tata kelola pada 
Pemilu yang akan datang? 

I. KAJIAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum  

1. Pengertian Pemilihan Umum  
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil 

daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh 
dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) 
menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, 
yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman 
politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.  
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Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum 
disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut 
pemilu, adalah :  Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  Hutington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara 
bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang 
dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.  

Menurut Dani (2006: 11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk 
membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut 
kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke 
bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat. 
Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi 
rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan 
Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai 
sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah 
salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah 
ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.   

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana 
terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak 
boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal 
yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya 
Undang-Undang Dasar 1945.  

2. Teori-Teori Pemilihan Umum  
Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh 

rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan 
lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. 
Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara 
sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih 
pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di 
antara pemimpinpemimpin politik yang bersaing meraih suara.   

Pengertian demokrasi menunjukan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan 
kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi. Keikutsertaan 
rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri 
maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya 
Pemilihan Umum di Negara Indonesia. Mayo dalam Kristiadi (2006: 117) memberikan 
definisi demokrasi sebagai berikut :   Sistem politik yang demokratis ialah dimana 
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi 
secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan 
politik.   

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa 
demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu gaya 
hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moril. 
Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values). 
Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi (2008: 118) adalah :    

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga  
(institutionalized peaceful statement of conflict),  

b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang 
sedang berubah (peacefull change in a changing society),  
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c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rules),  
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion),  

e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity,  
f. Menjamin tegaknya keadilan.  

 
Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen (2003: 19) memaknai demokrasi sebagai 
sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi  

berikut  :   

a. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi 
(khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang 
efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;  

b. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, 
paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial 
(dewasa) utama yang disingkirkan;  

c. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, 
kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk 
memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.  

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan 
umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat 
dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik 
pemilu dalam sistem politik modern, Fatah dalam Rizkiyansyah (2007: 4) menyatakan 
bahwa Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, pemilu sebagai formalitas 
politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. 
Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni pemilu sebagai alat 
demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. pemerintah 
yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu 
yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan. 

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu 
yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk 
menciptakan suatu pemerintahan yang refresentatif yang dijalankan secara jujur, bebas, 
bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada 
zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu 
sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.  Fungsi pemilu 
antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang 
mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, 
terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi 
yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh 
Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus 
memenuhi tiga tuntutan yaitu :   

a. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih  
b. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat  
c. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna 

menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah 
(governabilitas).  
Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem 

demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi 
kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki 
kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai 
pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak 
dan kewajiban politiknya.  
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Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang 
sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. 
Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum 
mengandung karakteristik sistem yang meliputi electoral laws atau hukum dasar pemilu 
dan electoral process atau proses pemilu. 

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturanaturannya secara 
umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil 
pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan electoral process yaitu mekanisme 
pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, 
partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, 
kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya.  

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah 
satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga 
negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. 
Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan 
melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga 
pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.  

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah konflik atau 
bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan 
atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam 
sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi 
yaitu:   

a. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena 
itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan 
serta dalam pemerintahan.  

b. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk 
menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.  

c. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh 
elite pemerintahan  

d. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak 
sah oleh pemerintah.  

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan 
adanya kehendak dan patisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. 
Menurut Surbakti (1992: 181) ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu :   

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif 
kebijakan umum.  

b. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan 
dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-
partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjamin  

c. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat 
terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.  

Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk 
pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan 
warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari pemilu adalah sebagai alat 
demokrasi. Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi 
saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh 
rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga 
sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan 
atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya 
untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.  
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3. Asas dan Sistem Pemilihan Umum  
Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan 

dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde 
Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan 
singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” 
dalam pemilu. Asas “Luber dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang 
Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008,  

asas pemilihan umum meliputi :   

a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan 
suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.  

b. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak 
untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada 
diskriminasi (pengecualian).  

c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya 
pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.  

d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak 
siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya 
diberikan (secret ballot).  

e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan 
partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta 
semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan 
peraturan perundangundangan yang berlaku.  

f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta 
pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.  

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas 
dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu mandiri ,jujur, adil, kepastian 
hukum,  tertib penyelenggara pemilu, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 
akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.  

Menurut Rahman (2002: 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam 
perundang-undangan, setidak-tidaknya mengandung tiga variabel pokok yaitu 
penyuaraan (balloting) artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam 
memberikan suara; daerah pemilihan umum (electoral district), artinya ketentuan yang 
mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan; dan formula 
pemilihan, artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa 
yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. 

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat indonesia dalam 
memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam  Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 
22E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 
jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang 
penyelenggara pemilihan umum.  Darmastuti dan Maryanah (2004: 48) menjelaskan ada 
beberapa prinsipprinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu  :   

a. Keadilan  
Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk 
memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta 
pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen 
mendapat perlakuan yang sama dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, 
maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.  

b. Kejujuran  
Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum 
sehingga hasil pemilihan umum akan sah (legitimate) karena tidak terjadi kecurangan 
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administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu ditujukan juga oleh para peserta 
pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.  

c. Umum  
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak 
untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai 
faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena 
faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan 
sebagainya.  

d. Bebas  
Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan 
cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya 
karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat 
yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau 
menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas 
politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.  

e. Kerahasiaan  
Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini 
menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.  

f. Langsung  
Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu 
dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat 
langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.  

  

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut 
sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde 
reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem 
pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik 
(single-member constituency dan sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-
member constituency). (Kristiadi, 2008: 461).  

Sistem distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan lokasi 
daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada 
tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil 
yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu 
akan banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya 
langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (personen stelse), data distrik bi
 biasanya memiliki satu wakil (Syafiie, 2005: 136-137).  

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi (2006: 466) 
adalah sebagai berikut :   

a. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang 
diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.  

b. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.  
c. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, 

sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.  
d. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat 

meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.  
e. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, 

sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.  

f. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselengggarkan.  
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Selain keuntungan dalam menggunakan sistem distrik ini Kristiadi (2006:467) juga 
mengungkapkan beberapa kelemahannya. Kelemahan tersebut antara lain :   

a. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, 
apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik;  

b. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, 
kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah 
suara yang tidak diperhitungkan sama sekali;  

c. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi 
dalam kelompok etnis, religious, dan tribal;  

d. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik 
serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.  
Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya homogen 

dan hanya memiliki dua partai (dwi party). Sistem distrik ini lebih cenderung mengarah 
pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik ini digunakan dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Sistem 
proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency) berkiblat kepada 
jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem ini dimaksud untuk 
menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah (2007: 7) 
menyatakan bahwa :  

“Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada ketidakpuasan 
terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang 
diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya 
dari masyarakat.”  

Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh 
suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada 
jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, 
untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. 
Sama halnya dengan sistem distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan 
kelemahan.  

Mengutip pendapat Kristiadi (2006: 467), bahwa kelebihan sistem ini  

adalah :   

a. Sistem proporsional dianggap refresentatif, karena jumlah kursi dalam parlemen 
sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum ;  

b. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena 
praktis tanpa ada distorsi.  

Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat Kristiadi (2006: 
469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:  

a. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu 
sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, 
cenderung mempertajam perbedaanperbedaan;  

b. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai 
anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru;  

c. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai;  
d. Wakil  yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;  

e. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih 
mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.  
Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah 

program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan system distrik yang 
lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem proporsional ini di Indonesia 
digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.  
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B. Tinjauan Tentang Perilaku Memilih  
Perilaku merupakan sifat alamiah manusia yang membedakannya atas manusia lain, dan 

menjadi ciri khas individu atas individu yang lain. Dalam konteks politik, perilaku 
dikategorikan sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga-lembaga 
pemerintah, dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses 
pembuatan, pelaksanaan, dan penegakkan keputusan politik pada dasarnya merupakan 
perilaku politik.   

Menurut Surbakti (1999: 11) ditengah masyarakat, individu berperilaku dan 
berinteraksi, sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku 
politik, yaitu perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa 
perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Termasuk kedalam kategori ekonomi, yakni 
kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, menjual dan membeli barang dan jasa, 
mengkonsumsi barang dan jasa, menukar, menanam, dan menspekulasikan modal. Namun, 
hendaklah diketahui pula tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat  

mengerjakan kegiatan politik.  

Memilih ialah suatu aktifitas yang merupakan proses menentukan sesuatu yang dianggap 
cocok dan sesuai dengan keinginan seseorang atau  kelompok, baik yang bersifat eksklusif 
maupun yang inklusif. Memilih merupakan aktifitas menentukan keputusan secara langsung 
maupun tidak langsung. Menurut Surbakti (1999: 11) menilai perilaku memilih ialah 
keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum merupakan serangkaian kegiatan 
membuat keputusan, yakni apakah memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum. 
Perilaku pemilih merupakan realitas sosial politik yang tidak terlepas dari pengaruh faktor 
eksternal dan internal. Secara eksternal perilaku politik merupakan hasil dari sosialisasi 
nilai-nilai dari lingkungannya, sedangkan secara internal merupakan tindakan yang 
didasarkan atas rasionalitas berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki.   

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan 
kebijakan politik, tetapi ada pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap 
representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat 
politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok 
yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang 
paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elit, 
identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik. Pemilu, sebagai medium 
pilihan publik, seharusnya mengkondisikan seluruh pihak yang terlibat untuk belajar berbagi 
peran sehingga tidak semuanya harus berpusat pada salah satu aktor atau salah satu lokus 
(Pusat) (Ahmad, 2009: 35).   

Seiring dengan konstalasi politik di era reformasi penguatan demokrasi yang legitimate 
sebagai harapan dari ending transisi demokrasi, semakin dapat dirasakan oleh masyarakat 
melalui pelaksanaan pemilihan kepala daerah/pilkada secara langsung. Sebagai konsekuensi 
logis dari perubahan atmosfir politik tersebut, maka dinamika dan intensitas artikulasi 
politik pun makin tampak ditengah ranah kehidupan sosial politik.   

Secara khusus perubahan yang terjadi dalam sistem pemilu kepala daerah, yakni dari 
sistem pengangkatan langsung oleh pejabat pusat, kemudian menjadi sistem pemilihan 
perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang senantiasa mengandung 
kultur vested interest (kepentingan pribadi) di kalangan elit, dan akhirnya menjadi pemilihan 
secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, pemilu kepala daerah secara langsung 
merupakan indikator pengembalian hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan 
memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis 
(Upe, 2008: 44-45).  
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Para ilmuwan politik berpandangan bahwa perilaku politik berarti suatu kegiatan yang 
berkenaan dengan proses dan pelaksanaan keputusan politik dan yang melakukan kegiatan 
tersebut ialah pemerintah dan masyarakat. Warga negara memang tidak memiliki fungsi 
menjalankan pemerintahan, tetapi mereka memiliki hak untuk mempengaruhi orang yang 
menjalankan fungsi pemerintahan (Kristiadi, 2006: 136),   

Salah satu wujud dari perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat adalah perilaku politik 
sebagai perilaku yang bersangkut paut dengan proses politik, untuk membedakannya dari 
perilaku ekonomi, keluarga, agama dan budaya. Politik adalah interaksi antara pemerintah 
dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang 
mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah (Arifin, 
2011: 45).  

Secara lebih rinci Popkin dalam Arifin (2011: 45) membedakan antara pilihan politik 
sebagai wujud perilaku politik dengan pilihan pribadi terhadap produkproduk konsumtif 
sebagaimana dalam perilaku ekonomi. Menurutnya ada empat hal yang membedakan 
perilaku tersebut. Pertama, memilih kandidat politik tidak langsung dirasakan manfaatnya 
sebagaimana pilihan terhadap pilihan konsumtif, melainkan manfaatnya diperoleh dimasa 
depan. Kedua, pilihan politik merupakan tindakan kolektif dimana kemenangan ditentukan 
oleh perolehan suara terbanyak.   

Pilihan seseorang senantiasa mempertimbangkan pilihan orang lain. Ketiga, pilihan 
politik senantiasa diperhadapkan dengan ketidakpastian utamanya politisi untuk memenuhi 
janji politiknya. Keempat, pilihan politik membutuhkan informasi yang intensif demi 
tercapainya manfaat dimasa depan. Berdasarkan beberapa karakteristik tentang perilaku 
memilih tersebut, yang tentunya akan berimplikasi dalam pemberian suara pada proses 
pemilihan umum (Pemilu).  

Memberikan suara adalah salah satu tindakan sosial dalam proses pemilihan Kepala 
Daerah, dimana pemilih banyak menggunakan pertimbangan yang digunakan dalam 
menetapkan putusan mereka dengan pemberian suara melalui pemilihan umum (Pemilu) 
secara langsung. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang 
untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, 
mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.   

Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan 
seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering 
digunakan. Sistem pemilu digunakan adalah asas luber dan jurdil. Dalam pemilu, para pemilih 
dalam pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta pemilu 
menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye 
dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah 
pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai.   

Menurut Jung dalam Arifin (2011: 45) pendekatan perilaku pemilih dalam kehidupan 
suatu masyarakat selalu terdapat pola-pola dan cara-cara tertentu yang dianut oleh warga 
masyarakat. Pola dan cara-cara tersebut merupakan tingkah laku masyarakat itu dalam 
kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sukarela atau dengan terpaksa melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu tindakan yang diharapkannya, maka keputusan yang diambilnya itu amat 
dipengaruhi oleh pola dan cara fikir yang dianutnya. Hal tersebut di atas tentu tidak bisa 
dilepaskan dari kondisi psikis dan pola pikir tokoh masyarakat, terlebih lagi oleh kuatnya 
dorongan dalam rangka memperebutkan ataupun mempertahankan sumber-sumber yang 
dianggap perlu.   

Menurut Jung dalam Arifin (2011: 45) perilaku politik seseorang perlu menggunakan 
beberapa pendekatan. Perilaku pemilih dapat digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan 
sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan rasional.  
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1. Pendekatan Sosiologis, pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik 
sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup 
signifikan dalam menentukan pilihan pemilih. Pendekatan sosiologis dilandasi oleh 
pemikiran bahwa determinan pemilih dalam respon politiknya adalah status sosio-
ekonomi, afiliasi religious.   
Dengan kata lain, pendekatan ini didasarkan pada ikatan sosial pemilih dari segi etnik, 
ras, agama, keluarga dan pertemanan yang dialami oleh agen pemilih secara historis. 
Pengelompokan sosial seperti umur (tuamuda), jenis kelamin (laki-perempuan) agama 
dan semacamnya dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam 
membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang 
dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, dan sebagainya, 
maupun kelompok-kelompok informal seperti keluarga, pertemuan, ataupun kelompok-
kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku 
politik seseorang.  

2. Pendekatan psikologis, pendekatan ini pada dasarnya melihat sosialisasi sebagai 
determinasi dalam menentukan perilaku politik pemilih, bukan kharakteristik sosiologis. 
Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dari 
keperibadian seseorang yang menjadi variabel yang cukup menentukan dalam 
mempengaruhi perilaku politik seseorang. Oleh karena itu, pendekatan psikologi 
menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu ikatan emosional 
pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.  
a. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap suatu objek 

diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.   
b. Sikap  merupakan fungsi penyesuaian diri artinya seseorang bersikap tertentu 

merupakan akibat dari keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh 
yang dijadikan panutan.   

c. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang 
itu merupakan upaya utuk mengatasi konflik batin dan tekanan psikis dan 
eksternalisasi diri seperti proyeksi, idealisasi, rasionalisasi dan identifikasi.  
Kedua pendekatan tersebut di atas melihat bahwa perilaku pemilih bukanlah 

keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibilik suara, tapi sudah 
ditentukan jauh sebelumnya, bahkan sebelum kampanye dimulai. Oleh karena itu tidak 
cukup menjelaskan perilaku politik dengan hanya menggunakan kedua pendekatan 
tersebut, tetapi juga dibutuhkan pendekatan rasional.  

3. Pendekatan rasional, melihat bahwa pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan 
penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih 
dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.  
Dengan demikian, perilaku pemilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya 
berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan (maximum gained) atau 
mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam memilih alternatif yang 
menimbulkan resiko yang paling kecil yang penting mendahulukan selamat. Oleh karena 
itu, diasumsikan para pemilih mempunyai kemampuan untuk menilai isu-isu politik yang 
diajukan, begitu juga mampu menilai calon (kandidat) yang ditampilkan. Penilaian 
rasional terhadap isu politik atau kandidat ini dapat didasarkan pada jabatan, informasi 
dan pribadi yang populer atas prestasi yang dimilikinya.  

  

Beberapa pendekatan di atas sama-sama berasumsi bahwa memilih merupakan kegiatan 
yang otonom, dalam arti tanpa desakan dan paksaan dari pihak lain. Namun, dalam kenyataan 
di negara-negara berkembang perilaku memilih bukan hanya ditentukan oleh pemilih 
sebagaimana disebutkan oleh beberapa pendekatan di atas, tetapi dalam banyak hal justru 
ditentukan oleh tekanan kelompok, intimidasi, dan paksaan dari kelompok atau pemimpin 
tertentu.  
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C. Politik Uang (Money Politics) 

1. Pengertian Politik Uang (Money politics)  
Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik 

supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia 
menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa 
dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk 
pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan 
pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan 
dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya 
untuk partai yang bersangkutan (Kristiadi, 2006: 45).  

Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat 
dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk mempengaruhi dan 
menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga, seseorang dan 
sekelompok orang bisa meraih kekuasaan dengan pilihan dan opini masyarakat yang 
berhasil di bangunnya atau dipengaruhinya. Ini memerlukan modal atau dukungan 
pemilik modal. Sehingga wajar jika seseorang dan partai perlu mengarahkan dana yang 
tidak sedikit. Oleh karena itulah muncul suatu fenomena yang kita kenal dengan politik 
uang (money politic). Pemilu menjelma menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun 
sangat sulit untuk mengharapkan ketulusan dan ketidakpamrihan dari investasi dan 
resiko yang ditanggung politisi (Sudjito, 2009: 75).   

Pengertian money politic, ada beberapa alternatif pengertian. Diantaranya, suatu 
upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga 
diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-
bagikan uang baik milik pribadi atau partai unatuk mempengaruhi suara pemilih 
(vooters). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang 
kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian 
itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik 
semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku 
apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-
undang anti suap (Kristiadi, 2006: 45).   

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil benang merahnya bahwa money 
politic atau politik uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang 
bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat 
lainnya agar mereka yang telah mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang 
yang memliki kepentingan tersebut. Selain itu juga money politic bukan hanya uang, 
namun juga bisa berbentuk barang, biasanya bisa berupa beras, mie, ataupun bahan-
bahan sembako. Money politic biasanya dilakukan kepada masyarakat yang ekonominya 
rendah, karena itulah sasaran mereka.  

2. Penyebab terjadinya money politic di Indonesia  
Sudjito (2009: 76) seperti teori sebab akibat dikatakan bahwa ada akibat karena 

ada sebab, begitu juga permasalah yang satu ini, pasti ada penyebab atau latar belakang 
dari terjadinya money politic di negeri Indonesia yang telah mencoreng esensi dari 
demokrasi. Dalam masalah ini bisa kita analogikan, apabila kita ingin mengendari mobil, 
tentu saja kita harus memiliki mobil, setelah memiliki mobil tentu saja agar mobilnya 
berjalan tentu saja harus ada bahan bakarnya, begitu juga yang di lakukan oleh para calon 
legislatif. Partai politik merupakan kendaraan mereka, dan agar mereka bisa lolos 
menjadi anggota legislatif maka perlu lah modal berupa materi yaitu uang, disinilah 
mereka memulai  caranya dengan mengiming-imingkan masyarakat dengan bentuk 
materil agar mereka dapat dipilih oleh masyarakat.   
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Tentu saja pasti ada alasan mengapa masyarakat menerima uang atau suapan 
lainnya yang di berikan para calon legislatif. Seperti kita tahu bahwa kodrat manusia itu 
tidak pernah cukup, tidak kita sangkai bahwa memang manusia sangat menyukai uang 
karena memang itulah kebutuhan pokok manusia. Selain itu masa kampanye pun bisa 
dijadikan ajang penambah pendapatan mereka. Ada alasan lain juga, mungkin itu sebuah 
kekesalan masyarakat akan kinerja wakil rakyat selama ini, masyarakat berpikir 
bilamana mereka telah duduk di tahtanya otomatis mereka akan lupa terhadap janji-janji 
dan harapan-harapan yang telah mereka orasikan, kedekatan semasa kampanye akan 
berakhir secara spontan, jadi masyarakat seolah berpikir ada baiknya para caleg di 
manfaatkan sewaktu masa kampanyenya.   

Dijelaskan Sudjito (2009: 76), filosofi manusia modern mempunyai beberapa ciri. 
Diantaranya, pertama, manusia modern hidup berdasarkan rasionalitas yang tinggi. 
Kedua, kebutuhan manusia terfokus pada materi kebendaan. Di antara materi kebendaan 
yang dipandang memiliki nilai tertinggi adalah uang. Hamid (2009: 78) yang melihat dari 
kacamata ekonomi, menilai money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme 
antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling 
mendapatkan keuntungan dengan mekanisme money politic. Bagi politisi, money politic 
merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, 
bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan 
dengan programprogram yang dijanjikan.  Money politic muncul karena beberapa faktor 
seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja  dan nilai atau 
norma yang berlaku.  

3. Bentuk-Bentuk Money Politic  
Menurut Hamid (2009: 80) praktik dari Money Politics dalam pemilu sangat 

beragam. Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) 
distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, 
penggembira, golongan atau kelompok tertentu; b) pemberian sumbangan dari 
konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-
konsesi yang ilegal; c) penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan 
dan atau mengundang simpati bagi partai poltik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana 
JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.  Sudjito (2009: 76) menyatakan 
bahwa praktik money politics dari sisi waktu dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan 
yakni pra pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa 
kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, 
terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah 
setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. 
Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. 
Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.  

Berdasarkan uraian di aras, maka dapat dianalisa dari kedua tahapan praktik 
tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran the voters, pemilih atau rakyat 
secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena disamping medannya 
sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-
benar mau mencontreng tanda gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka 
’berkhiant’?. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu 
bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.  

Adapun keberhasilan praktik money politics pada tahapan yang kedua lebih dapat 
diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit 
politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun 
kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut 
semakin sulit, terutama jika pelaku Money Politics tersebut dinyatakan kalah dalam 
pemilihan. Dengan demikian para ’pengkhianat’ sulit dilacak.   
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Eratnya hubungan uang dengan politik, sehingga jika money politics tetap 
merajalela niscaya parpol yang potensial melakukan praktik tersebut hanya partai yang 
memiliki dana besar. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan 
yang diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktik 
money politics adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan 
kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat. 
Karena ketika parpol tersebut berkesempatan untuk memerintah, maka ia akan 
mengambil suatu kebijakan yang lebih menguntungkan pihak penyumbangnya, 
kelompoknya dari pada interest public. 

4. Dampak Money Politic  

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (freedom), persamaan derajat 
(equality), dan kedaulatan rakyat (people’s sovereghty). Dilihat dari sudut ini, demokrasi 
pada dasarnya adalah sebuah faham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan 
bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada (Kristiadi, 2006: 45). Praktik 
Money Politics berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsip-
prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hari nurani 
seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi 
pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan (Kristiadi, 2006: 
45).  

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan 
harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu 
mobilisasi yang pada gilirannya menyumbat partisipasi politik. Rakyat dalam proses 
seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan 
(Kristiadi, 2006: 47). Money Politics bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi 
agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk 
kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka 
sesungguhnya yang akan mengadili adalah rakyat itu sendiri  

(Kristiadi, 2006: 48).   

5. Money Politic Melalui Pendekatan Teori   
Pada suatu sistem politik, khususnya di Indonesia, rakyat sebagai konstituen 

mempunyai peran sebagai pemilih yang memiliki suara. Sedangkan caleg berperan 
sebagai peserta yang ikut dalam pemilu pada suatu partai tertentu yang akan menuju 
kursi parlemen dan untuk menuju ke kursi parlemen seorang caleg memerlukan 
dukungan suara dari konstituen yang memiliki hak suara dan KPU sebagai penyelenggara 
KPU adalah lembaga yang berperan dalam memfasilitasi kedua kepentingan di atas serta 
melegalisasi hasil dalam pemilu. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sesuatu yang 
berarti bagi sistem demokratisasi politik Indonesia, maka komponen atau subsistem 
tersebut harus bekerjasama dalam mencapai suatu sinergi dalam mencapai kepentingan 
masingmasing (Widodo, 2008: 79).  

Menurut Boissevain dalam Sulaiman (2002: 82) pendekatan money politic 
terdapat pada peraturan normatif dan peraturan pragmatif. Peraturan normatif adalah 
menggariskan panduan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk 
peraturan umum terhadap tingkah laku anggota masyarakat, membentuk peraturan 
umum yang formal dan unggul dalam masyarakat, sedangkan yang dimaksud peraturan 
pragmatik adalah peraturan permainan atau tidak melanggar norma. Menurut 
Boissevain, transaksional adalah menjelaskan hubungan pertemanan atau persaudaraan 
dalam setiap pendekatan untuk memenuhi permintaan, faktor persahabatan adalah 
penting dan jadi keutamaan.  
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Persaingan dalam hubungan transaksional hanya boleh berjalan apabila semua 
peraturan telah ditentukan, dipahami dan dipersetujui. Dalam hubungan transaksional 
terdapat individu yang mencari kesempatan, menipu, memaksimumkan keuntungan dan 
mencari jalan pintas untuk menang.  Menurut Boissevain fokus pendekatan hubungan 
transaksional adalah, pergerakan yang bersifat pragmatis, berada diluar peraturan yang 
sewajarnya. Pendekatan transaksional coba membongkar ruang pribadi dalam 
masyarakat, mencoba membedah fakta sosial yang tersembunyi (Sulaiman, 2002: 83).  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah 
suatu bentuk transaksi atau perjanjian antar dua pihak yang saling mempunyai 
kebutuhan terutama pada praktik politik dimana terdapat proses ada yang memberi dan 
menerima sesuatu baik berupa materi maupun non materi sesuai dengan perjanjian yang 
telah disepakati oleh kedua pihak. 

D. Kerangka Pikir Penelitian  
Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik 

supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan 
haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan 
menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. 
Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik 
menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan tujuan untuk 
menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang 
bersangkutan.   

Money politic muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, 
atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan 
mekanisme money politic. Bagi politisi, money politic merupakan media instan yang dengan 
cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, money politic ibarat bonus 
rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingan dengan program-program yang dijanjikan.  
Money politic muncul karena beberapa faktor seperti faktor individu, proses sosialisasi, 
sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.   

Di antara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain: a) distribusi 
sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan 
atau kelompok tertentu, b) Pemberian janji oleh calon legislatif pada masyarakat pemilih, c) 
Pemberian fasilitas umum oleh calon legislatif pada masyarakat pemilih. 

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatip dengan pendekatan survey. Pertanyaan-
pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Terdapat organisasi penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu yang jelas dalam PEMILU 
2019; 

2. Saya memahami isi Undang undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
3. Terdapat aturan main yang jelas dalam  Pemilu 2019; 
4. Terdapat sosialisasi yang memadai tentang aturan penyelenggaraan Pemilu 2019; 
5. Terdapat komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu secara jujur 

dan adil; 
6. Tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dan penyuapan yang signifikan dalam 

Pemilu 2019; 
7. Terdapat pengawasan yang memadai dalam penyelenggaraan Pemilu 2019; 
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8. Terdapat pertanggungjawaban yang memadai dan transparan atas pelaksanaan Pemilu 
2019; 

9. Pelaksanaan PEMILU 2019 dilaksanakan sesuai prosedur tanpa kecurangan; 
10. Pelaksanaan PEMILU 2019 dilaksanakan secara jujur dan adil; 
11. Terdapat penyelesaian yang transparan dan segera atas penyimpangan-penyimpangan 

atau kecurangan-kecurangan dalam PEMILU 2019; 
12. Terdapat whistleblowing system (Sistem pengungkapan fakta/kejadian, Vide PP 71 tahun 

2000) dalam penyelenggaraan PEMILU 2019. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
HASIL 

Survey tata kelola Pemilu 2019 diisi oleh 71 (tujuh puluh satu) responden, yang terdiri atas 
berbagai kelompok umur dan status sosial. Data responden dan isian serta masukannya terdapat 
pada kuesioner on line di google drive peneliti. 

Rekapitulasi hasil survey tata kelola Pemilu 2019 adalah sebagai berikut: 

Rekapitulasi Hasil Survey (71 RESPONDENTS):

No. Pertanyaan 1 2 3 4 TOTALRATA2

1

Terdapat organisasi penyelenggaraan 

dan pengawasan Pemilu yang jelas 

dalam PEMILU 2019 1,4 4,2 50,7 43,7 100 3,37

2

Saya memahami isi Undang undang No. 

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2,8 23,9 63,4 9,9 100 2,80

3

Terdapat aturan main yang jelas dalam  

Pemilu 2019 0,0 7,0 50,7 42,3 100 3,35

4

Terdapat sosialisasi yang memadai 

tentang aturan penyelenggaraan Pemilu 1,4 14,3 41,4 42,9 100 3,26

5

Terdapat komitmen yang kuat dari 

Pemerintah untuk melaksanakan Pemilu 

secara jujur dan adil 1,4 15,7 32,9 50,0 100 3,32

6

Tidak terdapat penyimpangan-

penyimpangan dan penyuapan yang 

signifikan dalam Pemilu 2019 4,2 31,0 32,4 32,4 100 2,93

7

Terdapat pengawasan yang memadai 

dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 2,8 15,5 43,7 38,0 100 3,17

8

Terdapat pertanggungjawaban yang 

memadai dan transparan atas 

pelaksanaan Pemilu 2019 2,8 12,7 40,8 43,7 100 3,25

9

Pelaksanaan PEMILU 2019 

dilaksanakan sesuai prosedur tanpa 4,2 19,7 38,1 38,0 100 3,10

10

Pelaksanaan PEMILU 2019 

dilaksanakan secara jujur dan adil 2,9 21,4 45,7 30,0 100 3,03

11

Terdapat penyelesaian yang transparan 

dan segera atas penyimpangan-

penyimpangan atau kecurangan-

kecurangan dalam PEMILU 2019 2,8 16,9 52,1 28,2 100 3,06

12

Terdapat whistleblowing system (Sistem 

pengungkapan fakta/kejadian, Vide PP 

71 tahun 2000) dalam penyelenggaraan 

PEMILU 2019 1,4 24,3 51,4 22,9 100 2,96

RATA-RATA 3,13  

Dari rekapitulasi data di atas dapat dilihat bahwa opini rata-rata masyarakat pemilih tentang 
PEMILU 2019 adalah 3,13 atau baik.  Namun terdapat 2 (dua) indikator yang perlu diperbaiki. 
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PEMBAHASAN 

Masukan-masukan dan komentar dari responden secara garis besar pada pertanyaan 
terbuka adalah sebagai berikut: 

1. Agar PEMILU yang akan datang lebih baik lagi;  
2. Agar Pemilu dilaksanakan dengan kejujuran: 
3. Agar tidak ada bentrok dalam penyelenggaraan; 
4. Pemilu 2019 sudah bagus tetapi masih ada para panitia pemilu yang memprovokasi 

peserta pemilu dengan menyuruh memilih; 
5. Masih terdapat sejumlah permasalahan pada pemilu 2019 ini, mulai dari kertas suara 

tercoblos, dan banyaknya dugaan kecurangan. Pada Pemilu mendatang harus 
diupayakan agar kecurangan tidak terjadi lagi; 

6. Sejauh ini, pemerintah sudah transparan dalam melaksanakan PEMILU, mulai dari 
pemilihan hingga pengungkapan fakta/kejadian yang berhubungan dengan PEMILU 
2019. Diharapkan agar PEMILU pada lima tahun berikutnya, semua orang (baik 
pemerintah maupun individual) menjadi lebih mawas diri dalam pelaksanaan pemilu ini 
sehingga tercipta lingkungan yang lebih kondusif dari pemilu-pemilu sebelumnya. 

7. Menurut saya Pemilu 2019 kemarin sudah dilaksanakan secara Jujur dan adil dan 
pengawasan atas jalannya Pemilu telah dilakukan sangat ketat sehingga dapat terjaga 
dengan baik kerahasiaannya dan terbuka dalam proses penghitungannya. 

8. Pemilu harus dilakukan dengan jujur dan bersih tanpa adanya kecurangan dan tidak 
menjadikan PEMILU sebuah ajang perlombaan untuk berlomba siapa yg akan 
memimpin. Tapi lebih merupakan tempat untuk mencari siapa yang bisa memimpin dan 
memberi contoh kepada masyarakat dan membuktikan janji Pemilu.  

9. Semoga yang akan datang tidak langsung 5 pemilihan sekaligus. 
10.  Harus lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk daerah daerah yang masih terpencil 

agar tidak terjadi kecurangan. 
11.  Agar lebih membantu warga yang sedang merantau karena agak susah untuk 

meluangkan waktu untuk memberika suara. 
12.  Agar dipastikan bahwa pengawas pemilu adalah orang yang independen. 
13.  Menurut saya pemilu yang terjadi tahun 2019 belum dapat dibilang berjalan dengan 

baik karena masih ada partai politik yang melakukan pelanggaran. 
14.  Agar segera ditindaklanjuti apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan 

segaja melakukan kecurangan. 
15.  Pada Pemilu 2019 banyak terdengar ada yang membayar para demonstran demi 

mendukung suatu kubu atau partai politik. Semoga tidak terjadi lagi pada PEMILU 
berikutnya. 

16.  Sosialisasi peraturan dan tata kerja PEMILU harus lebih ditingkatkan pada PEMILU 
yang akan datang. 

17.  Dalam pemilu 2019 kemarin terdapat banyak kecurangan dan provokator2 dimana 
mana. Saran Saya, pemilu kedepan nya adalah dilaksanakan dengan sesuai peraturan 
yang ada , warga yg mencoblos harus terdata dengan jelas. Mengirim pasukan atau 
matamata untuk memantau jalan nya pemilu. Tidak ada money politik .  

18.  Keamanan diperketat agar tidak ada oknum yang bertindak curang apalagi sampai ada 
hasil pemilu yang direkayasa 

19. Masukannya adalah adakan pemilu sesuai undang undang yang berlaku dimana pemilu 
harus memenuhi kriteria JURDIL (jujur dan adil), transparansi hasil yang diperoleh 
sangat dibutuhkan, karena saat ini hasil atau data yang diperoleh semuanya 
berdasarkan kepentingan pribadi , secara tidak langsung memiliki sifat altruisme , 
pemilu nasional seperti pemilihan presiden dan wakil presiden lebih baik jangan 
serentak dengan pemilu kepala daerah, walaupun efisien namun tidak efektif , karena 
kurangnya sosialiasi tentang pemimpin yang mencalonkan diri 
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20. Semua pihak taat akan hukum, menjunjung tinggi demokrasi demi menjaga kekuatan 
integrasi dan hasil yg adil serta sesuai suara tanpa bisikan2 yg mampu menggoyahkan 
hati. 

21.  kemanan pada bagian pemilu turun langsung ke tkp supaya nantinya tidak ada 
kecurangan  

22.  Pada saat pemilu 2019 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat 2019 karena 
dirasa ada kecurangan antara jumlah totalcalon presiden dan wakil presiden nomor 
urut 1 dan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Saya harap di pemilu 
selanjutnya tidak terjadi lagi hal seperti itu. 

23.  Mengenai pemilu 2019 ada kelemahannya mungkin krn rakyat yg terlalu gampang ter 
propokasi 

24.  Pemilu 2019 terdapat sistem yang sangat baik. Tetapi masih banyak terjadi money 
politics dimana mana 

25.  Perbaiki macam-macam permasalahan DPT, DPT ganda, adanya Desa Siluman(dana 
desa) yg baru-baru ini diungkapkan menkeu (otomatis akan menambah TPS, ketidak 
wajaran adanya 700 panitia KPPS yang meninggal, jangan terlalu banyak lembaga survei 
(klo bs tdk usah ada sekalian) cuma menyesatkan informasi, mempropagandakan 
informasi sesuai agenda pesanan. Situng yang sampe sekarang ngaco tidak rampung. Ga 
akan selesai sampe batre handphone saya habis untuk ngetik kekacauan pemilu 2019. 

26.  Pemilu merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi rakyat, lakukanlah 
pemilu yang luber dan jurdil tanpa pengaruh dari manapun, pilihan kita sekarang 
berpengaruh untuk 5 thn kedepan.  

27.  Hoax dan sensifitas agama adl materi paling tren di pemilu 2019. Ini negara dg 6 agama 
yg diakui. Pancasila adl dasar negara RI. Merubah itu brarrti mau merubah negara.  

28.  Pemerintah harus independen 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tata kelola PEMILU 2019. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatip dengan pendekatan survey. 

Populasinya adalah masyarakat pemilih dalam PEMILU 2019. Sampelnya adalah 
masyarakat pemilih yang dikirimin formulir on line. Sebanyak 71 (tujuh puluh satu) responden 
yang terdiri dari berbagai kelompok umur, pendidikan, dan status sosial mengisi kuesioner dalam 
bentuk google forms.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa SKOR rata-rata Pemilu 2019 adalah 3,13. 3 (tiga) 
indikator yang harus diperbaiki pada PEMILU yang akan datang adalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya pemahaman atas isi Undang undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 
2. Tidak terdapat whistleblowing system (Sistem pengungkapan fakta/kejadian, Vide PP 71 

tahun 2000) dalam penyelenggaraan PEMILU 2019. 
Indikator-indikator tata kelola lainnya SKOR nya di atas 3 atau baik.  

Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah 
sebagai berikut: 

1. Mensosialisasikan undang-undang Pemilu. 
2. Membangun tata kelola Pemilu pada Pemilu yang akan datang.  
3. Memperbaiki whistle blowing system dan menindaklanjuti setiap masalah yang timbul 

dengan cepat. 
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ABSTRAK 

Masuknya investasi keberbagai daerah dalam bentuk perusahaan-perusahaan yang 
menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan perekonomian setempat.  Penyerapan tenaga kerja 
perempuan saat ini lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja laki-laki, khususnya pada perusahaan-

perusahaan garment.  Pada umumnya perempuan yang bekerja masih dalam usia reproduktif.  
Jumlah perempuan yang berhenti bekerja setelah melahirkan karena merawat anaknya dapat 

merugikan perusahaan, mengingat biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan 
tenaga kerja yang terampil cukup tinggi.  Disisi lain perempuan sebagai ibu merupakan pengasuh 
utama bagi anak-anaknya yang memiliki hak untuk mendapatkan perhatian terutama pada 

periode usia emas.  Namun disisi lain kebutuhan ekonomi keluarga juga tidak bisa diabaikan. Agar 

perempuan usia produktif dapat bekerja dengan baik tanpa mengabaikan tugasnya sebagai 
seorang ibu, maka perusahaan dapat memberikan fasilitas tempat penitipan/pengasuhan anak 
dilingkungan kerja sebagai bentuk kepedulian yang responsive gender.  
 

Kata kunci: tenaga kerja perempuan, gender, anak. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kabupaten Garut dengan luas wilayah 3.074,07 km2 masih merupakan daerah yang 
mayoritas  matapencaharian penduduknya sebagai petani.  Tingginya alih fungsi lahan dari lahan 

pertanian menjadi permukiman seperti disampaikan oleh Bupati Garut (Republika, 2017) yang 
hampir mencapai 150 ha per tahun, menyebabkan hilangnya lahan pertanian atau mata 

pencaharian sebagian petani  sehingga  menyebabkan bertambah tingginya angka pengangguran. 
Berbagai program pengentasan kemiskinan yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat 
hampir dipastikan lebih mengedepankan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan. 
Kesempatan yang timpang ini menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki akses untuk lebih 
berdaya dan memiliki kemandirian.  Selain itu banyaknya realita yang berkembang di masyarakat 

dimana adanya sikap dan tindakan dikriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang 
lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan kaum  perempuan harus 
mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam 
kehidupannya. 
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Kemiskinan merupakan kondisi sosial yang banyak dijumpai diberbagai daerah di 
Indonesia, dengan faktor penyebab yang beragam.  Kabupaten Garut sejak tahun 2014 telah 
keluar dari kategori daerah tertinggal, namun tingkat kemiskinannya pada tahun 2017 masih 
berada pada posisi 11,27 %  turun 0,37 % dibandingkan tahun 2016. Tingginya angka 
pengangguran menjadi permasalahan di Kabupaten Garut sehingga mengharuskan pemerintah 
untuk membuka peluang investasi.  Tahun 2018 terdapat 711 perusahaan di Kabupaten Garut 
yang menyerap 48.382 tenaga kerja dan 53,62 % nya adalah tenaga kerja perempuan yang rata-
rata berada pada usia reproduktif. Kedudukan perempuan sebagai tenaga kerja yang juga sebagai 
seorang ibu dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi dalam bekerja sehingga dapat 
merugikan perusahaan.  Namun disisi lain, keluar dari pekerjaan dapat menyebabkan 

berkurangnya pendapatan yang akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan keluarga. 

 
Tujuan 

 
Kajian ini bertujuan mendapatkan solusi terbaik bagi tenaga kerja perempuan pada usia 

reproduktif dalam berperan sebagai tenaga kerja professional sekaligus sebagai ibu yang dapat 
memberikan hak anak terutama pada usia periode emas.  

 
KAJIAN TEORI 
 
Kemiskinan 
 

Kemiskinan secara umum dapat diartikan sebagai kondisi individu penduduk atau 
keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak.  Pada dasarnya 
kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada.  Kemiskinan 

merupakan masalah kompleks dan akan terus menjadi persoalan aktual.  
Terjadinya kemiskinan penduduk secara garis besar disebabkan oleh faktor ekternal dan 

internal penduduk. Kemiskinan dilihat dari penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural.  Kemiskinan absolut lebih disebabkan oleh faktor 
internal, seperti pendidikan rendah, keterampilan rendah, budaya dan sebagainya. Kemiskinan 
struktural lebih disebabkan oleh faktor eksternal  seperti kemampuan akses sumberdaya 
ekonomi rendah yang pada gilirannya pendapatan penduduk menjadi rendah. 
 

Kantong kemiskinan di Kabupaten Garut masih banyak terdapat di pedesaan.  Program 
pengentasan kemiskinan yang banyak dilakukan selain dengan adanya peningkatan akses 
infrastruktur, peningkatan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang lebih utama adalah 
meningkatkan kemampuan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat.  Presentase 
jumlah perempuan (1.285.201 jiwa) di Kabupaten Garut tahun 2017 dibanding jumlah penduduk 
(2.588.839 jiwa) adalah sebesar 49,6 %.  Dengan presentase jumlah penduduk perempuan 
tersebut (46,9 %), maka keterlibatan perempuan tidak bisa diabaikan dalam program 

pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya perempuan merupakan tonggak rumah tangga 
yang menjadi mitra sejajar kaum laki-laki.  Selain itu sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), 
dimana pada Pasal 14 CEDAW mengatur tentang penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan 
Pedesaan. Dukungan PBB terhadap peningkatan situasi perempuan di wilayah pedesaan, 
mengharuskan negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk melakukan upaya 
penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk dengan mempertimbangkan pengalaman 
perempuan, dan memastikan peran serta aktif perempuan dalam pembangunan.  
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Gender 
 

Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan 
berkembang dalam masyarakat.  Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran 
reproduksi serta peran sosial kemasyarakatan.  Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang 

dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang 
berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis 
antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi 
seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, 
sumber daya, dan kuasa.  Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat 

beberapa kemiripan yang mencolok. 
 

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan 
perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban (Kementerian PPPA, 2017).  Ketidakadilan dan 

diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari 
sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut.  
Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan 
sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan 
saja tetapi juga dialami oleh laki-laki, namun secara keseluruhan dalam berbagai kehidupan lebih 

banyak dialami oleh kaum perempuan. 
 

Pandangan Streotip dan Beban Ganda Bagi Perempuan 

 
Streotip adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap 

salah satu jenis kelamin tertentu.  Streotip selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang 
bersumber dari pandangan gender.  Streotip terhadap kaum perempuan lebih mengarah pada 

fungsinya yang berkaitan dengan kerumah tanggaan.  Dalam urusan pencari nafkah, hasil yang 
didapat kaum perempuan lebih dianggap sebagai sambilan (a secondary breadwinner) sehingga 
kurang dihargai. Padahal saat ini banyak lapangan tenaga kerjaan yang membutuhkan tenaga 

perempuan yang dianggap lebih teliti, cermat dan sabar.   
 

Seorang perempuan sebagai ibu rumah tangga pada dasarnya tidak bisa melepaskan label 

sebagai seorang ibu dalam kehidupan keluarga maupun di masyarakat.  Perempuan sebagai isteri 
dan ibu diharapkan dapat menciptakan kondisi harmonis dengan menjalankan fungsinya.  Bagi 
perempuan yang telah berkeluarga dan memilih bekerja, harus dapat memiliki kemampuan 
membagi waktu antara tenaga kerjaan dan rumah tangga, namun tidak sedikit yang justru 
menjadi dilemma, sehingga mereka harus memilih antara rumah tangga/keluarga dan 
karir/tenaga kerjaan.    
 
Masa Tumbuh Kembang Anak / Golden Age 
 

Masa tumbuh kembang anak atau Golden Age  adalah merupakan masa penting untuk 
mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya.  Pada masa ini, pembentukan sistem 

saraf secara mendasar dan terjadi hubungan antara sel-sel saraf.  Masa tumbuh kembang ini 
terjadi ketika anak berumur 0 sampai 5 tahun, dan merupakan masa terbaik untuk 
perkembangan fisik dan otak.  Pengalaman-pengalaman yang terjadi biasanya akan terekam kuat 

di alam bawah sadar mereka. 
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PEMBAHASAN 
 

Kabupaten Garut memiliki jumlah penduduk  pada tahun 2017 sebanyak 2.588.839 jiwa 
dengan penduduk perempuan sebanyak 1.285.201 jiwa dan laki-laki sebanyak 1.303.638 jiwa.  

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas sebanyak 1.801.059 jiwa dengan jumlah perempuan 
sebanyak 898.207 jiwa dan laki-laki 902.852 jiwa.  
  

 
 

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2017 sebesar 43,19 % meningkat 
8,22  point dibandingkan tahun 2015 (34,97 %), sedangkan untuk laki-laki hanya meningkat 

sebesar 2,48 point (80,07 – 82,55 %).  Perempuan yang bekerja tahun 2017 (40,83 %) meningkat 
8,93 poin dibandingkan tahun 2015 (31,90 %), sedangkan untuk laki-laki turun 0,63 poin 

dibandingkan tahun 2015 (75,65 – 75,02 %).  Pengangguran terbuka perempuan tahun 2017 
(2,35 %) turun 1,35 poin dibandingkan tahun 2015 (3,07 %), sedangkan untuk laki-laki justru 
meningkat 3,09 poin dibandingkan tahun 2015 (4,41 – 7,5 %).  Perempuan yang mengurus rumah 
tangga tahun 2017 (46,32 %) turun 5,28 poin dibandingkan tahun 2015 (51,60), sedangkan 

untuk laki-laki meningkat 2,93 poin dibandingkan tahun 2015 (0,19 – 3,12 %). 
 

Dari data diatas terlihat bahwa di Kabupaten Garut, terdapat peningkatan jumlah 

penduduk yang bekerja, dengan poin peningkatan perempuan yang bekerja lebih tinggi 
dibandingkan jumlah laki-laki bekerja. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Garut yang membuka peluang investasi dalam mengurangi tingkat pengangguran, 
sehingga dapat meningkatkan perekonomian setempat.  Penyerapan tenaga kerja perempuan 
saat ini lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja laki-laki, khususnya pada perusahaan-perusahaan 
garmen atau perusahaan dengan tenaga kerjaan yang membutuhkan ketelitian, ketekunan dan 
kesabaran.  Sampai Desember 2016, tercatat 707  perusahaan di Kabupaten Garut yang menyerap 

41.330 tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja perempuan sebanyak 19.495 dan 21.835 orang 
tenaga kerja laki-laki.  Tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang tercatat 
sebanyak 711 dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 48.382 orang, terdiri dari 25.945 tenaga 

kerja perempuan dan 22.466 tenaga kerja laki-laki. 
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Gambar 1. Grafik Perbandingan Ketenagakerjaan Perempuan dan Laki-laki
di Kabupaten Garut  Tahun 2017 dan 2015
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Tahun 2017, jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan  meningkat melebihi jumlah 
tenaga kerja laki-laki, hal ini menjawab turunnya angka pengangguran terbuka perempuan.  

Namun dengan meningkatnya tenaga kerja perempuan atau perempuan yang bekerja, maka 
perempuan yang mengurus rumah tangga turun sebanyak 5,28 poin dan laki-laki yang mengurus 
rumah tangga meningkat sebesar 2,93 poin.  Kesempatan untuk dapat bekerja pada kaum 

perempuan memperlihatkan meningkatnya peran gender dalam  peran produktif.  Kesetaraan 
gender antara perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak  kesempatan kerja mulai 
memperlihatkan hasilnya, namun dalam hal peran reproduktif akan tetap pada kodratnya. 
 

Salah satu perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan  adalah PT. 
Changshin Reksa Jaya yang bergerak dalam industri sepatu dan diresmikan oleh Menteri 
Perindustrian pada tahun 2015.  Perusahaan yang terletak di Kecamatan Leles tersebut 
menyerap 8.498 orang tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja perempuan sebanyak 7.725 
orang.  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Gambar 3 : Tampak Menteri Perindustrian (Saleh Husin) sedang berbincang dengan para pekerja 

perempuan saat meresmikan PT.Changshin Reksa Jaya pada tahun 2015. 
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Gambar 2. Grafik Jumlah Perusahaan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Garut 
Tahun 2016-2017
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Tenaga kerja perempuan yang berkerja di PT. Changshin Reksa Jaya rata-rata dalam usia 

reproduktif dan memiliki keluarga/rumah tangga.  Di Indonesia peran perempuan di dalam 
keluarga untuk memaksimalkan fungsi-fungsi reproduksinya dianggap sebuah kewajiban, tanpa 
bisa dibantah, dan kalaupun harus bekerja selalu diingatkan untuk tidak lupa pada keluarganya.  
Seorang perempuan / ibu rumah tangga yang memutuskan untuk bekerja pada sektor publik 
merupakan para perempuan yang siap dalam konsekuensi apapun yang akan dihadapi dalam 

kehidupan keluarga maupun di masyarakat.  Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang 
berkeluarga dan pekerja akan tetap menjalankan  tugasnya sebagai ibu rumah tangga, seperti 
mencuci, memasak, dan pengasuhan anak. Pekerjaan tersebut dilakukan dalam satu waktu dan 
perempuan yang mempunyai peran ganda harus bisa membagi waktunya antar pekerjaan di 
dalam rumah maupun pekerjaan di luar rumah.  Tetapi pada kenyataanya hal tersebut tidak 

mudah dilakukan dan berakibat timbul kesan bahwa apabila seorang perempuan yang bekerja, 
maka urusan mengurus rumah tangga tidak lagi menjadi urusannya.  Dilema perempuan yang 
bekerja memilih keluarga ataukah pekerjaan.   

Pada perusahaan PT. Changshin Reksa Jaya, setiap bulannya terdapat 100 tenaga kerja 

perempuan yang cuti karena melahirkan dan tidak kembali lagi (resign).  Hal ini dapat merugikan 
perusahaan, karena biaya peningkatan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan perusahaan 
cukup besar.  Selain itu dengan rekruitmen baru akan kembali mengeluarkan biaya, baik dari 
mulai proses pendaftaran sampai dengan menjadi karyawan dan juga biaya pelatihan atau 
peningkatan keterampilan. 

Dari sisi tenaga kerja perempuan yang melahirkan, jiwa dan kodrat seorang ibu tidak dapat 
dihapuskan begitu saja.  Peran ibu sebagai “madrasah / sekolah” pertama bagi anak-anaknya 

akan tetap melekat dan pengambilan keputusan resign dianggap tepat terutama pada pekerja 

perempuan yang memiliki anak masa usia periode emas.   
Pada dasarnya seluruh anak-anak membutuhkan sentuhan kedua orang tuanya, baik ibu 

maupun ayah.  Namun sebagai seorang yang mengandungnya, perasaan dan jiwa keibuan tidak 
dapat dikesampingkan.  Begitu juga kebutuhan anak  terutama pada usia periode emas, karena 

periode antara 0 – 5 tahun merupakan masa yang penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan 
dan perkembangannya.  Pada masa ini pembentukan sistem saraf secara mendasar sudah terjadi 
dan hubungan antara sel-sel saraf secara kuantitas dan kualitas akan menentukan kecerdasan 

balita, sehingga memerlukan penanganan yang tepat.  Porsi seorang ibu pada masa ini besar 
dibandingkan porsi seorang ayah, terlebih pemberian ASI eksklusif, yaitu ASI yang diberikan 
kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti 

dengan makanan atau minuman lain. 
Para tenaga kerja perempuan usia reproduktif pada perusahaan PT. Changshing Reksa 

Jaya ini tidak sedikit yang memutuskan untuk tetap bekerja setelah cuti melahirkan atau memiliki 
beban ganda.  Dari beberapa informasi yang didapat, selama mereka bekerja anak-anaknya 
diasuh oleh suami, orangtua (kakek-neneknya), saudara dan/atau tetangganya.  Mereka 
menitipkan anak-anaknya dengan harapan dapat bekerja lebih baik.  Disatu sisi hal ini 
menyebabkan perusahaan tidak mengeluarkan kembali biaya perekrutan dan pelatihan, tetapi 
masih mengalami kerugian.  Hal ini diakibatkan oleh kurangnya konsentrasi para pekerja 
tersebut, karena pikirannya terbelah dua dengan keadaan anak-anak yang dititipkan jauh dari 

pantauannya (ini tidak terlepas dari naluri dan kodrat seorang ibu yang tak dapat digantikan oleh 
pihak mana pun), sehigga produktivitas menurun dan target produksi tidak tercapai.  Selain 

kerugian pada perusahaan, juga menimbulkan kerugian pada anak dan ibunya, karena minimnya 
waktu untuk kebersamaan mereka. 

Lalu bagaimana agar para perempuan dapat memanfaatkan kesempatan kerja guna 

meningkatkan pendapatan keluarga tanpa meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu, 
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dengan tetap dapat memberikan produktivitas kinerja yang tinggi bagi perusahaan?   Bagaimana 
bila para pekerja perempuan dapat membawa anaknya ke lokasi kerja, sehingga mereka dapat 

mengetahui dan memastikan keadaannya? Bagaimana waktu pengasuhannya, apakah ada tempat 
khusus untuk mereka, apakah ada sarana dan prasarana untuk mereka?  
 

Setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, sehingga 
pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dan anak dari segala 
bentuk diskriminasi dan eksploitasi, wajib melindungi hak anak dan tumbuh kembangnya.  
Pengasuhan dan perlindungan anak dilingkungan kerja dan keluarga tidak hanya menjadi tugas 
dan tanggungjawab perempuan, namun juga menjadi tugas dan tanggungjawab seluruh keluarga 

dan kepedulian dari setiap orang di lingkungannya.  Untuk meningkatkan produktivitas kerja 
perempuan di tempat kerja serta melindungi hak-haknya maka Instansi Pemerintah maupun 
Swasta wajib menyediakan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak.  Hal ini tertuang 
dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 
nomor 5 tahun 2015, tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak 

di Tempat Kerja.  Yang dimaksud responsif gender (pasal 1 ayat 3) adalah suatu keadaan yang 
memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara 
perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk 
mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.  

Sarana kerja yang responsif gender (pasal 3 ayat 2 dan 3) adalah: 
- Ruang ASI 
- Ruang penitipan anak / day care center 
- Fasilitas pelayanan kesehatan 
- Sumber daya manusia yang handal dan sesuai sebagai pengelolanya. 
 

Pasal 5 ayat 1, Instansi Pemerintah maupun Swasta wajib membuat kebijakan operasional 
dan kebijakan daerah yang mendukung keberhasilan peningkatan produktivitas kerja. Peraturan 

di atas, di Kabupaten Garut belum dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga Pemerintah  
Kabupaten Garut melalui Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial perlu 
menindaklanjutinya dengan menerbitkan kebijakan operasional sesuai dengan petunjuk 

pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang dibuat oleh Kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.  PT. 
Changshin Reksa Jaya dapat dijadikan contoh pertama, perusahaan yang menerapkannya. 

 
 
KESIMPULAN  

 
Terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan di Kabupaten Garut pada sektor publik 

membuka peluang bagi kaum perempuan untuk turut meningkatkan pendapatan keluarga dan 

berkontribusi dalam peningkatan ekonomi di daerahnya.  Terbukanya peluang investasi sebagai 
upaya meningkatkan lapangan pekerjaan, ternyata banyak dimanfaatkan oleh perusahaan 
garmen atau perusahaan yang lebih memerlukan kesabaran, ketelitian dalam pengerjaannya.  Hal 
ini memberi peluang lebih untuk tenaga kerja perempuan yang bekerja rata-rata termasuk usia 

reproduktif. Peran perempuan di dalam keluarga untuk memaksimalkan fungsi-fungsi 
reproduksinya dianggap sebuah kewajiban, tanpa bisa dibantah, dan kalaupun harus bekerja 
selalu diingatkan untuk tidak lupa pada keluarganya.   

Agar tenaga kerja perempuan dapat tetap melaksanakan peran produktif nya sebagai 
pekerja tanpa meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu dan memberikan 
produktivitas kinerja yang baik, maka perlu adanya dukungan dari perusahaan berupa sarana 
kerja yang responsive gender.  Hal ini sesuai dengan Permen PPPA No. 5 Tahun 2015 tentang 
tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja.  
Peraturan di atas, di Kabupaten Garut belum dilaksanakan dengan sepenuhnya, sehingga 
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Pemerintah  Kabupaten Garut melalui Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial 
perlu menindaklanjutinya dengan menerbitkan kebijakan operasional. 
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ABSTRAK 

Kecenderungan meningkatnya kejadian bencana di berbagai belahan dunia, termasuk di 

Indonesia menuntut penanganan pascabencana yang cepat dan tepat sasaran. Namun acapkali, 

tuntutan kecepatan dan ketepatan untuk pemulihan pascabencana tidak diiringi oleh instrumen 

pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai dikarenakan kemampuan fiskal di 

berbagai negara yang relatif rendah. Paper ini bertujuan untuk mengulas berbagai referensi 

berbagai pola pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai belahan dunia. 

Studi dilakukan dengan cara mereview berbagai literatur mengenai alternatif pembiayaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah ada sebelumnya, lalu dianalogikan ke dalam konteks 

kasus di Indonesia. Dengan adanya paper ini diharapkan memberikan berbagai alternatif dan 

terobosan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sesuai dalam konteks 

pemulihan pascabencana di Indonesia yang selama ini masih cenderung mengalami kesulitan 

dari segi waktu maupun besaran alokasi. 

 

Kata kunci : Pembiayaan Pascabencana, Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

 

PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang  

Kecenderungan meningkatnya kejadian bencana di berbagai belahan dunia, termasuk di 
Indonesia menuntut penanganan pascabencana yang cepat dan tepat sasaran. Namun acapkali, 

tuntutan kecepatan dan ketepatan untuk pemulihan pascabencana tidak diiringi oleh instrumen 
pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memadai dikarenakan kemampuan fiskal di 
berbagai negara yang relatif rendah. Dengan hambatan kemampuan fiskal dari berbagai negara, 
penanganan pascabencana yang cepat dan tepat sasaran, serta harus lebih baik dan aman (build 
back better and safer) tidak dapat tercapai. Pentingnya instrumen pembiayaan, menuntut 

berbagai negara untuk mencari alternatif pola pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi. 
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Paper ini bertujuan untuk mengulas berbagai referensi berbagai pola pembiayaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai belahan dunia. Studi dilakukan dengan 
cara mereview berbagai literatur mengenai alternatif pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang telah ada sebelumnya, lalu dianalogikan ke dalam konteks kasus di Indonesia. Dengan 

adanya paper ini diharapkan memberikan berbagai alternatif dan terobosan pembiayaan 
rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang sesuai dalam konteks pemulihan pascabencana 
di Indonesia yang selama ini masih cenderung mengalami kesulitan dari segi waktu maupun 
besaran alokasi.  

 

METODE 
 
Metode Penelitian 

 
Penelitian bersifat kualitatif yang menekankan pada studi kasus dari berbagai literatur. 

Studi kasus yang dimaksud adalah alternatif pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pascabencana di Tiongkok, yaitu Gempa Wenchuan 2008. Sebagai perbandingan, digunakan studi 

kasus di Indonesia yang relatif baru dan memiliki kemiripan dari dampak skala bencana, yaitu 
skala masif terdampaknya dari segi korban maupun kerusakan dan kerugian yang terjadi.  

Landasan konseptual yang digunakan yaitu traditional dan creative financing yang 
disampaikan (Yu Xiao et al, 2019). Berdasarkan landasan konseptual tersebut, artikel ini 
memandang perlu suat gagasan yang bersifat inovatif (out of the box), ditengah keterbatasan 

sumber pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai belahan dunia, 
termasuk di Indonesia. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi 
pustaka pada tahun 2019 yang dilakukan oleh peneliti. Analisis yang digunakan, yaitu studi 

komparatif pada 2 (dua) kasus yang berbeda, yaitu Gempa Wenchuan 2008 (Tiongkok) dan 
Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi 2018 (Indonesia).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Alternatif Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Studi Kasus: 

Gempa Wenchuan Tiongkok) 

 

Pada tanggal 12 Mei 2008, Gempa 7,9 Ritcher terjadi di Wenchuan, Tiongkok. Gempa 

tersebut merupakan Gempa Bumi paling parah di Tiongkok, sejak gempa bumi Tangshan 1976, 
dan salah satu kejadian paling merusak di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Gempa 

tersebut merenggut lebih dari 69.000 jiwa dan memaksa relokasi sementara dari 15,1 juta orang 
(Hu, 2008). Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh gempa bumi adalah lebih dari $ 130 miliar. 
Provinsi Sichuan menderita kerusakan paling parah. Secara keseluruhan, 76 persen dari 
kabupaten di Provinsi Sichuan rusak akibat gempa. 
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Gambar 1. Dampak Bencana Gempa Bumi tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok 
(Sumber: Yu Xiao et al, 2019) 

 
 
 
Dampak bencana berskala masif terjadi di seluruh dunia, demikian juga terjadi di 

Wenchuan Tiongkok, memberikan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pascabencana.  
Pada umumnya, kendala yang dihadapi adalah minimnya dana pemerintah dan swasta untuk 
pemulihan pascabencana. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya asuransi aset pemerintah 

dan pribadi. Asuransi bencana belum banyak dilakukan dalam berbagai pola pembangunan.  Ge 
et al (2010) mengemukakan asuransi bencana baik dalam skala rumah tangga maupun dalam 
skala bisnis masih sangat terbatas. Kasus di Provinsi Sichuan misalnya, sebagai daerah paling 
parah terdampak (Gempa Wenchuan), Anggaran Belanja Daerah yang ada tidak mencukupi untuk 

kebutuhan pemulihan pascabencana. Total kebutuhan pembiayaan untuk rehabilitasi dan 
rekonstruksi sebesar $ 147 miliar. Kebutuhan pembiayaan tersebut juga menjadi beban bagi 
anggaran Pemerintah Pusat (perbandingan rasio adalah 1:3, antara kebutuhan pemulihan 
pascabencana dan total pendapatan nasional). Kondisi tersebut diperparah, pada tahun 2008 

terjadi krisis ekonomi global yang juga berdampak kepada Tiongkok.  
Pembiayaan pemulihan pascabencana tersebut, secara garis besar dibagi menjadi 2 

menurut sifat dasarnya, yaitu bersifat “tradisional” dan “terobosan / inovasi”. Pembiayaan 
“tradisional” antara lain melalui: bantuan / transfer antar pemerintah (pusat-daerah), 

sumbangan (donations), pinjaman kredit (credit loan), dana pasar modal (capital market funds), 
dan pinjaman asing untuk bencana (foreign emergency loans). Sementara pembelajaran yang 
menarik dari Tiongkok, yaitu pembiayaan yang bersifat “terobosan / inovasi” adalah “pair 
assistance” dan “land-based financing”. 
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Tabel 1. Berbagai Sumber Pembiayaan pemulihan pascabencana Gempa Bumi tahun 
2008 di Wenchuan, Tiongkok (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  

 

 
Tabel 2. Besaran Pembiayaan Berdasarkan Sumber Pembiayaan pemulihan pascabencana Gempa Bumi 

tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  

 

Terobosan Pembiayaan: “pair assistance” (bantuan berpasangan) 

“Pair assistance” yaitu pada dasarnya memasangkan dua entitas sehingga satu 

memberikan bantuan yang ditargetkan kepada yang lain merupakan cara inovatif untuk 
pembiayaan dan melaksanakan proyek pemulihan pascabencana setelah bencana besar. Di 
Tiongkok, program tersebut yaitu daerah-daerah yang “kaya” tidak terdampak akibat gempa 
“dipasangkan membantu” pada daerah-daerah yang terpapar gempa. Pasca gempa 2008, 
pemerintah pusat menjadikan “pair assistance” sebagai program formal untuk bantuan 
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pemulihan jangka panjang. Prinsip umumnya adalah memastikan pasangan antara wilayah atau 
provinsi yang secara ekonomi lebih “kaya”, dengan kabupaten yang rusak lebih parah.  

Faktor lainnya, juga dipertimbangkan dalam pencocokan tersebut adalah menjaga 
kesinambungan pola bantuan pasangan yang ditetapkan dalam tanggap darurat dan fase 
pembangunan hunian sementara. Program tersebut juga diikuti dengan penyusunan landasan 

regulasi dan kelembagaaan. Setidaknya 19 provinsi dan kota yang kaya dipasangkan dengan 18 
kabupaten yang rusak parah di Provinsi Sichuan dan daerah terdampak lainnya di Provinsi Gansu 
dan Shaanxi. Program tersebut meminta provinsi / kota donor untuk menyediakan tidak kurang 
dari satu persen dari pendapatan mereka dari tahun fiskal sebelumnya untuk membantu negara 
atau daerah penerima selama periode rekonstruksi tiga tahun.  

Bantuan tersebut terbagi dalam tiga kategori sebagaimana kriteria lingkungan, yaitu: 
fisik, social dan ekonomi. Bantuan fisik meliputi: pembangunan jalan, infrastruktur, fasilitas 
layanan masyarakat, perumahan. Bantuan Sosial meliputi: penyediaan guru, tenaga medis, dan 
pejabat pemerintah untuk knowledge sharing, dan program pelatihan tenaga kerja dan pameran 
pekerjaan untuk mencocokkan pekerja di negara penerima bantuan dengan peluang kerja di 

provinsi donor. Bantuan Ekonomi meliputi promosi pembangunan ekonomi jangka panjang di 
daerah penerima bantuan, termasuk pembangunan kebun percontohan pertanian berteknologi 
tinggi, pembangunan taman industri, dan promosi pariwisata.  

Konsep terobosan pembiayaan “pair assistance” merupakan tawaran konsep yang 

menarik untuk pembiayaan pascabencana. Namun, tidak semua negara dapat menerapkan 
konsep tersebut. Negara-negara kecil, dimana “kekayaan” dan “kemiskinan” hampir merata, 
belum tentu dapat menerapkan konsep “pair assistance”. Sebagai contoh, negara kepulauan 
kecil di Pasifik, seperti Fiji, Vanuatu, dan sebagainya, tentunya akan kesulitan menerapkan 
konsep “pair assistance”. Negara-negara tersebut lebih cocok dengan pola pembiayaan 

“tradisional” seperti asuransi, donor multilateral, atau pooling fund (Noy and Edmods, 2019).  
Tabel 3 menunjukkan pola wilayah berpasangan disesuaikan dengan besaran anggaran dan 

jumlah projek yang dimungkinkan bagi pemulihan pada masa pascabencana. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Tabel 3. “Pair assistance” antara daerah pendonor dan penerima pascabencana 

Gempa Bumi tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  
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Terobosan Pembiayaan: “land‑based financing” 

Pembiayaan bersumber dari “land‑based financing” adalah pola terobosan pembiayaan 

untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pola pembiayaan tersebut berakar 
pada sistem penggunaan tanah negara dan kebijakan reformasi agraria yang berlaku di Tiongkok 
modern. “Tanah” sebagai sumber daya dan properti terbatas, dikontrol secara ketat oleh 
pemerintah pusat. Menurut Hukum Administrasi Pertahanan di Tiongkok, kepemilikan tanah 
terbagi menjadi 2 (dua) atas dasar klasifikasi wilayah, Kota dan non kota, Tanah perkotaan 
dimiliki oleh negara dan tanah pedesaan secara kolektif dimiliki oleh penduduk desa. Perangkat 

desa dapat mengontrakkan hak penggunaan tanah kepada individu atau organisasi luar untuk 
sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan produksi perikanan tanpa perubahan kepemilikan.  

Namun, untuk menggunakan tanah pedesaan untuk pembangunan perkotaan, 
kepemilikannya harus diubah dari kolektif kepemilikan desa ke negara. Dalam proses ini, 
pemerintah daerah bertindak sebagai perantara. Di satu sisi, Pemda membeli tanah kolektif 

kepemilikan desa, dan di sisi lain, menjual atau menyewakan hak penggunaan tanah kepada pihak 
pengembang bagi pembangunan perkotaan. Terbatasnya pembiayaan di daerah terdampak 
bencana dipandang sebagai suatu “peluang” dengan terobosan kebijakan “tanah sebagai 
sumberdaya di wilayah perdesaan” sebagai modal pemulihan pascabencana. Dengan demikian, 
dana pemulihan bencana digunakan tidak hanya untuk membangun kembali daerah pedesaan, 
tetapi juga untuk mentransformasikan desa secara ekonomi dengan mempercepat proses 
integrasi kota-desa. Sebagian besar pembiayaan berbasis pertanahan diimplementasikan pada 
skala besar, dengan pendekatan top-down; dimana pemerintah berupaya mengumpulkan dan 

menjual tanah pedesaan sebagai aset untuk mengumpulkan dana guna membiayai rekonstruksi 
masyarakat (Lihat Gambar 2).  

 

 
Gambar 2. “Ilustrasi kumpulan tanah dan “Transfer Development Right” (TDR) sebagai mekanisme 

untuk menghasilkan dana untuk pemulihan pascabencana (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  

 

Pola pembiayaan “land‑based financing” merupakan pola terobosan yang baik untuk 

pembiayaan pemulihan pascabencana. Namun demikian, tidak semua negara dapat mengerjakan 
pola pembiayaan tersebut. Negara Kepulauan Kecil di Pasifik (Noy and Edmods, 2019), serta 

negara yang memiliki keterbatasan lahan tidak dapat menggunakan pola ini. Pola “Land‑based 

financing” sangat cocok diterapkan di Negara Tiongkok mempertimbangkan bahwa Tiongkok 
menganut pola ideologi sosialis-komunis. Hal ini, memungkinkan solusi tepat, dimana 
ketersediaan tanah relatif memadai, khususnya dalam bidang pertanahan terutama di wilayah 
perdesaan yang merupakan lokasi terpapar bencana. Selain itu, Sistem ideologi sosialis atau 
“sistem pemerintahan” Tiongkok sangat sesuai dan mendukung kebijakan tersebut, dimana 
peran negara sangat berpengaruh dalam konteks “pengelolaan dan kepemilikan tanah”.   
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Pembiayaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Indonesia (Studi Kasus 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Sulawesi Tengah Pascabencana Gempa Bumi, Tsunami, 

dan Likuifaksi 2018 

Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong di 
Sulawesi Tengah dan wilayah sekitarnya pada tanggal 28 September 2018, diguncang gempa 
dengan kekuatan 7,4 Skala Richter. Lokasi pusat gempa berada di jalur sesar Palu Koro tepatnya 

berada di 26 Km sebelah Utara Kabupaten Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu, dengan 
kedalaman 10 Km. Gempa bumi tersebut menyebabkan Tsunami dengan ketinggian gelombang 
mencapai 0,5-3 m. Guncangan gempa ini juga menyebabkan fenomena likuifaksi di 4 (empat) 
lokasi yaitu Balaroa, Petobo, Jono Oge dan Sibalaya (Rencana Induk Pemulihan Sulawesi Tengah, 
2019). 

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan 
korban yang meninggal dunia 2.830 jiwa, korban hilang 701 jiwa, korban luka 2.537 jiwa dan 
jumlah pengungsi 53.173 KK atau 172.999 jiwa. Kondisi rumah rusak ringan sebanyak 40.085 

unit, rusak sedang sebanyak 26.122 unit, dan rusak berat sebanyak 30.148 unit. Perhitungan 
dampak kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi pada Kota 
Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong dengan nilai kerusakan 
dan kerugian sebesar Rp. 24.157.128.876.846 dan nilai kebutuhan sebesar Rp. 
36.397.364.641.362 (Rencana Aksi Pemulihan Sulawesi Tengah, 2019). 

 

 

Gambar 3. Dampak Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah 2018 
 (Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019) 

 

Dalam penyelenggaraan pemulihan pascabencana, Pemerintah bersama Pemerintah 

Daerah Sulawesi Tengah menyusun recovery plan. Recovery plan meliputi Rencana Induk yang 
berisikan arah kebijakan dan strategi makro yang kemudian akan dikembangkan ke dalam 

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca-bencana Sulawesi Tengah. Rencana 
Aksi disusun oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) didampingi oleh Tim dari Pemerintah 
Pusat. Di dalamnya  mengakomodasi arahan-arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

lebih detail. Dalam rencana tersebut, juga diuraikan berbagai sumber pembiayaan sebagaimana 
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penjelasan pada Tabel 4 dan Tabel 5. Tabel 4 menunjukkan rekapitulasi berbagai sumber 
pembiayaan seperti: APBD kabupaten/ Kota, APBD Provinsi, Hibah BNPB, Kementerian/ 

Lembaga, masyarakat dan dunia usaha, serta hibah internasional. 
 

 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Sumber Pembiayaan Kab/Kota Pascabencana di Sulawesi Tengah 

 (Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019) 

 

Sementara Tabel 5 merujuk pada kerincian hibah luar negeri. Kerinciannya berupa 
sumber hibah, bentuk hibah dan sasaran sektor yang ditargetkan. Sumber hibah dapat berasal 

dari Instansi Asing (JICA), Perbankan asing (Bank Dunia, ADB) dan Pemerintah asing seperti Swiz, 
Jerman, Selandia Baru dan Korea. 

 

 

Tabel 5. Sumber Dana Hibah Luar Negeri Pascabencana di Sulawesi Tengah 
(Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019) 
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Jika dilihat Tabel 4, maka sebagian besar dana pemulihan masih menggunakan dana yang 
bersumber dari Pemerintah, baik berasal dari APBN dan APBD. Dana yang bersumber dari 
masyarakat hanya Rp.2,3 Trilyun dan dari luar negeri juga relatif tidak banyak Rp.10,4 Trilyun. 

Pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD masih tergolong pembiayaan “tradisional” yang 
bersifat dari penerimaan negara ataupun daerah, seperti pajak, dana transfer, dan sebagainya. 
Pooling fund yang tergolong pembiayaan “tradisional” untuk pemulihan pascabencana pun baru 
pada tahap pencanangan oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan pada tahun 2019 
ini. Pola Pembiayaan Pascabencana di Indonesia secara umum maupun secara khusus 

penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah belum sampai pada tahap “terobosan” 
pembiayaan. Pola pembiayaan pascagempa di Tiongkok seperti “pair assistance” dan “land 
based financing” bisa saja diterapkan di Indonesia dengan penyesuaian (adjustment). “Pair 
Assistance” misalnya, dapat diterapkan dengan didukung kerangka regulasi dan kelembagaan 
yang memadai, serta harus dilihat faktor “sosial” dan “politik” dari sisi daerah pendonor. Di era, 

otonomi daerah “politik lokal” sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, 
termasuk penyelenggaraan APBD. Sementara “land based financing” perlu banyak penyesuaian-
penyesuaian dengan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat. Yang memungkinkan yaitu 
“land creative resources based financing”, seperti menjual tahan bekas likuifaksi kepada negara 

luar yang membutuhkan, mengingat tanah tersebut memiliki material kualitas ketahanan yang 
baik untuk suatu bangunan. 

 

KESIMPULAN 

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan antara lain: pertama, manajemen pemulihan 

pascabencana dan pembiayaan bencana khususnya berskala masif sangat dipengaruhi oleh 
faktor kepemimpinan di tingkat Pusat. Pola kepemimpinan dan didukung sistem pemerintahan 

di Tiongkok memungkinan pola pembiayaan yang bersifat inovasi atau “terobosan” dapat 
dilaksanakan seperti “pair assistance” dan “land based financing” . 

Kedua, dalam konteks recovery di Sulawesi Tengah juga belum banyak pola pembiayaan 
yang bersifat “terobosan” atau inovasi. Pola pembiayaan yang ada masih bersifat “tradisiona” 
seperti anggaran pemerintah (APBN dan APBD), donor masyarakat, hibah luar negeri, dan loan. 
Terobosan pembiayaan pemulihan pascabencana sangat penting mengingat keterbatasan 

anggaran pemerintah. Ditambah risiko bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah Indonesia. 
Pembelajaran bencana di Sulawesi Tengah 2018, harusnya menjadi pembelajaran untuk mencari 

“creative fund” atau terobosan pembiayaan untuk pemulihan pascabencana. Pada tahun 2018, 
terjadi bencana beruntun seperti Gempa NTB, dan Tsunami Selat Sunda yang sangat membebani 

anggaran pemerintah. Sudah saatnya, dipikirkan cara “out of the box” untuk pola pembiayaan 
pemulihan pascabencana. 

 Secara umum tersebut alternatif pembiayaan di Tiongkok dapat menjadi referensi 
dan mampu menjelaskan dengan contoh pola “terobosan” pembiayaan untuk pemulihan 
pascabencana di Tiongkok. Namun demikian, paper tersebut belum menjelaskan kelemahan dan 
tantangan dari masing-masing  pola pembiayaan pair assistance” dan “land based financing” 
ketika diterapkan di Tiongkok, serta tipologi/karakteristik negara Tiongkok sehingga kebijakan 
pembiayaan tersebut berhasil. Hal ini menjadi penting, dikarenakan hampir di seluruh dunia 
mengalami kesulitan terhadap pembiayaan pemulihan pascabencana. Keberhasilan di Tiongkok, 
belum tentu dapat langsung di contoh oleh Negara lain, sehingga diperlukan penyesuaian 
(adjustment) dari gagasan “terobosan” pembiayaan yang dilakukan oleh Tiongkok.  
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ABSTRAK 

Koleksi tumbuhan di kebun raya dapat ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, 

tematik, bioregion atau kombinasi dari pola-pola tersebut. Pola pentaan yang paling sering 

diimplementasikan di Kebun Raya Indonesia adalah pola penataan tematik. Dalam pola penataan 

tematik, koleksi tubuhan dikelompokan berdasarkan kesamaan fungsi, habitat, perawatan dan 

lain sebagainya, contohnya koleksi tumbuhan obat, koleksi tumbuhan air, dan koleksi tumbuhan 

sukulen. Tujuan dibuatnya taman-taman tematik ini adalah selain memberikan informasi dan 

pendidikan kepada masyarakat luas tentang tumbuh-tumbuhan tertentu juga memberikan 

pemandangan lanskap yang indah yang bisa dinikmati oleh pengunjung serta memperbaiki dan 

menjaga iklim mikro, nilai estetika dan fungsi resapan air, serta menciptakan keseimbangan dan 

keserasian lingkungan fisik di kebun raya. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan 

mutu koleksi agar koleksi yang ada di kebun raya daerah dapat tertata dengan lebih baik lagi 

sehingga mendukung fungsi konservasi, pendidikan dan juga wisata. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen yang digunakan yaitu 

Pre-experimental design dengan bentuk One Group Pretest-Posttest Design (Satu kelompok Prates-

Postes). Perbedaan hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan Post Test ini dapat dilihat 

dengan menggunakan effect size. Hasil penelitian dengan menggunakan uji-t menunjukan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil nilai 

pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil tersebut, proses pelaksanaan pemebelajaran kepada 

peserta diklat teknis melalui pembelajaran teoritis dan praktik dapat berlangsung dengan baik, 

hal ini sesuai dengan peningkatan nilai rata-rata hasil post-test peserta diklat lebih besar atau 

lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil pre-test peserta diklat. Analisis terakhir yang dilakukan yaitu 

dengan menggunakan effect size. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus effect size 

diperoleh nilai sebesar 0,91. Hasil yang diperoleh tersebut termasuk kedalam golongan kategori 

tinggi sesuai dengan kriteria effect size (Cohen’s Standard). Hasil ini menunjukan bahwa proses 

pembelajaran Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik dapat mempengaruhi 

peserta diklat sebanyak 82%. 

Kata kunci: Diklat Perkebunrayaan, Effect Size, Kualitas, Sumber Daya Manusia.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kebun Raya (Botanical Gardens) adalah salah satu bagian dari kekayaan bangsa yang 
merupakan Pusat Pengetahuan Botani, Kawasan Konservasi, Kawasan Pendidikan dan Penelitian, 
dan sekaligus sebagai sarana Rekreasi di alam terbuka. Kebun raya juga dikenal sebagai salah 
satu Kawasan ex-situ tumbuhan yang sudah bertahan selama berabad-abad dan terbukti berhasil 
menjaga kelestarian tumbuhan di seluruh dunia. Peran kebun raya dalam melaksanakan 
konservasi merupakan pelengkap mata rantai dari berbagai perkembangan aspek botani. 

Penataan koleksi kebun raya di Indonesia dilakukan secara sistem klasifikasi tumbuhan, 
bioregion, tematik, atau kombinasi. Hal tersebut yang menjadikan pembeda nyata antar kebun 
raya yang terdapat di Indonesia. Salah satu pertimbangan lainnya dalam mendirikan kebun raya 
di setiap daerah yaitu dengan memnggunakan pola ekosistem seperti dataran rendah, dataran 
tinggi, gambut, pantai, dan ekosistem lainnya yang sesuai dengan daerah setempat. Dengan 
demikian pembangunan kebun raya di berbagai pulau, daerah, atau kawasan nantinya akan 
membuat Indonesia semakin kaya dengan floranya serta kaya dengan tipe-tipe kebun rayanya. 
Sehubungan dengan kekayaan Indonesia atas floranya tersebut, maka Pemerintah akan 
menjamin untuk pertumbuhan dan pengembangan perkebunrayaan di Indonesia melalui 

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya. 
Sesuai dengan Peraturan tersebut, LIPI melalui P2 KTKR (Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan 
dan Kebun Raya) merupakan lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas 
pembangunan kebun raya. Pengembangan SDM menjadi salah satu kegiatan penting dari aspek 
pembinaan. Sebagai pihak yang berperan sentral dalam memberikan dukungan dan asistensi 
substansial di bidang perkebunrayaan, P2 KTKR mendorong Pemerintah Daerah untuk aktif 
dalam kegiatan percepatan pembangunan Kebun Raya Daerah yang salah satu kegiatannya 
adalah pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola. 
Kegiatan pembinaan SDM pada tingkat teknis telah dilaksanakan mulai dari tahun 2012 hingga 
2018 dengan materi Pengelolaan Data Koleksi Kebun Raya, Manajemen Koleksi Kebun Raya, 
Pendidikan Lingkungan, Registrasi Koleksi Kebun Raya, Eksplorasi Tumbuhan, dan tahun 
dentifikasi tumbuhan untuk peguatan kualitas koleksi kebun raya. Pada tahun 2019 kegiatan 
pembinaan teknis ini di fokuskan pada tema Penataan Taman Tematik untuk Penguatan Kualitas 
Koleksi dan Pendidikan Lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu koleksi 
ang ada di kebun raya daerah dapat tertata dengan lebih baik lagi sehingga mendukung fungsi 
konservasi, pendidikan dan juga wisata. Selain itu, kegiatan ini akan menghasilkan SDM pengelola 
yang terlatih untuk Kebun Raya Daerah yang sedang atau akan dibangun, khususnya pada teknik 
penataan koleksi pada taman-taman tematik di Kebun Raya Daerah yang sedang atau akan 
dibangun. 
Untuk memperkuat posisi P2 KTKR sebagai pemangku peran koordinatif dalam pembangunan 

kebun raya daerah serta selaku Pembina dalam pengembangan SDM pengelola Kebun raya 

daerah, maka dalam pelaksanaan pembelajaran diklat teknis taman tematik ini menggunakan 

metode pembelajaran secara tatap muka dikelas (theoretical review) dan Praktikum di lapangan. 

Selain itu, untuk mengukur proses pembelajaran selama diklat, dipilih suatu cara evaluasi yang 

kreatif dan dapat memacu peserta untuk berpartisipasi aktif dengan cara pre-test dan post-test. 

Melihat kebun raya daerah semakin banyak yang berkembang, maka dibutuhkan suatu SDM 

pengelola yang terampil, oleh karena itu pelaksanan evaluasi post-test dibangun sebagai wujud 

evaluasi proses pembelajaran dan pengeuasaan materi pembejaran bagi peserta yang sudah 

diberikan oleh para trainer. Hasil dari evaluasi ini kedepannya akan menjadi suatu masukan 

kepada para pemangku kebijakan di setiap kebun raya daerah terkait kemampuan SDM yang 

dimilikinya, sehingga dapat memberikan input baru untuk perkembangan kebun raya daerah 

dimasa yang akan datang. 
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METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen dapat 

dikatakan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiono : 2014). Desain penelitian 

eksperimen yang digunakan yaitu Pre-experimental design dengan bentuk One Group Pretest-

Posttest Design (Satu kelompok Prates-Postes). Desain ini digunakan karena terdapat pre-test 

sebelum diberikan perlakuan, dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, 

sehingga dapat membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

Rancangan penelitian One Group Pretest-Posttest adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Rancangan Penelitian One Group Pretest-Posttest 

Kelompok Pre-Test Perlakuan Post-Test 

Ekperimen T1 X T2 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik yang 

diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya LIPI dalam 

kerangka Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Konservasi Ex-

Situ tumbuhan Tropika Indonesia dan Perkebunrayaan. Kegiatan diklat ini dilaksanakan selama 

4 (empat) hari dengan melibatkan 40 Kebun Raya di Indonesia. Jumlah peserta diklat ini 

sebanyak 78 orang tetapi 4 orang  peserta tidak mengikuti salah satu kegiatan pre-test atau post-

test, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini hanya sejumlah 74 orang peserta. 

 

Gambar 1. Data Hasil pre-test dan post-test 
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Untuk melihat statistik deskriptif terkait data minimum, maksimum, rata-rata nilai serta standar 

deviation, penulis menggunakan SPSS Statistik Versi 20 yang dapat dilihat di table dibawah ini. 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif hasil Pretest dan Posttest 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Pre_Test 74 11 88 58.77 16.398 

Post_Test 74 18 98 73.76 16.680 

Valid N 

(listwise) 
74 

    

 

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dengan menggunakan 

SPSS Statistik Versi 20 untuk hasil dari Pre-test Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman 

Tematik dari jumlah peserta sebanyak 74 orang diperoleh nilai rata-rata peserta sebesar 58,77 

dengan nilai minimum sebesar 11 dan nilai maksimum sebesar 88. Selanjutnya, hasil post-test 

peserta Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik mengalami peningkatan untuk 

nilai rata-ratanya yaitu sejumlah 73,76 atau meningkat sebesar 14,99.  Nilai minimum dan 

maksimum untuk hasil posttest juga mengalami peningkatan dari hasil pre-test yaitu nilai 

minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 98. Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata 

hasil belajar setelah diterapkannya pemberian post-test lebih baik dari pada sebelum 

menggunakan post-test. 

Salah satu cara yang digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan hasil belajar 

sebelum dan sesudah diterapkannya post-test, yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran 

Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik adalah dengan uji normalitas data, Uji 

Homogenitas Data, dan Uji T-Test. Selanjutnya, untuk menghitung seberapa besar perbedaaan 

hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan Post-Test ini dapat dilihat dengan menggunakan 

effect size. Adapun pengujian data diatas pada penelitian dengan menggunakan program SPSS 

Statistic Versi 20. 

1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas ini digunakan untuk melihat distribusi data dapat dikategorikan normal atau 

tidak. Asumsi normalitas harus dipenuhi jika hendak melakukan analisis parametrik atau 

analisis selanjutnya. Maka dari itu, uji normalitas data ini menggunakan Kolmogorov smirnov. 

Berikut ini adalah table dari tes normalitas data untuk pre-test dan post-test yang dapat 

dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Pre-test dan Post-test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Pre_Test Post_Test 

N 74 74 

Normal Parametersa,b 

Mean 58.77 73.76 

Std. 

Deviation 
16.398 16.680 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 .132 

Positive .044 .085 

Negative -.071 -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .613 1.139 

Asymp. Sig. (2-tailed) .847 .149 

 

Berdasarkan table 3 diatas, hasil pada pre-test sebelum diterapkannya post-test di dalam 

proses Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik menunjukan signifikansi 

sebesar 0,847. Hasil nilai signifikansi tersebut berarti 0,847 > 0,05, dengan pengertian bahwa 

data pre-test tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil dari post-test menunjukan 

tingkat signifikasi sebesar 0,149 yang berarti nilai 0,149 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

data tersebut berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 
Uji homogenitas digunakan sebagai prasyarat statistic parametrik untuk uji komparasi atau 

perbandingan dua kelompok data atau lebih, misalnya dengan menggunakan uji t dan uji 

ANOVA. Asumsi homogenitas harus dipenuhi untuk independent t-test dan uji ANOVA. Kedua 

uji tersebut mensyaratkan bahwa himpunan data sampel yang diteliti memiliki karakteristik 

yang sama atau homogen. Jika varian kelompok data yang dibandingkan atau diuji tidak 

homogen akan menyebabkan kesimpulan hasil analisis menjadi bias. Berikut ini adalah table 

homogenitas varian nilai yang dapat dilihat pada table 4. 
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Tabel 4. Homogenitas Varian Nilai 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.019 1 146 .890 

 

Berdasarkan table 4 diatas, diperoleh Sig. sebesar 0,890, karena nilai Sig.lebih besar daripada 

nilai 𝛼 sebesar 0,05 atau dapat dinyatakan sebagai berikut 0,890 > 0,05, hal ini berarti bahwa 

terdapat kesamaan varians pada kelompok data pre-test dan post-test atau varians kedua 

data adalah homogen. 

 

3. Uji T-Test 
Uji t-test ini dalam penelitian ini menggunakan Uji Paired Sample t-test. Uji tersebut 

merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan 

dalam uji Paired Sample t-test umumnya berupa data berskala interval atau rasio (Data 

Kuantitatif). Uji Paired Sample t-test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

rata-rata dua sampel (dua kelompok) yang saling berpasangan atau berhubungan. Berikut 

adalah hasil dari uji Paired Sample statistics yang dapat dilihat pada table 5. 

Tabel 5. Paired Samples Statistics 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
Pre_Test 58.77 74 16.398 1.906 

Post_Test 73.76 74 16.680 1.939 

 

Pada output ini dapat dilihat hasil stastistik deskriptif dari kedua sampel yang diteliti 
yaitu nilai pre-test dan post-test. Untuk nilai pre-test diperoleh rata-rata hasil atau mean 
sebesar 58,77. Sedangkan untuk nilai post-test diperoleh nilai rata-rata hasil sebesar 73,76. 
Untuk nilai Std. Deviation (Standar Deviasi) pada pre-test sebesar 16,398 dan post-test 
sebesar 16,680.  

Berdasarkan hasil data di atas tersebut, nilai rata-rata pre-test < nilai rata-rata post-
test (58,77 < 73,76), maka itu artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar 
antara Pre-test dengan hasil post-test. Selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan 
tersebut benar-benar nyata (signifikan) atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji 
Paired Sample t-test yang terdapat pada pabel output “Paired Samples Correlations” dibawah 

ini. 
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Tabel 6. Paired Samples Correlations hasil pre-test dan post-test 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre_Test & Post_Test 74 .589 .000 

 

Tabel diatas menunjukan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau 
hubungan variable pre-test dengan variable post-test. Berdasarkan hasil diatas diketahui 
nilai koefisien korelasi (Correlation) sebesar 0,589 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 
Karena nilai Sig. 0,000 < Probabitlitas 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan 

antara variable pre-test dengan variable post-test. Selanjutnya, untuk dapat 
menginterpretasi pengaruh pre-test dan post-test dapat dilihat pada table dibawah ini. 

 

Tabel 7. Paired Sample Test hasil pre-test dan post-test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 
Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of 
the Difference 
Lower 

Pair 1 
Pre_Test - 
Post_Test 

-14.986 14.994 1.743 -18.460 

 
Paired Samples Test 

 Paired 
Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
Upper 

Pair 1 Pre_Test - Post_Test -11.513 -8.598 73 .000 
 

Tabel diatas menjelaskan terkait ada atau tidaknya pengaruh proses pembelajaran 
dalam pelaksanaan diklat terhadap hasil yang diperoleh peserta melalui post-test dalam 
pelaksanaan Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik. Berdasarkan table 
output “Paired Samples Test” diatas, diketahui nilai Sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,000 < 
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata antara hasil proses 

pembelajaran diklat melalui pre-test dengan post-test yang artinya ada pengaruh dalam 
proses pelaksanaan diklat teknis yang mampu meningkatkan hasil pembelajaran pada 

peserta diklat.  
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Hasil tersebut juga menunjukan adanya sebuah proses pelaksanaan pemebelajaran 
kepada peserta diklat teknis melalui pembelajaran teoritis dan praktik dapat berlangsung 
dengan baik, hal ini sesuai dengan peningkatan nilai rata-rata hasil post-test peserta diklat 
lebih besar atau lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil pre-test peserta diklat. 

Berdasarkan table output “Paired Samples Test” di atas juga memuat informasi tentang nilai 

“Mean” Paired Differences adalah sebesar -14,986. Nilai ini menunjukan selisih antara rata-

rata hasil belajar pre-test dengan rata-rata hasil belajar post-test atau 58,77 - 73,76 = -14,986 

dan selisih perbedaan tersebut antara -18,460 sampai dengan -11,513 (95% Confidence 

Interval of the Difference Lower and Upper). 

 

4. Effect Size 
Effect Size dalam penelitian ini digunakan untuk melihat seberapa besar efek atau perbedaan 

dari sebelum dan sesudah penerapan post-test di dalam proses pembelajaran Diklat Teknis 

Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik. Adapun effect size tersebut dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

 

△=
Ye − Yc

Sc
 

Keterangan: 
△ = Effect Size 

Ye = Nilai rata-rata kelompok percobaan 

Yc = Nilai rata-rata kelompok pembanding 
Sc = Simpangan baku kelompok pembanding 

 

△=
Ye − Yc

Sc
 

 

△=
73,76 − 58,77

16,398
 

 

△= 0,9141 
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Kriteria effect Size berdasarkan Cohen’s Standard yang diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 8. Kriteria effect Size 

Cohen’s Standard Effect Size Persentase (%) 

Tinggi 

2,0 97,7 

1,9 97,1 

1,8 96,4 

1,7 95,5 

1,6 94,5 

1,5 93,3 

1,4 91,9 

1,3 90 

1,2 88 

1,1 86 

1,0 84 

0,9 82 

Sedang 

0,8 79 

0,7 76 

0,6 73 

0,5 69 

0,4 66 

0,3 62 

Rendah 

0,2 58 

0,1 54 

0,0 50 
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Hasil perhitungan effect size diatas adalah sebesar 0,9141. Hasil tersebut masuk kedalam 

kriteria tergolong tinggi (0,9141 > 0,8). Maka efek yang ditimbulkan selama pelaksanan 

pembelajaran Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik dapat dikatakan 

berpengaruh besar dalam hasil pencapaian oleh peserta diklat, sehingga peserta diklat dapat 

memahami dengan baik selama proses pembelajaran berlangsung baik secara teoritis maupun 

secara praktik. Hasil yang diperoleh tersebut termasuk kedalam golongan kategori tinggi sesuai 

dengan kriteria effect size (Cohen’s Standard), hal tersebut menunjukan bahwa proses 

pembelajaran Diklat Teknis Perkebunrayaan Penataan Taman Tematik dapat mempengaruhi 

peserta diklat sebanyak 82%. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan di atas, didapatkan hasil uji-t dengan 

menggunakan SPSS versi 20 yakni nilai signifikansi adalah sebesar 0,000, dengan arti lain nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil nilai 

pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, proses pelaksanaan 

pemebelajaran kepada peserta diklat teknis melalui pembelajaran teoritis dan praktik dapat 

berlangsung dengan baik, hal ini sesuai dengan peningkatan nilai rata-rata hasil post-test peserta 

diklat lebih besar atau lebih tinggi dari nilai rata-rata hasil pre-test peserta diklat. 

Analisis terakhir yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efek atau perbedaan 

yang ditimbulkan dari penerapan post-test ini adalah dengan menggunakan effect size. Setelah 

dilakukan perhitungan dengan rumus effect size diperoleh nilai sebesar 0,91. Hasil yang diperoleh 

tersebut termasuk kedalam golongan kategori tinggi sesuai dengan kriteria effect size (Cohen’s 

Standard). Hasil ini menunjukan bahwa proses pembelajaran Diklat Teknis Perkebunrayaan 

Penataan Taman Tematik dapat mempengaruhi peserta diklat sebanyak 82%. 

Sesuai dengan hasil yang diperoleh diatas, terdapat kesenjangan sebesar 18% dari hasil 

effect size yang diperoleh. Sehingga perlu adanya suatu rekomendasi agar kedepannya dalam 

pelaksanaan diklat teknis dapat mencapai effect size diatas 95% atau mendekati 100%, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Diperlukan sebuah penyiapan sistem dan standar pedoman diklat yg baku, sehingga dalam 
pelaksanaan diklat teknis perkebunrayaan, setiap peserta dapat mengikuti system 
pembelajaran yang diharapkan. 

b) Dibutuhkannya sebuah peningkatan kualitas/mutu diklat teknis perkebunrayaan sehingga 
dimasa yang akan datang dapat menghasilkan sertifikat kompetensi dan profesi. 
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ABSTRAK 

Kabupaten Bojonegoro merupakan tiga besar kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang 

paling sering mengalami kejadian bencana banjir pada tahun 2018 dan 2019. Pada katalog BNPB 

tahun 2019 tentang desa/kelurahan rawan banjir, jumlah desa di Bojonegoro yang rawan banjir 

yaitu sejumlah 403 desa. Kegiatan mitigasi aktif dan pasif yang dilakukan oleh para pemangku 

kepentingan pun diharapkan dapat berlangsung secara maksimal sebagai upaya pengurangan 

risiko bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan mitigasi bencana banjir di 

Kabupaten Bojonegoro dan potensi maladministrasi dari kebijakan mitigasi bencana banjir 

tersebut. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif dengan melakukan analisis 

dan evaluasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi di 

lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, analisis dokumen, 

dan diskusi kelompok terarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terkait kebijakan mitigasi 

maka telah dilakukan mitigasi pasif yaitu terdapat peraturan daerah tentang penanggulangan 

bencana, alokasi anggaran yang memadai untuk mitigasi bencana serta peraturan daerah terkait 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang saat ini sedang pada tahap revisi. Penegakan 

aturan RTRW terkait kebencanaan hingga saat ini kurang efektif. Sedangkan untuk mitigasi aktif, 

Kabupaten Bojonegoro telah membentuk desa tangguh bencana, melakukan sosialisasi tentang 

penanggulangan bencana, dan terdapat peralatan pendeteksi bencana meskipun jumlahnya 

belum memadai. Terhadap implementasi kebijakan mitigasi tersebut maka ditemukan potensi 

mal-administrasi berupa pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan pelayanan. 

Kata kunci: kabupaten Bojonegoro, bencana banjir, mitigasi 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang memiliki indeks rawan bencana alam yang tinggi. 

Daerah ini memiliki jumlah penduduk yaitu 1.324. 336 pada tahun 2018 (BPS:2019). Setiap tahun 

kabupaten Bojonegoro mengalami kejadian bencana banjir. Pada katalog BNPB tahun 2019 

tentang desa/kelurahan rawan banjir, jumlah desa di Bojonegoro yang rawan banjir yaitu 

sejumlah 403 desa. 
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Bencana alam termasuk banjir mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit  baik secara 

langsung maupun tidak langsung, misalnya korban jiwa, rusak dan hilangnya harta, rusaknya 

infrastruktur, lingkungan hidup rusak, dan trauma bagi korban yang selamat (Susanto, 2006:2-

3). Pada daerah yang memiliki kerawanan bencana rendah hingga tinggi, mitigasi bencana 

merupakan tuntutan yang harus dilakukan secara maksimal. Pada tren kejadian bencana lima 

tahun terakhir di Kabupaten Bojonegoro, bencana banjir memiliki jumlah yang relatif lebih tinggi 

daripada kejadian bencana alam yang lain. Tren tersebut dapat dilihat dalam gambar grafik 

berikut ini: 

 

 

Gambar 1: Tren Kejadian Bencana Lima Tahun Terakhir di Kabupaten Bojonegoro 

Sumber: Data diolah peneliti dari BNPB, 2019 

 

Dari tren kejadian bencana banjir tersebut, maka berikut ini adalah data banjir dan 

kerugian yang terjadi selama tiga tahun terakhir. 

 

No                                Kejadian Bencana Banjir dan Jumlah Kerugian 
2017 2018 2019 

1 Kejadian banjir di 
Kecamatan Balen tanggal  4 
Februari 2017 dengan 
jumlah desa terdampak 
sejumlah 5 Desa. Total 
kerugian sejumlah Rp. 
73.000.000,00 
 
 
 
 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Kalitidu dengan 
jumlah desa terdampak 
sejumlah 10 Desa, dan 
tanpa kerugian. 
 
 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Bojonegoro 
dengan jumlah 
terdampak 1 desa. Total 
kerugian Rp. 0 

2 Kejadian banjir di 
Kecamatan Kanor tanggal 4 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Bojonegoro 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Trucuk 
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Februari 2017 dengan 
jumlah desa terdampak 7 
Desa. Total kerugian 
sejumlah Rp. 
176.750.000,00 
 

dengan jumlah desa 
terdampak 10 Desa. Total 
kerugian sejumlah Rp. 
215.000.000,00 

dengan jumlah 
terdampak 2 desa. Total 
kerugian Rp. 0 

3 Kejadian banjir di 
Kecamatan Baureno 
Tanggal 4 dan 7 Februari 
2017 dengan jumlah desa 
terdampak 15 Desa. Total 
kerugian sejumlah Rp. 
180.000.000 
 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Kapas dengan 
jumlah desa terdampak 5 
Desa. Total kerugian 
sejumlah Rp. 
6.745.000.000,00 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Balen 
dengan jumlah 
terdampak 7 Desa. Total 
kerugian Rp. 
269.000.000,00 

4 Kejadian banjir di 
Kecamatan Sukosewu 
tanggal 21 Februari 2017 
dengan jumlah desa 
terdampak 4 Desa, dan 
tidak ada kerugian. 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Trucuk dengan 
jumlah desa terdampak 4 
Desa. Total kerugian 
sejumlah Rp. 0 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Kanor 
dengan jumlah 
terdampak 4 Desa. Total 
kerugian Rp. 
100.000.000,00 
 

5 Kejadian banjir di 
Kecamatan Balen  dengan 
jumlah terdampak 
sejumlah 9 Desa. Total 
kerugian Rp. 
354.100.000,00 
 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Dander 
dengan jumlah 
terdampak 2 Desa. Total 
kerugian Rp. 0 

6 Kejadian banjir di 
Kecamatan Kanor dengan 
jumlah terdampak 8 desa. 
Total kerugian Rp. 
830.800.000 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Baureno 
dengan jumlah 
terdampak 14 Desa. 
Total kerugian Rp. 
1.006.500.000,00 
 

7 Kejadian banjir di 
kecamatan Ngasem dengan 
jumlah terdampak 3 desa. 
Total ketugian Rp. 0 

Kejadian banjir di 
Kecamatan Kapas 
dengan jumlah 
terdampak 2 Desa. Total 
kerugian Rp. 
460.500.000,00 
 

8 Kejadian banjir di 
Kecamatan Dander dengan 
jumlah terdampak 2 Desa. 
Total kerugian Rp. 
840.000.000,00  
 

9 Kejadian banjir di 
Kecamatan Padangan 
dengan jumlah terdampak 
3 Desa. Total kerugian Rp. 0 

10 Kejadian banjir di 
Kecamatan Malo dengan 
jumlah terdampak 13 desa. 
Total kerugian Rp. 
539.500.000,00 
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11 Kejadian banjir di 
Kecamatan Baureno 
dengan jumlah terdampak 
16 desa. Total kerugian Rp. 
1.087.500.000,00 
 

12 Kejadian banjir di 
Kecamatan Ngraho dengan 
jumlah terdampak 3 desa. 
Total kerugian Rp. 
78.500.000,00  
 

13 Kejadian banjir di 
kecamatan Sumberrejo 
dengan jumlah terdampak 
1 Desa. Total kerugian Rp. 0 
 

Tabel : 1 Kejadian Bencana Banjir dan Jumlah Kerugian di Kabupaten Bojonegoro  

Sumber: BPBD Bojonegoro 

 

Dari data tersebut maka diperlukan penguatan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten 

Bojonegoro. Isu penanggulangan bencana tidak terlepas dari tiga hal utama yaitu kekuasaan, 

keadilan, dan legitimasi kekuasaan. Hubungan kekuasaan terhadap penanggulangan bencana 

yaitu melihat respons negara dalam menanggulangi dampak destruktif bencana dari sisi sosial 

maupun ekologis serta konstruksi informasi publik yang dihadirkan negara terhadap bencana 

dan dampaknya kepada masyarakat. Sedangkan isu keadilan berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan sosial bagi masyarakat dan legitimasi terkait dengan tingkat kepercayaan pemerintah 

dalam menanggulangi bencana (Douglas, 2001). Tujuan utama dari mitigasi bencana adalah 

pengurangan risiko bencana dengan tujuan khusus yaitu pengurangan kemungkinan risiko, 

pengurangan konsekuensi risiko, menghindari risiko, penerimaan risiko bencana, dan berbagi 

dampak risiko bencana (Coppola, 2007). Oleh karena itu kegiatan kajian ini diharapkan dapat 

membantu pemerintah dalam hal pengurangan risiko bencana banjir pada masyarakat 

Kabupaten Bojonegoro yang tinggal di daerah rawan bencana. Kegiatan mitigasi aktif dan pasif 

yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan pun diharapkan dapat berlangsung secara 

maksimal sebagai upaya pengurangan risiko bencana.  

 
METODE 

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan analisis dan evaluasi 

antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Data 

kajian ini berasal dari berbagai sumber dengan metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut: 

1. Studi Literatur  
Studi literatur dilakukan dengan menggunakan sejumlah sumber baik cetak maupun 
online yang membahas tentang mitigasi bencana banjir dan tanah longsor baik itu dalam 

bentuk peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, majalah, buku, dan literatur  
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lain yang terkait. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahun dasar terkait 
kemungkinan telah ada penelitian sebelumnya yang terkait dan telah dilakukan oleh 

perseorangan, kelompok, dan instansi tertentu. 
2. Wawancara 

Wawancara dilakukan di Kota Surabaya sebagai lokasi pemerintah provinsi dan kantor 
kementerian yang terkait dan di Kabupaten Bojonegoro. Wawancara dilaksanakan secara 
terbuka mempertimbangkan urgensi dan tujuan pengumpulan data.  

3. Kunjungan/Observasi Langsung 
Kunjungan dilakukan ke Kabupaten Bojonegoro pada instansi yang memiliki data, 
informasi, dan keterangan untuk menjawab persoalan dalam penelitian. Beberapa tempat 
yang dikunjungi misalnya BPBD, BBWS, Dinas Sosial, Dinas PU SDA, Dinas PU Cipta Karya dan 
Bina Marga, Tagana, desa tangguh bencana, dan masyarakat.  

4. Diskusi Kelompok Terarah (Focus group discussion) 
Pelaksanaan diskusi kelompok terarah ini dilakukan dengan mengundang dan meminta 

informasi, data, ide, masukan, kritik terkait substansi kajian dari akademisi, pejabat terkait, 

kelompok masyarakat, dan lembaga pemerhati isu kajian bencana banjir. Dari diskusi ini 

maka diharapkan akan mendapatkan berbagai saran, pandangan, masukan dan kritik yang 

akan memperkaya sudut pandang kajian mitigasi bencana banjir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Modalitas Hukum Mitigasi Bencana Banjir 

 Permasalahan mitigasi bencana banjir erat kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana tujuannya untuk mewujudkan batasan dan 

hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak 

yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu terdapat berbagai 

peraturan yang melandasi perlunya mitigasi bencana khususnya bencana banjir yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pada Pasal 15 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan 
bahwa penyelenggara berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar 
pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten dan menyediakan sarana, prasarana, 
dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang 
memadai. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik dalam mitigasi bencana sehingga memiliki tanggung 
jawab dan kewajiban agar menyelenggarakan dengan baik. 

2. Pada Pasal 4 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
disebutkan bahwa tujuan penanggulangan bencana, yaitu: 

a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; 
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; 
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh; 
d. menghargai budaya lokal; 
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; 
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan 
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 
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3. Menurut Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya 
untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran 
dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Sedangkan Pardeep (2001) 
mendefinisikan mitigasi sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi dampak 
yang terjadi akibat bencana terhadap manusia, struktur bangunan, ekonomi, sistem sosial 
dan lingkungan. Selanjutnya, UNDRR mengartikan mitigasi sebagai tindakan structural 
dan nonstructural yang diambil untuk membatasi dampak merugikan dari potensi 
bencana alam, kerusakan lingkungan dan bahaya teknologi (Prasad, 2010). 
 

4. Pasal 44 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 dinyatakan sebenarnya kegiatan mitigasi 
bencana sendiri merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana 
dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. Selanjutnya dalam Pasal 47 dinyatakan 
bahwa mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada 
pada kawasan rawan bencana. Kegiatan tersebut dilakukan melalui: 

a. pelaksanaan penataan ruang; 
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan 
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara 

konvensional maupun modern. 
 

5.  Terkait dengan penataan ruang, pada Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang disebutkan bahwa karena Indonesia berada pada kawasan rawan 
bencana maka diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya 
untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan.  
 

6. Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No. 4 tahun 
2008 dijelaskan bahwa pada pilihan tindakan penanggulangan bencana maka 
berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif. Tindakan 
yang tergolong mitigasi aktif misalnya yaitu penyusunan peraturan perundang-
undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, pembuatan 
pedoman/standar/prosedur, pembuatan brosur/leaflet/poster penelitian / pengkajian 
karakteristik bencana , pengkajian / analisis risiko bencana, internalisasi PB dalam 
muatan lokal pendidikan, pembentukan organisasi atau satuan gugus tugas bencana, 
penguatan unit-unit sosial dalam masyarakat, dan pengarus-utamaan PB dalam 
perencanaan pembangunan.  Sedangkan tindakan pencegahan yang tergolong dalam 
mitigasi aktif antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, bahaya, 
larangan memasuki daerah rawan  bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai 
peraturan tentang penataan ruang, Ijin Mendirikan  Bangunan (IMB), dan peraturan lain 
yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat 
dan masyarakat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang 
lebih aman, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, perencanaan daerah 
penampungan sementara dan jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana, dan pembuatan 
bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi 
dampak yang ditimbulkan oleh bencana, seperti: tanggul, dam, penahan erosi pantai, 
bangunan tahan gempa dan sejenisnya.  
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Mitigasi Pasif Bencana Banjir 

Terkait dengan mitigasi pasif bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro maka ditemukan 

beberapa hal berikut: 

1. Ketersediaan peraturan perundang-undangan, SOP, dan pedoman mitigasi 
 

Bentuk dari mitigasi pasif diantaranya adalah adanya peraturan perundang- 

undangan, SOP, serta pedoman mitigasi bencana. Terkait dengan peraturan daerah mengenai 

mitigasi bencana maka Kabupaten Bojonegoro memiliki Peraturan Daerah No. 7 tahun 2012 

tentang Penanggulangan Bencana. Untuk standardisasi dan kebutuhan penyelenggara 

mitigasi bencana, BPBD Kabupaten Bojonegoro telah membuat Rencana Kebutuhan Umum 

yang memuat terkait penyediaan peralatan penunjang kebencanaan. Akan tetapi hingga saat 

ini, BPBD Kabupaten Bojonegoro belum membuat SOP dan pedoman mitigasi bencana.  

2. Penganggaran Mitigasi Bencana 
 

Menurut Bappeda Kabupaten Bojonegoro, penganggaran terkait kebencanaan melekat 

pada OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Contohnya adalah di Dinas PU Bina Marga 

dan Dinas PU Cipta Karya terdapat anggaran dana tanggap darurat bencana. Namun hingga 

kini dana tersebut belum pernah digunakan karena anggaran dari APBD secara umum masih 

mencukupi untuk bantuan jika terjadi bencana.  Anggaran mitigasi bencana di Kabupaten 

Bojonegoro dimasukkan dalam alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan 

bencana alam. 

 

Berdasarkan penjelasan dari BPBD Kabupaten Bojonegoro, penganggaran untuk mitigasi 

bencana pada tahun 2016 adalah alokasi Rp 794.971.000,00 dengan realisasi Rp 

Rp716.195.000,00; alokasi tahun 2017 sejumlah Rp Rp 514.066.000,00 dengan realisasi Rp Rp 

392.925.000,00 dan alokasi tahun 2018 sejumlah Rp Rp 6.871.213.000,00 dengan realisasi Rp 

1.004.540.000,00. Salah satu kendala dalam penguatan manajemen bencana di Kabupaten 

Bojonegoro adalah BPBD saat ini masih masuk pada kelas B, sehingga untuk SDM dan 

penganggaran masih terbatas.  

3. Pembuatan Peta Rawan Bencana 
 

Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki peta rawan bencana yang dibuat oleh BPBD 

Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 2: Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Bojonegoro 

Sumber: BPBD Kabupaten Bojonegoro, 2019 

 

4. Kapasitas Daerah  
Sebagai daerah yang memiliki kerawanan tinggi bencana banjir maka seharusnya 

kabupaten Bojonegoro memiliki kapasitas daerah yang kuat, namun hingga saat ini 

indeks kapasitas daerah masih pada kategori sedang. BNPB (2008) menyatakan bahwa 

kajian kapasitas merupakan penilaian tentang ketahanan daerah dan kesiapsiagaan 

masyarakat. Hasil penilaian ketahanan daerah dilakukan dengan menggunakan 71 

indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang dikeluarkan oleh BNPB dalam dokumen 

Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Tingkat kapasitas 

merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penyusunan dokumen Kajian 

risiko bencana di tingkat kabupaten/kota. Penentuan tingkat kapasitas dengan cara 

menggabungkan kelas ketahanan daerah (IKD) dan kelas kesiapsiagaan Desa/Kelurahan 

(IKM) di daerah.  

Hasil penilaian IKD untuk Kabupaten Bojonegoro menunjukkan nilai IKD 0,45 atau 

dalam kategori sedang sebagaimana pada tabel berikut: 
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Gambar 3 : IKD Kabupaten Bojonegoro 

Sumber: BNPB: 2018 
 

  

        Mitigasi Aktif Bencana Banjir 

Terkait dengan mitigasi aktif bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro maka 

ditemukan  beberapa hal berikut: 

        1. Pembuatan dan penempatan tanda bahaya larangan dan peringatan dini 

Di Kabupaten Bojonegoro, sistem peringatan dini untuk bencana banjir dipasang di pinggir 

Sungai Bengawan Solo oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS). Menurut 

BPBD Bojonegoro, semua sistem peringatan dini bencana banjir di Sungai Bengawan Solo 

adalah milik BBWS dan BPBD tidak menganggarkan. Hal tersebut karena wilayah Sungai 

Bengawan Solo merupakan kewenangan dari BBWS. Jika terdapat peralatan yang rusak 

maka BPBD Bojonegoro tidak berwenang untuk memperbaiki. Ketika berada di Desa 

Kalisari Kecamatan Baureno yang merupakan desa tangguh bencana, peneliti menemukan 

adanya alat pendeteksi bencana banjir yang merupakan bantuan dari Universitas yaitu 

sebagai berikut. 
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gambar 4: alat peringatan dini bencana banjir bantuan dari universitas di desa 
Kalisari,  sumber: peneliti 
 
 

Di Sungai Bengawan Solo juga terdapat peralatan pemantau debit air. Peneliti juga 
menemukan adanya pemantau debit air yang kurang terawat seperti berikut ini.  

 

 

         Gambar 5: pemantau debit air yang kurang terawat, sumber: peneliti 
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2.  Kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat 

Di Kabupaten Bojonegoro telah terdapat berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dilakukan dalam rangka mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Bojonegoro baik ke Desa 

Tangguh Bencana (Destana) maupun ke Tagana. Berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan 

dilakukan dalam rangka mitigasi bencana. Peneliti juga melakukan kunjungan serta wawancara 

ke destana Desa Kalisari, Kecamatan Baureno yang telah menjadi destana sejak tahun 2017. Desa 

Kalisari, Kecamatan Baureno merupakan destana yang tidak jauh dari jalan provinsi dan desa 

yang berbatasan langsung dengan sungai Bengawan Solo. Pemuda desa tersebut menjelaskan 

bahwa setiap tahun terdapat kegiatan sosialisasi dari BPBD Bojonegoro terkait dengan persiapan 

menghadapi bencana banjir. Desa ini memiliki satu tenda dan dua perahu yang merupakan 

bantuan dari pemerintah pusat. Jumlah ini tentunya masih kurang mengingat warga yang 

terdampak bencana banjir juga jauh lebih banyak daripada kapasitas tenda dan perahu. Terkait 

dengan hal tersebut, Sekretaris Kecamatan Baureno menjelaskan bahwa pihak kecamatan telah 

mendorong desa yang rawan bencana untuk menganggarkan dana untuk penyediaan perahu 

ataupun tenda maupun logistik untuk persiapan menghadapi bencana.  

Selain ke destana Kalisari, tim peneliti juga ke destana Desa Bogo yang letaknya tidak jauh 

dari pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. Desa ini juga berbatasan dengan sungai  

Bengawan Solo. Menurut salah satu perangkat Desa Bogo, warga yang tinggal di sempadan sungai 

dan menjadi korban banjir telah pindah atas kesadaran sendiri ke desa yang lain. Namun 

demikian, masih terdapat banyak warga desa yang membangun rumah dekat sungai dan 

mengalami bencana banjir namun tidak bersedia pindah. Hal tersebut karena para warga tidak 

memiliki tanah di lokasi yang lain. Desa Bogo ini meskipun dekat sekali lokasinya dengan Sungai 

Bengawan Solo dan merupakan daerah merah bencana banjir, namun desa ini sama sekali tidak 

memiliki perahu untuk mengevakuasi korban. Pada tahun 2019 ini perahu baru akan 

dianggarkan melalui dana desa.  

      

3.  Pengawasan terhadap Penataan Ruang 

Menurut Dinas PU Bina Marga Bojonegoro, saat ini Kabupaten Bojonegoro sedang 

melaksanakan revisi peraturan daerah tentang RTRW dan akan memasukkan wilayah rawan 

bencana. Terkait dengan pengaturan pembangunan, pembangunan infrastuktur dan tata 

bangunan Dinas PU Bina Marga tidak melakukan penertiban terkait dengan bangunan yang 

melanggar RTRW kaitannya dengan mitigasi bencana. Namun saat ini Dinas PU Bina Marga tidak 

akan memberikan rekomendasi untuk bangunan yang akan dibangun di lokasi yang tidak sesuai 

RTRW. Peneliti juga menemukan bahwa terdapat bangunan kantor Desa Bogo yang sangat mepet 

dengan anak sungai Bengawan Solo. Perangkat Desa Bogo berpendapat bahwa, saat ini desa tidak 

memiliki lahan lain untuk kantor desa. Jadi meskipun rawan terkena banjir dan berada di 

sempadan, maka kantor desa tidak dipindah. 
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Menurut UNDRO dalam Nurjanah (2013: 22) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

timbulnya kerentanan salah satunya adalah berada di lokasi yang berbahaya dan kurangnya 

informasi dan kesadaran. Berada di daerah aliran sungai ini menjadikan Desa Bogo menjadi 

rentan terhadap bencana. Bahkan lokasi kantor Desa Bogo juga sangat mepet dengan anak Sungai 

Bengawan Solo, seperti pada gambar berikut ini. 

 

gambar 6:  lokasi kantor desa Bogo yang mepet dengan anak Sungai Bengawan Solo, 

sumber: peneliti 

 

Dari berbagai tindakan mitigasi pasif dan aktif yang telah dilakukan maka pada intinya 

ditemukan potensi mal-administrasi berupa pengabaian kewajiban hukum karena belum 

terdapat SOP, pedoman mitigasi bencana, standardisasi serta kebutuhan, dan penegakan RTRW 

yang masih lemah. Selanjutnya juga terdapat potensi mal-administrasi tidak memberikan 

pelayanan karena terdapat alat pemantau ketinggian air yang kurang terawat dan kurang 

memadainya jumlah petunjuk peringatan dini banjir, lokasi evakuasi dan lokasi penampungan 

korban bencana banjir.  

KESIMPULAN  

Kesimpulan pada kajian mitigasi bencana banjir dan tanah longsor ini adalah sebagai berikut. 

1. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan mitigasi aktif dan mitigasi pasif yaitu 
sebagai berikut: 
 

a. Mitigasi pasif 
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membuat peraturan daerah tentang 

penanggulangan bencana, merevisi Perda RTRW, dan menganggarkan dan untuk 

penanggulangan bencana.  
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b. Mitigasi aktif 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah membentuk desa tangguh bencana dan 

melakukan sosialisasi tentang penanggulangan bencana. Selain itu juga telah terdapat 

peralatan pendeteksi bencana meskipun jumlahnya belum memadai dan terdapat koordinasi 

antar pemerintah dan dengan masyarakat.  

2. Terdapat potensi  mal-administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

dalam mitigasi bencana banjir yaitu berupa pengabaian kewajiban hukum dan tidak memberikan 

pelayanan.  

 
SARAN 

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

sebagai berikut:  

1. Mendorong desa rawan bencana agar mengalokasikan dana desa untuk mitigasi bencana 
sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal No. 16 Tahun 2018. 

2. Membuat SOP dan pedoman mitigasi bencana.  
3. Mempertimbangkan relokasi penduduk yang tinggal di lokasi rawan bencana ke tempat yang 

lebih aman. 
4. Mengoptimalkan dan memperkuat desa tangguh bencana. 
5. Memastikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RTRW secara konsisten terkait mitigasi 

bencana.  
6. Meningkatkan pelatihan dasar kebencanaan. 
7. Menyusun peta rawan bencana hingga tingkat kecamatan. 

 

UCAPAN TERIMAKASIH  

Makalah ini dapat disusun dengan baik berkat dukungan dana dari Ombudsman RI serta 

partisipasi aktif dari pemerintah kabupaten Bojonegoro dan masyarakat kabupaten Bojonegoro.  
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