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KATA PENGANTAR

Melanjutkan kumpulan tulisan prociding Seminar Nasional Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
(AAKI) pada tanggal 12 Desember 2019, kami terbitkan Jurnal AAKI Nomor 1, Juni 2020. Hal ini
mengawali lembaran baru bagi anggota AAKI dan masyarakat yang menggeluti pemikiran dan kegiatan
analisis kebijakan. Guna mengapresiasi para peserta dan partisipan seminar yang telah berhasil menuliskan
karyanya, maka AAKI berupaya menerbitkan dalam bentuk Prociding dan Jurnal. Prociding dan Jurnal ini
telah menjadi program AAKI agar pemikiran yang telah dihasilkan dan diseminarkan tersebut memiliki
nilai tambah, serta dapat dibaca dan menjadi bahan referensi bagi masyarakat luas. Karya tulis dari para
partisipan tersebut segaja kami kumpulkan dan kemudian diseleksi oleh Tim, yang selanjutnya dipilih dan
dinilai kelayakannnya untuk diterbitkan dalam bentuk kumpulan karya tulis yang hadir dihadapan pembaca.
Pada kesempatan yang kedua ini saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Panitia
Seminar Nasional dan Munas AAKI 2019, atas keberhasilanya mengelola kegiatan tersebut dengan baik
dan mendapatkan partisipasi yang cukup tinggi dari para anggota, partisipan dan mitra AAKI. Kiranya
kegiatan seperti itu perlu dilanjutkan pada masa yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting, saya
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap panitia dan tim seminar nasional AAKI,
yang telah berhasil menerbitkan kumpulan karya tulis ini, berupa prociding dan jurnal AAKI. Semoga apa
yang telah kita kejakan ini dapat membawa manfaat bagi para anggota AAKI dan semua pihak terkait.
Akhir kata, tentu saja masih terdapat kekurangan dalam terbitnya karya tulis prociding dan jurnal
ini. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami selalu terbuka untuk memperoleh masukan,
kritik dan saran untuk perbaikan ke depan. Selamat membaca kumpulan karya tulisan ini dan terima kasih.

Jakarta, Januari 2020

Drs. Riyadi Santoso, M.Si
Ketua AAKI 2016-2019
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SALAM REDAKSI

Assalamualaikum. Wr.Wb

A

lhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Swt, karena berkat rahmat
dan karunianya Jurnal AAKI Volume 1, Juni 2020 dapat kita terbitkan di tengah kebutuhan
masyarakat akan referensi dan rujukan kebijakan berkualitas di Indonesia.
AAKI adalah singkatan dari Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia atau dalam bahasa
Inggris Association of Indonesian Policy Analysts (AIPA). Merupakan Organisasi Profesi yang
menjadi wadah para analis kebijakan di Indonesia untuk “bekerjasama” dan untuk
mengembangkan “kapasitas” serta “peran” yang lebih berguna dan berkualitas untuk masyarakat,
bangsa, dan negara Indonesia. Jurnal ini kita harapkan tidak saja berfungsi sebagai wadah
kreativitas para Analis Kebijakan di Indonesia, lebih dari itu dapat berfungsi sebagai sarana
advokasi tertulis dan sarana saling bertukar informasi dan ilmu pengetahuan dalam usaha mencari
solusi berbagai bentuk permasalahan bangsa Indonesia yang perlu diselesaikan melalui intervensi
kebijakan.
Sebagai organisasi profesi yang baru lahir di tahun 2016, AAKI terus mengembangkan
sayap dan kiprahnya dalam memberikan rekomendasi solusi berbagai persoalan bangsa baik
tangkat lokal maupun nasional. AAKI lahir dan hadir sebagai “kebutuhan” bagi para analis
kebijakan di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi yang semakin maju menuju kejayaan
bangsa dan negara di tengah pergaulan internasional. Sangat disadari bahwa “kualitas kebijakan”
menjadi sangat strategis dan peran para analis kebijakan sangat diharapkan untuk menghasilkan
dan mengawal implementasi kebijakan yang berkualitas.
Untuk mengoptimalkan potensi dan peran Analis Kebijakan (AK) di Indonesia maka
dipandang perlu dibentuk Jurnal AAKI ini, sebagai wadah berhimpun karya tulis para analis
kebijakan dari berbagai disiplin ilmu dan kepakaran. Dalam berkarya, AAKI berasaskan
PANCASILA, dan berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Memiliki nilai dasar: Profesional,
Integritas, Tanggung jawab, Akuntabilitas, dan Independen. AAKI bersifat Nirlaba dan tidak
berafiliasi dengan kekuatan politik (netral) dalam aktivitasnya.
Hadirnya Jurnal ini diharapkan bisa mendorong terwujudnya kebijakan berkualitas dan
akuntabel yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara Indonesia.
Mendorong tumbuhnya profesionalisme analis kebijakan, baik dalam taraf nasional maupun
internasional khususnya untuk advokasi dalam bentuk tulisan. Berperan aktif dalam melakukan
kajian, analis, dan memberikan informasi, saran, serta rekomendasi kebijakan yang berkualitas
kepada penentu kebijakan.
Jakarta, Januari 2020
Tim Redaksi
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PENGHIJAUAN DARI DALAM BIROKRASI : PELATIHAN GGGI DAN LAN
MENURUT PENDEKATAN REZIM DOMESTIK “KITSCHELT”
Ardhi Arsala Rahmani
School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia
a.rahmani@sgpp.ac.id

ABSTRAK
Sejak tahun 2013, Global Green Growth Institute (GGGI) dan pemerintah Indonesia
melakukan Program Pertumbuhan Hijau (GGP). Salah satu sub-program GGP, yakni
pengembangan kapasitas dijalankan bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk
mengintegrasikan pertumbuhan hijau dalam pelatihan dasar dan lanjutan, serta dalam pelatihan
reformasi tingkat tinggi untuk pejabat pemerintah lokal maupun nasional. Program pelatihan ini
secara khusus menargetkan birokrasi tingkat atas (top-level bureacucracy) dan tingkat menengah
(mid-level bureaucracy). Dilatarbelakangi kerangka di atas, artikel ini bertujuan untuk meninjau
penentuan birokrasi tingkat puncak dan menengah oleh GGGI dengan LAN sebagai sasaran untuk
mencapai tujuan pertumbuhan hijau di Indonesia. Melalui pendekatan rezim domestik yang
dikembangkan oleh “Kitschelt”, dipahami bahwa medan politik birokrasi dan pemikiran kelompok
dalam tubuh ASN mengharuskan adanya penghijauan dari dalam agar tujuan-tujuan besar GGP
dapat dicapai melalui pembentukan kebijakan publik yang sadar lingkungan.
Kata kunci: birokrasi, GGGI, rezim, domestik, pertumbuhan hijau, green growth

1

Jurnal AAKI/ Volume 1, Juni 2020 / ISSN No.2722-175X

I.

Nasional) dengan GGGI pada Program
Pertumbuhan
Hijau
(Green
Growth
Program/GGP) yang sudah berlangsung
sejak tahun 2013 (GGP, 2019). Salah satu
sub-program pada GGP yang menjadi
sorotan artikel ini adalah pengembangan
kapasitas (capacity building) di mana GGGI
mendukung Lembaga Administrasi Negara
(LAN) dalam “membekali para pengambil
keputusan di tingkat nasional dan lokal
dengan
pemahaman
dan
kapasitas
pertumbuhan hijau yang kuat serta
memberikan mereka pengetahuan tentang
alat dan pendekatan pertumbuhan hijau”.
Sub-program pengembangan kapasitas ini
dilahirkan untuk menyelaraskan visi
pertumbuhan hijau dengan kapasitas dan
pengetahuan aktual dari pejabat pemerintah
dalam merealisasikan tujuan dari visi tersebut
(GGP, 2019).

PENDAHULUAN

Tahun 2005 di Seoul, Korea
Selatan, 52 perwakilan pemerintah negaranegara Asia Pasifik yang bertemu dalam
Fifth Ministerial Conference on Environment
and Development (MCED-5) mengusung
konsep pertumbuhan hijau (green growth)
sebagai pendekatan untuk “mengharmonisasi
pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan
lingkungan”. Enam tahun kemudian,
Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) menerbitkan laporan
yang bertajuk Towards Green Growth yang
mana, konsep pembangunan hijau (green
growth) muncul dan strategi pencapaiannya
dijabarkan. Kemudian, pada tahun 2012
OECD
mendirikan
Green
Growth
Knowledge Platform (GGKP) yang bertujuan
untuk “memandu pembuatan kebijakan yang
dapat mendukung transisi menuju ekonomi
yang hijau” (GGKP, 2012). GGKP
merupakan hasil kerja sama antara OECD,
World Bank, United Nations Environment
Programme (UNEP) dan sebuah lembaga
antar pemerintah yang didedikasikan untuk
pertumbuhan hijau, yakni Global Green
Growth Institute (GGGI) (GGKP, 2012).
Pada tahun yang sama juga, pemerintah
Indonesia ikut tergabung dalam lembaga
antar
pemerintah
tersebut
melalui
penandatanganan Persetujuan Pembentukan
Lembaga Global Pertumbuhan Hijau yang
kemudian disahkan dalam Peraturan Presiden
No. 82 tahun 2014.

Pada tatanan konseptual, pejabat
pemerintah lokal maupun nasional yang
menjadi target sub-program GGP di atas
merupakan aktor birokrat yang tergabung
dalam sebuah sistem birokrasi. Menurut
sudut
pandang
Weberian,
birokrasi
merupakan metode mengorganisasikan
aktivitas manusia yang efisien dan rasional
(Weber, 1978). Secara lebih jauh, birokrasi
menurut Weber memegang superioritas
pengetahuan, dan fakta lapangan (Weber,
1978). Bagaimana birokrasi ditempatkan
antara negara dan rakyat dijelaskan secara
ringkas dalam Andhika (2017). Menurutnya,
birokrasi merupakan rantai perantara antara
suatu negara dengan rakyatnya, dan sebagai
penyedia layanan publik untuk masyarakat
(Andhika, 2017). Sedangkan menurut Page
(2007), birokrasi bukan hanya merupakan
sistem sosial tetapi juga kelompok sosial—
yang mana salah satu elemen utama dari
suatu birokrasi adalah aktor kelompok
birokrat yang tergabung di dalamnya.

Berdasarkan tautan pada situs resmi
GGGI, mereka didirikan dengan tujuan untuk
“mendukung
dan
mempromosikan
pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif
dan berkelanjutan di negara dan ekonomi
berkembang “ (GGGI, 2019). Di Indonesia,
pencapaian tujuan ini diformalkan dalam
kerja sama antara pemerintah (melalui
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Merujuk kembali pada sub-program
GGP bersama LAN, pelatihan pertumbuhan
2
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hijau yang digalakkan secara khusus
menargetkan posisi Eselon I hingga Eselon
IV. Adapun, posisi Eselon yang menjadi
target
program
tersebut
merupakan
klasifikasi jabatan struktural yang diduduki
oleh setiap ASN sebagaimana diatur oleh
Undang-Undang No. 5 tahun 2014 (lihat
Tabel 1).

pelatihan yang ditawarkan untuk jabatan
fungsional baru tersebut, tanpa mengubah
program secara signifikan.
Merujuk kembali pada klasifikasi
birokrasi, beberapa literatur mengacu pada
sebuah
konsep
tingkatan
birokrasi
(bureaucratic levels) yang terbagi dari
tingkat puncak (top-level bureaucracy),
tingkat menengah (mid-level bureaucracy)
dan tingkat pelaksana/lapangan (street-level
bureaucracy) (Mariana, 2006; Page, 2007;
Lipsky, 2010). Secara definitif, tingkat
puncak
diduduki oleh
administrator
kebijakan senior yang juga berperan sebagai
pembuat keputusan strategis; tingkat
menengah diduduki oleh mereka yang
mengoperasionalisasi keputusan strategis
dari atas serta melakukan kerja proyek
(project work), pemeliharaan (maintenance
work) dan layanan (service work); dan
tingkat pelaksana/lapangan diduduki oleh
mereka yang bertugas mengimplementasi
keputusan secara teknis dan langsung
berinteraksi dengan masyarakat (Mariana,
2006; Page, 2007; Lipsky, 2010).
Berdasarkan kedua hal tersebut, eselonisasi
di Indonesia kemudian dapat disesuaikan
dengan
konsep
tingkatan
birokrasi
sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Tabel 1: Klasifikasi Eselon dan Deskripsi
Jabatan
ESELON

JABATAN

IA/IB

Jabatan pimpinan
tinggi utama/jabatan
pimpinan tinggi
madya

II

Jabatan tinggi
pratama

III

Jabatan administrator

IV

Jabatan pengawas

V

Jabatan pelaksana

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan
undang-undang No. 5 tahun 2014

Walaupun demikian, pada saat
penulisan artikel ini, muncul rencana
pemerintah untuk memangkas jabatan
struktural Eselon III hingga IV. Namun,
pemangkasan tersebut baru dilaksanakan
pada beberapa instansi dan tidak berdampak
pada jumlah ASN sebagaimana dinyatakan
oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB),
Tjaho Kumolo (Bayu, 2019). Selain itu,
pemangkasan percontohan yang dilakukan
dalam PAN-RB menunjukkan bahwa Eselon
III hingga IV hanya dialihtugaskan ke jabatan
fungsional
(CNN
Indonesia,
2019).
Sehingga, sub-program GGP bersama LAN
dalam hal ini hanya menyesuaikan pelatihan-

Gambar 1: Eselon dan Tingkatan
Birokrasi

Sumber: Hasil Olahan Penulis
Pada Gambar 1 di atas, dapat dilihat
bahwa target dari sub-program GGP bersama
LAN merupakan birokrat di tingkat puncak
3
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dan menengah. Dilatarbelakangi kerangka di
atas, artikel ini menelusuri bagaimana
birokrasi tingkat puncak dan menengah
ditentukan oleh GGGI dengan LAN sebagai
target untuk mencapai tujuan pertumbuhan
hijau di Indonesia. Secara lebih jauh, subprogram GGP serta penentuan target
tingkatan birokrasi oleh GGGI dan LAN
akan ditinjau melalui salah satu pendekatan
yang digagas oleh Kitschelt (1986), yakni
teori rezim domestik (domestic regime
theory). Dari hasil analisis deskriptif dalam
artikel ini, sub-program GGP bersama LAN
menunjukkan potensi untuk pembelajaran
dan replikasi ke isu dan atau sektor lainnya.
II.

c) Proses pembuatan keputusan. Kitschelt
(1986) menjelaskan bahwa variabel ini
melihat penggunaan sumber daya serta
strategi, instrumen dan koalisi aktor yang
diterapkan selama proses pembuatan
suatu kebijakan publik.
d) Dampak ekonomi, sosial dan politik
dari suatu kebijakan atau hasilnya.
Variabel
ini
melihat
pembuatan
kebijakan dari efektivitas dan efisiensi
hasilnya, termasuk juga konsekuensi
tidak
terduga
atau
eksternalitas
(Kitschelt, 1986).
Dari keempat aspek analitis di atas,
Kitschelt (1986) kemudian menggagas empat
pendekatan berbeda berdasarkan variasi
penekanan pada setiap variabel. Salah
satunya adalah teori rezim domestik
(domestic regime theory). Penjelasan
mengenai perkembangan pendekatan rezim
domestik, kaitannya dengan birokrasi dan
kontekstualisasinya di Indonesia dipecah
menjadi dua sub-bagian.

PEMBAHASAN

REZIM DOMESTIK DI INDONESIA
Secara umum, kebijakan publik
dikenali sebagai “produk yang dihasilkan
melalui pertukaran antara aktor politik,
institusi, dan kepentingan strategis yang
berkompetisi di dalam dan luar struktur
pemerintahan nasional” (Ovie-D'Leone,
2010). Dalam Kitschelt (1986), variabel yang
menentukan produk kebijakan publik
disederhanakan menjadi 4 aspek analitis
pembuatan kebijakan (4 analytical aspects of
policy making), yakni:

Perkembangan
Birokrasi

Rezim

Domestik

&

Ovie-D’Leone
(2010)
mengemukakan model-model Kitschelt, teori
rezim domestik yang dipahami sebagai
nasionalisasi dari teori rezim (regime theory)
Krasner (1983) dalam disiplin Hubungan
Internasional. Dalam Krasner (1983), rezim
didefinisikan sebagai “prinsip, norma,
peraturan,
dan
prosedur
pembuatan
keputusan yang mempertemukan ekspektasi
aktor pada isu tertentu dalam hubungan
internasional”. Dengan kata lain, institusi
internasional memengaruhi perilaku aktor
negara dan, dari sudut pandang pengamat,
keputusan yang diambil oleh aktor dapat
diprediksi dalam koridor-koridor yang
ditetapkan suatu rezim.

a) Kelompok-kelompok
sosial
yang
melakukan mobilisasi untuk suatu
kebijakan publik. Menurut Kitschelt
(1986), variabel ini dilihat dengan
menentukan
posisi
struktural,
kepentingan dan atribusi yang dimiliki
aktor dalam keterlibatannya terhadap
suatu kebijakan publik.
b) Arena institusional spesifik dalam
pembuatan kebijakan politis yang
mana Kitschelt (1986) jelaskan sebagai
peraturan organisasi yang mengatur
peran dan akses aktor pada arena
kebijakan publik.

4
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Melalui penyematan domestik pada
teori rezim, Kitschelt (1986) pada
hakekatnya mengusulkan bahwa kerangkeng
rezim yang berlaku di tingkat internasional
juga berlaku di tingkat domestik. Sehingga,
prinsip, norma, peraturan dan prosedur
pembuatan keputusan yang berlaku di suatu
negara, atau rezim domestiknya dan juga
struktur peluang politik (opportunity
structures of politics) akan menentukan
kebijakan publik yang dihasilkan. Kitschelt
(1986) juga berpendapat, bahwa “gaya
kebijakan” yang spesifik pada tiap negara ini
merupakan bentukan pola institusional yang
kompleks dan sudah berdiri kukuh seiring
berjalannya waktu.

mengartikan
bahwa
perubahan
keseimbangan kekuatan politik domestik
yang mendadak tidak akan berpengaruh
secara instan maupun signifikan. Oleh
karenanya, sesuai gagasan Kitschelt (1986),
pendekatan rezim domestik menekankan
aspek arena institusional spesifik dalam
pembuatan kebijakan. Pertanyaan berikutnya
adalah menentukan seperti apa karakteristik
rezim yang berlaku dan menjadi koridorkoridor untuk birokrasi di Indonesia.
Rezim Birokrasi di Indonesia
Mengambil istilah Weber, Mariana
(2006) menjelaskan bahwa karakter
masyarakat Indonesia masih bersifat
gemeinschaft yang mana hubungan antara
anggota masih bersifat interpersonal dan atas
dasar kekerabatan. Sehingga birokrasi yang
berlaku secara sistemik memiliki posisi
sebagai patron. Hal Secara lebih jauh, dalam
Korte (2011) dijelaskan bahwa saat ini
Indonesia kental dengan neopatrimonialisme
yang diartikan sebagai kondisi di mana
“kerangka legal – rasional berdiri dan
diterima oleh masyarakat tapi masih
berkontestasi
dengan
praktik-praktik
patrimonial”. Dengan kata lain, sistem sosial
yang berlaku memang sudah diatur secara
hukum-rasional, namun di saat yang
bersamaan hubungan patronase masih
berlaku.
Oleh
karenanya,
birokrasi
diidentikkan
sebagai
patron
tempat
masyarakat sebagai klien bergantung
(Mariana, 2006; Maryana, 2017).

Kemudian, selain menelusuri akar
pemikiran rezim domestik, Ovie-D’Leone
(2010) berpendapat bahwa keberadaan aktor
dalam struktur yang dimaksud dapat
dikatakan sebagai jenis satuan keputusan
(decision units). Satuan keputusan yang
dalam konteks teori rezim digagas oleh
Hermann (2001) diinterpretasi sebagai tipe
struktur politik yang menjadi karakteristik
suatu negara dan menghasilkan gaya
kebijakan sebagaimana ditulis oleh Kitschelt
(1986). Maka, melalui konsep Hermann
(2001), rezim domestik kemudian melihat
“masalah kebijakan yang sama [jika
diterapkan di negara yang berbeda-beda]
akan membentuk beragam kelompok aktor
dan tingkatan mobilisasi, struktur arena
politik, proses pengambilan keputusan, dan
hasil kebijakan yang bergantung pada [satuan
keputusan] yang predominan di suatu
negara”.

Kekakuan relasi dalam birokrasi dan
antar birokrasi dan masyarakat tersebut dapat
dikaitkan dengan konsep kelompok tunggal
(single group), yakni salah satu tipe satuan
keputusan yang digagas Hermann (2001).
Menurutnya, kelompok-kelompok tunggal
memiliki kohesivitas yang tinggi karena
struktur dan norma yang berlaku
mengharuskan
mereka
untuk
selalu
meminimalisasi konflik dan perselisihan.

Sehingga, jika birokrasi dipahami
hidup dalam sebuah kerangkeng rezim
domestik yang spesifik, maka kelangsungan
hidup suatu birokrasi ditentukan oleh norma
yang berlaku dan menjadi suatu rezim
birokrasi
tersendiri
sebagaimana
didengungkan oleh Page (2007). Selain itu,
keberadaan
suatu
rezim
birokrasi
5
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Dengan kata lain, rezim birokrasinya
menjunjung keseragaman pemikiran agar
proses keputusan dapat diambil tanpa
pertentangan yang signifikan. Istilah lain dari
penyeragaman pemikiran ini
adalah
pemikiran kelompok (groupthink) (Hermann,
2001; t'Hart, 1994). Sebelumnya, pemikiran
kelompok dan kaitannya dengan birokrasi di
Indonesia muncul dalam kajian seperti
Mulyana (2001); Harsono (2010) dan;
Pamungkas, Nugraheni, & Rahmanto (2019).
Meskipun demikian, ketiganya menaruh
penilaian pemikiran kelompok sebagai
norma yang negatif dan perlu diubah.
Adapun artikel ini mengontraskan pendapat
yang justru memberikan penilaian terhadap
upaya kohesivitas karena beranggapan
bahwa rezim birokrasi yang berlaku sebagai
realitas yang harus dihadapi—dan sesuai
penjelasan Kitschelt (1986) akan sulit diubah
mengingat keberadaannya yang sudah berdiri
kukuh. Untuk penyederhanaan, kerangka
teori yang sudah dijabarkan di atas,
ditunjukkan pada Gambar 2.

kurikulum pertumbuhan hijau yang diberikan
aksesnya secara khusus untuk maksud
penelitian ini (Pemerintah Indonesia &
GGGI, 2014; 2015). Laporan pertama
bertajuk
“Capacity
Building
Needs
Assessment: Final Report” (Tinjauan
Kebutuhan
Pengembangan
Kapasitas:
Laporan Akhir) yang diselesaikan pada bulan
Juni 2014. Kemudian, laporan kedua
diselesaikan pada bulan Maret 2015 dan
memiliki judul “Institutional Capacity
Building for Green Growth: Towards a
National Curricula – Final Internal Report”
(Pengembangan Kapasitas Institusional
untuk
Pertumbuhan
Hijau:
Menuju
Kurikulum Nasional – Laporan Internal
Akhir).
Secara kronologis, kedua laporan
tersebut merupakan studi pra-implementasi
formal dari sub-program GGP bersama
dengan LAN di mana kapasitas ASN
dievaluasi dan ditinjau yang hasilnya
kemudian
menentukan
bagaimana
pengembangan kapasitas diberlakukan.
Dalam
dua
sub-bagian
selanjutnya,
penemuan dan pertimbangan yang diangkat
dalam kedua laporan tersebut dijelaskan
secara urut.

Gambar 2: Diagram Kerangka Teori

Kebutuhan Pengembangan Kapasitas
Sesuai dengan judulnya, laporan yang
pertama meninjau kebutuhan pengembangan
kapasitas untuk membantu pencapaian tujuan
pertumbuhan hijau yang disepakati dalam
GGP. Laporan ini secara khusus menilai dan
mengukur kesadaran dan pengetahuan ASN
mengenai pertumbuhan hijau agar dapat
ditentukan pada titik mana saja ada
kesenjangan atau kekurangan untuk
kemudian
ditingkatkan
(Pemerintah
Indonesia & GGGI, 2014). Hal ini
dikarenakan, sebagai administrator, perumus
dan penerap sebuah kebijakan sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, birokrasi merupakan
lembaga penting untuk menginternalisasi

Sumber: Hasil Olahan Penulis
KERJA SAMA PENGEMBANGAN
KAPASITAS ASN
Sebagai bahan rujukan utama (data
primer), artikel ini mengacu pada dua laporan
yang dikembangkan oleh Pemerintah
Indonesia
dengan
GGGI
mengenai
kebutuhan pengembangan kapasitas dan
6
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nilai-nilai pengetahuan hijau agar kemudian
bisa melancarkan tujuan dari GGP. ASN
yang ditinjau berasal dari berbagai lembaga
yang terikat pada program dan metode
pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, lokakarya, kuesioner dan
penelitian sekunder.

perencanaan pembangunan yang inklusif dan
berkelanjutan bagi lingkungan, maka
menjadi suatu keharusan bahwa keterampilan
dan kemahiran penggunaan alat, instrumen
serta pengetahuan hijau didalami oleh ASN.
Keterampilan dan kemahiran yang disasar
antara lain adalah penggunaan analisis biayamanfaat (cost-benefit analysis) dalam
penyusunan perencanaan pembangunan atau
peningkatan kemampuan penyusunan kajian
lingkungan
yang
berimplikasi
pada
kebijakan, hingga elemen paling dasar yakni
perilaku keseharian agar lebih inklusif dan
ramah lingkungan (Pemerintah Indonesia &
GGGI, 2014).

Jika dikaitkan dengan kerangka teori
di atas, cukup masuk akal bagi GGGI dan
LAN untuk menggerakkan penghijauannya
melalui birokrasi mengingat relasi sosial
antara birokrasi dengan masyarakatnya yang
neopatrimonial, di mana masyarakat hanya
bergantung sebagai klien. Sehingga dalam
konteks
pencapaian
sebuah
tujuan
pertumbuhan hijau demi kelestarian
lingkungan, pendekatan secara atas-bawah
(top-down) dipilih (Pemerintah Indonesia &
GGGI, 2014) dan ini bertepatan dengan
realitas rezim domestik yang berlaku. Selain
itu, GGGI pun tidak bergerak dalam
mengadvokasi masyarakat secara luasnya
seperti lembaga non-pemerintah (NonGovernmental Organizations/NGO) yang
bergerak di isu lingkungan.

Oleh karena itu, dasar pengembangan
kapasitas
perlu
dimulai
dengan
memperkenalkan konsep teoritis terlebih
dahulu, dan LAN disarankan sebagai institusi
yang paling tepat untuk perkenalan tersebut.
Laporan ini menyimpulkan bahwa LAN
memiliki posisi penting dalam struktur
birokrasi sebagai pemberi pelatihan dan
pendidikan (Pemerintah Indonesia & GGGI,
2014). Dari sudut pandang rezim domestik
Kitschelt (1986), langkah ini merupakan
pemetaan arena institusional spesifik yang
sudah tepat jika bermaksud untuk
menghasilkan produk kebijakan publik yang
dikehendaki. Secara prosedural, LAN
memang tidak dalam rantai pembuatan
kebijakan hijau secara langsung. Namun,
sesuai dengan UU No. 5 tahun 2014, LAN
bertanggung
jawab
untuk
mengkoordinasikan
pendidikan
dan
pelatihan dalam setiap kementerian serta
mengadakan pelatihan wajib dan opsional
bagi semua tingkatan ASN. Dengan kata lain,
LAN diatur secara struktural untuk dapat
memengaruhi norma dan menggeser
pemikiran kelompok melalui pelatihan yang
mereka kembangkan.

Selanjutnya, laporan pertama ini juga
menjelaskan bagaimana pengembangan
kapasitas dilakukan dalam tiga tahapan
yakni:
1) Peningkatan
kesadaran
(awareness
raising);
2) Pergeseran sikap (attitude shifting) dan;
3) Modifikasi
perilaku
(behaviour
modification).
Dari hasil peninjauan tim Pemerintah
Indonesia dan GGGI, tertulis dalam laporan
bahwa untuk pertumbuhan hijau, birokrasi di
Indonesia
masih
harus
ditingkatkan
kesadarannya terlebih dahulu karena masih
belum mengenali pertumbuhan hijau.
Mengingat
bahwa
tujuan-tujuan
pertumbuhan hijau yang disepakati antara
GGGI dengan pemerintah Indonesia secara
substansial
berbentuk
perencanaan7
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Kurikulum Pertumbuhan Hijau dalam
Pelatihan LAN

demikian, laporan kedua ini juga
menekankan bahwa integrasi wawasan
pertumbuhan ke dalam kurikulum yang
sudah ada hanya dilakukan sementara, karena
target jangka panjangnya adalah diusungnya
sebuah kurikulum baru oleh birokrasi yang
menggeser sikap dan memodifikasi perilaku
secara luasnya. Dengan demikian, birokrasi
tidak hanya sekedar mengetahui atau
memahami, tetapi menginternalisasi dan
menjadikan kebiasaan inheren sebagaimana
digagas oleh Page (2007).
Pendekatan
rezim domestik sebagai alat untuk
memahami produk kebijakan publik,
termasuk perumusannya secara garis besar
menerima realitas kerangka institusi dan
politik yang berlaku di mana segala norma,
prinsip dan segala kekakuan yang ada diakui.
Kajian yang mengangkat realita sosial tempat
individu (dalam hal ini birokrat) hidup
sebagai pengaruh besar dalam cara berfikir
dan bertindak pada hakekatnya lahir dalam
suatu era saat kemunculan penemuanpenemuan studi perilaku (behavioural
studies). Antara tahun 1970-1980an,
penemuan penting oleh Kahneman &
Tversky (1979; 1972) menunjukkan bahwa
mempelajari perilaku tidak bisa dilihat secara
hitam-putih atau serta-merta rasional lagi,
tetapi harus dalam konteks pengaruhpengaruh lingkungan (Sunstein & Thaler,
2016). Begitupula kajian revolusioner
pemikiran kelompok (groupthink) yang
menjadi penemuan penting Janis (1972)—
dan dikutip dalam tulisan Hermann (2001)
mengenai satuan keputusan. Fakta ini yang
kemudian tidak dapat terlepaskan dari
pendekatan rezim domestik yang lahir
beberapa tahun kemudian.

Sebagai kelanjutan dari laporan
sebelumnya, laporan kedua ini menunjuk
LAN sebagai mitra yang cocok untuk
menjadi penerap program peningkatan
kesadaran bagi ASN. Secara spesifik, laporan
ini yang kemudian menentukan target
tingkatan
birokrasi
untuk
diberikan
perkenalan terhadap pertumbuhan hijau.
Target tingkatan birokrasi yang dimaksud
dijelaskan
sebelumnya
pada
bagian
pendahuluan. Penentuan Eselon I hingga IV
dalam laporan ini selain karena pendekatan
atas-bawah (top-down) yang dipegang seperti
dalam laporan sebelumnya, juga karena
menyesuaikan dengan tiga jenis pelatihan
dan pendidikan dalam mandat LAN yang
hendak dipenetrasi oleh GGP (Pemerintah
Indonesia & GGGI, 2015). Ketiga pelatihan
dan pendidikan yang dimaksud adalah: 1)
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
(Diklat PIM/Leadership Training); 2)
Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Diklat
Teknis/Technical Training) dan; 3) Reform
Leader
Academy
(RLA).
Dalam
memperkenalkan pertumbuhan hijau, laporan
kedua ini tidak mengusung pembuatan
pelatihan baru atau pendidikan khusus
tersendiri, tetapi dengan mengikutsertakan
materi-materi hijau dasar sebagai bagian dari
ketiga program yang sudah ada.
Dengan demikian, ilmu mengenai
pertumbuhan hijau akan terakumulasi secara
bertahap bersamaan dengan programprogram di atas (Pemerintah Indonesia &
GGGI, 2015). Keputusan untuk melakukan
penetrasi dibandingkan penambahan atau
pengurangan ini tentunya upaya logis dalam
menghadapi rezim yang kebal terhadap
gejolak eksternal. Mengingat ada faktor
keterbiasaan dan ekspektasi umum dalam
pemilihan pelatihan, maka penambahan
pelatihan baru khusus untuk ilmu hijau justru
berisiko tidak diacuhkan. Meskipun

Adapun, hal ini dapat dikontraskan
dengan teori pengelolaan publik baru (new
public management theory/NPM) yang sarat
pengaruh liberalisme pasar di mana efisiensi
dan perampingan didorong (Lane, 2000).
Upaya untuk mengadopsi model pengelolaan
sektor swasta sudah kerap diupayakan seiring
8
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berkembangnya kompleksitas birokrasi.
Meskipun
demikian,
upaya
yang
berlandaskan NPM juga mengesankan
perlunya perbaikan atau perubahan atas
sesuatu yang rusak agar pelayanan publik
yang diidentikan sebagai konsumen
dapatdilaksanakan dengan seksama. Kesan
ini dapat dilihat bertolak belakang dengan
pendekatan rezim domestik yang justru
beranggapan bahwa opsi kebijakan (policy
options) bagi para pemangku kepentingan
sudah sedari awal terbatas berdasarkan
tatanan norma yang berlaku. Oleh karenanya,
upaya perubahan perlu dilakukan secara
inkremental dan tidak mendadak mengingat
kebalnya suatu rezim. Di saat yang
bersamaan, perubahan kagetan (shocks) dari
NPM berisiko tidak menetap dan
diinternalisasi oleh birokrasi karena sifatnya
yang singkat dan berfokus pada hasil jangka
pendek (Hood & Peters, 2004).
III.
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ANALISA KESUKSESAN APLIKASI PERIZINAN USAHA DAN OPERASIONAL
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Hanry Taruna
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
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ABSTRAK
Guna pelayanan publik yang terbaik dan meningkatkan transparansi di sektor Energi Dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), maka diluncurkanlah Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Melalui sistem ini masyarakat yang membutuhkan
pelayanan perizinan tidak perlu untuk mendatangi kantor Kementerian, cukup dengan mengakses
aplikasi tersebut untuk memperoleh aneka layanan yang disediakan. Pelayanan yang diberikan
tidak terbatas dengan pengajuan perizinan baru saja, tetapi termasuk pelayanan penyesuaian,
perpanjangan dan pengambilan perizinan. Dari sisi pengevaluasi, evaluasi dan pengambilan
keputusan terkait pelayanan perizinan dilakukan dalam satu sistem informasi aplikasi. Hal ini
tentunya membuat pekerjaan menjadi bersifat paperless. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
kesuksesan aplikasi perizinan tersebut, sebagai suatu sistem informasi, dengan menggunakan
model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean (2003) dari sisi pengevaluasi. Metode
DeLone & McLean yaitu metode yang mempunyai 6 (enam) variable evaluasi yaitu: information
quality, system quality, service quality, use, user satisfaction dan net benefit. Penerapan model
DeLone &McLean menunjukkan bahwa tingkat kesuksesan pada aplikasi ini adalah baik dengan
nilai 64.04 persen dengan nilai terendah pada kepuasaan penggunaan sebesar 55.20 persen dan
nilai tertinggi pada penggunaan sebesar 74.40 persen. Berdasarkan analisa jalur didapatkan bahwa
terdapat 3 (tiga) hubuangan antara variabel yang bersifat positif dan signifikan, yaitu variabel
kualitas informasi terhadap penggunaan, kualitas layanan terhadap kepuasan penggunaan dan
kualitas sistem terhadap manfaat bersih atau kemanfaatan. seluruh variable memiliki hubungan
yang positif tetapi tidak semuanya memiliki pengaruh yang kuat. Variabel yang memiliki pengaruh
kuat pada variabel lain adalah variabel system quality terhadap user satisfaction, information
quality terhadap user satisfaction, service quality terhadap user satisfaction dan user satisfaction
terhadap net benefit. Dengan demikian untuk lebih dapat memperoleh net benefit yang lebih baik,
sebagai bentuk akhir dari suatu kebijakan, maka harus dilakukan peningkatan terhadap kualitas
sistem.
Kata kunci: Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Sektor Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kesuksesan Sistem Informasi, Model Delone & McLean dan Analisa Jalur.
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
merupakan landasan hukum dalam kegiatan

usaha minyak dan gas bumi (migas), yang
terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir.
Keduanya dituntut untuk lebih mampu
mendukung kesinambungan pembangunan
nasional
dalam
rangka
peningkatan
12
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kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta
bertujuan
untuk
mendukung
dan
menumbuhkembangkan
kemampuan
nasional untuk lebih mampu bersaing,
menciptakan lapangan kerja, perbaikan
terhadap lingkunganya serta meningkatnya
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Seiring perkembangan pemerintah
yang bersifat elektronik atau e-government,
maupun kota-kota pintar secara global,
Kementerian ESDM pun tidak luput bergerak
ke arah yang sama. Keinginan untuk
mengadakan e-government yang dapat
diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau
administrasi publik diharapkan akan
meningkatkan efisiensi secara internal
maupun pada saat menyampaikan pelayanan
publik, ataupun proses pemerintahan yang
demokratis. Sebagai langkah awal, melalui
terbitnya Permen ESDM nomor 29 tahun
2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas Bumi, telah ditetapkan
landasan
e-government
sebagaimana
disebutkan pada pasal 50 yang menyatakan
bahwa pelaksanaan perizinan pada kegiatan
usaha minyak dan gas bumi dilakukan
melalui media elektronik berbasis web
(online
system).
Laman
perizinanmigas.esdm.go.id
merupakan
implementasi awal dari kebijakan tersebut,
yang merupakan pusat pelayanan perizinan
yang berada disektor migas. Kemudian
sebagai bentuk pelayanan terpadu satu pintu,
maka berkembang menjadi satu wadah besar
yang meliputi seluruh perizinan di sektor
ESDM melalui laman perizinan.esdm.go.id.
Suatu
kebijakan
yang
telah
diimplementasikan tentunya membutuhkan
suatu monitoring dan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan kebijakan tersebut
dalam mengatasi suatu permasalahan.
Sehingga perlu dilakukan monitoring dan
evaluasi terhadap keberhasilan laman
perizinan yang telah ada, salah satunya
adalah mengetahui kesuksesannya sebagai
suatu bentuk teknologi informasi.

Kesuksesan dari teknologi informasi
yang digunakan dalam suatu organisasi
merupakan salah satu misi penting bagi suatu
organisasi (Surendro, 2009; Wisudiawan,
2015). Kesuksesan teknologi informasi yang
digunakan sangat terkait dengan para
pemangku kepentingan atau stakeholder.
Stakeholder merupakan orang-orang yang
memiliki kepentingan baik secara langsung
maupun
tidak
langsung
terhadap
pengembangan
dan
keberlangsungan
teknologi informasi suatu organisasi. Secara
umum, Jogiyanto H, (2007) dalam
Wisudiawan (2015) telah memetakan tujuh
kelompok stakeholder secara umum, yaitu
pengguna, pemerintah, industri, pelanggan,
karyawan, pesaing dan pemasok. Keberadaan
stakeholder tersebut dapat dijadikan subjek
dalam mengetahui kesuksesan suatu sistem
informasi (Wisudiawan, 2015).
Salah satu model yang biasa
digunakan
dalam
mengukur
tingkat
kesuksesan suatu sistem informasi adal
model kesuksesan informasi dari DeLone dan
McLean. Komponen-komponen yang ada
pada model DeLone dan McLean terdiri dari
information quality, system quality, service
quality, use, user satisfaction dan net benefit.
Sehingga penelitian ini menggunakan model
DeLone dan McLean untuk mengukur sejauh
mana kesuksesan implementasi e-goverment
pada pelayan perizinan usaha di Kementerian
ESDM dan faktor apa saja yang
mempengaruhi
kesuksesan
dan
kegagalannya agar dapat dievaluasi untuk
pengembangan dan perbaikan selanjutnya.
Melalui penelitian ini diharapkan
dapat mengetahui sejauh mana kesuksesan egovernment pada pelayan perizinan usaha di
Kementerian ESDM dan hal-hal apa saja
yang dievaluasi untuk pengembangan dan
perbaikan selanjutnya. Untuk membatasi
ruang lingkup penelitian, maka subjek untuk
penelitian di batasi pada salah satu Eselon II
pada Kementerian ESDM yaitu Direktorat
Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat
13
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Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Hal ini
dilakukan mengingat pada Direktorat ini
mengelola 4 (empat) perizinan dari 6
(enam)perizinan yang ada di Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

kebermanfaatan sistem dari sudut pandang
pengguna.
Hanafi (2017) melakukan analisis
tingkat keberhasilan sistem informasi
website pada Universitas Borobudur dengan
menggunakan Model DeLone dan McLean.
Variabel yang digunakan adalah kualitas
sistem, kepuasan pengguna, kualitas
informasi dan kualitas layanan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terhadap
hubungan positif dan signifikan antara
kualitas
layanan
terhadap
kepuasan
pengguna, kualitas sistem terhadap kepuasan
pengguna dan kualitas informasi terhadap
kepuasan pengguna.
Penelitian-penelitian
tersebut
memiliki aspek yang sama dengan penelitian
ini, demografi yang menggunakan pengguna
langsung sebagai narasumber, tujuan
penelitian dalam mengukur keberhasilan
sistem teknologi informasi yang sudah
diimplementasikan serta mencari faktorfaktor yang mempengaruhi kesuksesannya.

b.
1)

Metode
Penelitian Terdahulu
Maftukhah dan Megawati (2017)
melakukan
pengukuran
kesuksesan
penerapaan sistem informasi administrasi
kependudukan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dengan
menggunakan Model DeLone dan McLean.
Penelitian ini menggunakan variabel kualitas
sistem, kualitas informasi, kepuasan
pengguna dan manfaat bersih. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa semua
variabel masih bernilai cukup dengan nilai
paling tinggi diperoleh kualitas ifnormasi.
Sedangkan secara bersama-sama, variabel
kualitas sistem, kualitas informasi dan
kepuasan pengguna berpengaruh sebesar
78,8 persen terhadap manfaat bersih yang
diterima oleh pengguna sistem informasi.
Wisudiawan (2015) melakukan
pengukuran kesuksesan sistem informasi
menggunakan model DeLone dan McLean
terhadap sistem informasi e-learning yang
sudah digunakan oleh mahasiswa, dosen dan
staff pada salah satu perguruan tinggi swasta
di Bandung. Dimensi yang diukur adalah
user satisfaction yang berhubungan dengan
service quality, information quality, system
quality, perceived usefulnesss dan benefit.
Hasil penelitian dan uji hipotesis
menunjukkan bahwa kepuasan pengguna
sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama
yaitu kualitas informasi, kualitas sitem dan

2)

Model DeLone and McLean
Model DeLone dan McLean
menyatakan bahwa information quality,
system quality dan service quality akan
berpengaruh positif terhadap use dan user
satisfaction
dan
selanjutnya
akan
berpengaruh positif pada net benefit atau
hasil akhir (DeLone dan McLean, 2013;
McGill, Hobbs dan Klobas, 2003; Saputro,
Budiyanto dan Santoso, 2015)
Pada 2003, DeLone dan McLean melakukan
peninjauan serta mengusulkan model yang
sudah diperbarui sebagaimana ditunjukkan
pada gambar 1.
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Information
Quality
Information
Quality

Intention To
Use/Use

Net Benefit
User Satisfaction

Information
Quality

Gambar 1. Model Kesuksesan Sistem Informasi (DeLone & McLean, 2013)

3)

Hipotesis
Berdasarkan model DeLone dan
McLean di atas, maka kita dapat
mengusulkan hipotesis awal sebagai berikut:
H1a. information quality berpengaruh
positif dan signifikan terhadap use;
H1b information quality berpengaruh
positif dan signifikan terhadap user
satisfaction;
H1c information quality berpengaruh
positif dan signifikan terhadap net
benefit;
H2a system quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap use;
H2b system quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap user
satisfaction;
H2c system quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap net benefit;
H3a service quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap use;
H3b service quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap user
satisfaction;
H3c service quality berpengaruh positif
dan signifikan terhadap net benefit;
H4a Use
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap user satisfaction;

H4b Use berpengaruh positif dan
signifikan terhadap net benefit;
H5
User satisfaction berpengaruh positif
dan signifikan terhadap net benefit;
H6
System Quality, Information Quality
dan Service Qualtiy secara bersamasama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap use;
H7
System Quality, Information Quality
dan Service Quality dan use secara
bersama-sama berpengaruh positif
dan signifikan terhadap user
satisfaction; dan
H8
System Quality, Infomration Quality,
Service Quality, Use dan User
Satisfaction secara bersama-sama
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap net benefit.
4)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis
penelitian analisis deskriptif yang digunakan
untuk menginterpretasikan data yang telah
diolah secara kuantitatif. Peneliti akan
menggambarkan situasi yang terjadi pada
saat sekarang melalui angka-angka statistik
yang kemudian diintepretasikan ke dalam
suatu uraian.
15

Jurnal AAKI/ Volume 1, Juni 2020 / ISSN No.2722-175X

Data penelitian ini menggunakan data
primer yang dapatkan melalui penyebaran
kuisioner kepada responden. Adapun
responden yang menjadi subjek dalam
penelitian ini adalah para pegawai
pemerintah yang bertindak sebagai evaluator
permohonan izin usaha pada Direktorat
Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, berjumlah
25 pegawai dari total 31 pegawai yang
memiliki tanggung jawab sebagai evaluator,
dengan tingkat signifikasi sebesar 5 persen.

2.
a.

PEMBAHASAN
Variabel dan Indikator
Variabel
dan
Indikator
yang
digunakan dalam penelitian ini dan
digunakan sebagai pembentuk kuisioner
yang digunakan pada penelitian adalah
sebagaimana tertuang pada tabel 1 di bawah
ini.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian
No.

Komponen

Sumber

Indikator

1.

Information Quality

J. Livari (2005)

Completeness; Precision; Reability; Currency; dan
Format of Output

2.

System Quality

J. Livari (2005)

System Flexibility; Time to Respond; System
Integration; dan Convinience of Access

3.

Service Quality

DeLone & McLean (2003)

4.

Use

5.

User Satisfaction

6.

Net Benefit

J. Livari (2005)

Assurance, Empathy; dan Responsiveness
Daily Used Time; dan Frequency of Use

DeLone & McLean (2003)
Davis (1989)

Repeat Purchases; dan Repeat Visits.
Speed of acomplishing task; Job Performance;
Effectiveness; Ease of Job; dan Usefullness in
Work.

Sumber: J. Livari (2005); Delone & McLean (2003); Davis (1989); Saputro, Budiyanto & Santoso (2015).

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

b.

Uji Validitas
Kita menggunakan uji validitas untuk
mengetahui ketepatan dari alat ukur yang
digunakan.
Jumlah
Kuisioner
yang
disebarkan untuk uji validitas ini sejumlah 25
kuisioner.
Angka
tersebut
dengan
menggunakan 5 persen, sehingga nilai r pada
tabel adalah 0.396. Berdasarkan hasil uji
validitas didapatkan bahwa nilai hitung r
seperti pada tabel 2.

Indikator

16

r-hitung

Keterangan

Completeness

0.943

Valid

Precision

0.951

Valid

Reability

0.916

Valid

Currency

0.880

Valid

Format of Output

0.826

Valid

Convinience of Acces

0.947

Valid

System Integration

0.743

Valid

Time to Respond

0.828

Valid
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System Flexibility

0.809

Valid

Assurance

0.808

Valid

Empathy

0.729

Valid

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel
Nilai Uji
Keterangan
Reliabilitas

Tabel 2. lanjutan
Indikator

Kualitas
Informasi

0.920

Sangat
Andal

Kualitas Sistem

0.786

Sangat
Andal

Kualitas
Layanan

0.514

Cukup
Andal

Penggunaan

0.706

Andal

R-hitung

Keterangan

Responsiveness

0.905

Valid

Daily Used Time

0.938

Valid

Frequency of use

0.907

Valid

Repeat Purchases

0.966

Valid

Repeat Visits

0.959

Valid

Speed of Acomplishing
Task

0.979

Valid

Kepuasan
Pengguna

0.854

Sangat
Andal

Job Performance

0.960

Valid

Manfaat Bersih

0.952

Effectiveness

0.950

Valid

Sangat
Andal

Ease of Job

0.943

Valid

Sumber: hasil olahan data (2019)

Usefullness in Work

0.909

Valid

3.4. Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil analisa statistik
deskriptif terhadap variabel-variabel kesuksesan
sistem informasi berdasarkan metode DeLean
dan McLeon, didapatkan bahwa secara
keseluruhan nilai kualitas sistem informasi
berada pada posisi baik, hanya terdapat satu
variabel yaitu user satisfaction yang berada pada
posisi cukup baik. Selengkapnya hasil statistik
deskriptif sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.

Sumber: Hasil pengolahan data

3.3.

Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini semua indikator
dinyatakan reliabel karena nilai hasil uji
reliabilitasnya di atas r-tabel (0.396), dengan tingkat
keandalan yang terendah adalah 0.514 (cukup andal)
untuk variabel service quality dan tertinggi adalah
0.952 (sangat andal) untuk variabel Net Benefit.
Nilai tingkat keandalan ditunjukkan pada tabel 3 dan
hasil uji reliabilitas keseluruhan pada tabel 4.

3.5. Analisa Jalur
Untuk menguji besarnya sumbangan
(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur
pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal
antar variabel information qualtiy (X1), system
quality (X2) dan service quality (X3) terhadap
Use (Y1) dan User Satisfaction (Y2) serta
dampaknya terhadap net benefit (Z) digunakan
analisa jalur. Berdasarkan hasil analisa jalur
didapatkan hasil dari koefisien jalur sub-struktur,
sebagaimana ditunjukkan pada tabel 6, 7 dan 8
yang digunakan untuk melihat hubungan antar
variabel secara parsial maupun bersama-sama,
serta persaman-persamaan yang dihasilkan.

Tabel 3.Tingkat Keandalan
Nilai
Tingkat Keandalan
0.0 – 0.20

Kurang Andal

>0.20 – 0.40

Agak Andal

>0.40 – 0.60

Cukup Andal

>0.60 – 0.80

Andal

>0.80 – 1.00

Sangat Andal

Sumber: Hair et al. (2007)
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Tabel 5. Statistik Deskriptif
Variabel

Nilai (%)

Keterangan

Information Quality

63.04

Baik

System Quality

64.40

Baik

Service Quality

64.53

Baik

Use

74.40

Baik

User Satisfaction

55.20

Cukup Baik

Net Benefit

62.72

Baik

Total

64.04

Baik

Sumber: Hasil Olahan Data 2019

Tabel 6. Hasil Koefisien Jalur antara Information Quality, System Quality, Service Quality dan Use
Koefisien
Jalur
(Beta)

Nilai t

X1 terhadap Y1

0.402

3.068

X2 terhadap Y1

-0.536

-2.192

X3 terhadap Y1

0.181

0.539

Pengaruh Antar
Variabel

Nilai F

Hasil
Pengujian

Koefisien
Diterminan
R square

Koefisien
Variabel
lain (sisa)

H1a diterima
3.4388

H2a ditolak

0.329

0.671

H3a ditolak

Sumber: Hasil Olahan Data 2019

Tabel 6 menunjukkan nilai-nilai
untuk pengujian hipotesa yang telah di
ajukan untuk sub-struktur 1. Terlihat untuk
nilai uji t, atau uji secara parsial, hanya
information quality yang secara positif dan
signifikan berpengaruh terhadap use
(penggunaan). Namun secara bersama-sama
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
use (penggunaan) yang terlihat pada nilai uji
F nya. Kombinasi diantara ketiganya

memiliki kontribusi sebesar 32.9 persen
terhadap use sedangkan 67.1 persen
dipengaruhi oleh variabel di luar ketiganya.
Persamaan yang terbentuk adalah sebagai
berikut:
Y1 = ρy1x1 X1 + ρy1x2 X2+ ρy1x3 X3 +
ρy1.ᵋ 1 ᵋ1; Rsquare
= 0.402X1 – 0.536X2 + 0.181X3 +
0.670ᵋ1 ; Rsquare. = 0.329
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Tabel 7. Hasil Koefisien Jalur antara Information Quality, System Quality, Service Quality, Use dan User
Satisfaction
Pengaruh Antar
Variabel

Koefisien
Jalur
(Beta)

Nilai t

X1 terhadap Y2

0.0646

0.8680

X2 terhadap Y2

0.1966

1.5340

X3 terhadap Y2

0.3698

2.3132

Y1 terhadap Y2

-0.1445

-1.401

Nilai F

Hasil
Pengujian

Koefisien
Diterminan
R square

Koefisien
Variabel
lain (sisa)

0.8076

0.1924

H1b ditolak
H2b ditolak
20.9808

H3b diterima
H4a ditolak

Sumber: Hasil Olahan Data (2019)

Tabel 7 menunjukkan nilai-nilai
untuk pengujian hipotesa yang telah diajukan
untuk sub-struktur 2. Pada hasil uji t, hanya
variabel service quality yang berpengaruh
positifi dan signifikan terhadap user
satisfaction. Namun secara bersama-sama,
memiliki pengaruh terhadap user satisfaction
yang terlihat dari nilai F hitung yang lebih
besar dari F tabel. Kombinasi keempat

variabel tersebut memberikan pengaruh
sebesar 80.76 persen terhadap user
satisfaction sedangkan 19.24 persen
dipengaruhi variabel yang lain. Persamaan
yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Y2 = ρy2x1 X1 + ρy2x2 X2 + ρy2x3 X3 +
ρy2y1 Y1 + ρy2.ᵋ 1 ᵋ2; Rsquare.
= 0.064X1 + 0.196X2 + 0.370X3 –
0.144Y1 + 0.192ᵋ2 ; Rsquare. = 0.808

Tabel 8. Hasil Koefisien Jalur antara Information Quality, System Quality, Service Quality, Use, User
Satisfaction dan Net Benefit

Pengaruh Antar
Variabel

Koefisien
Jalur (Beta)

Nilai t

X1 terhadap Z

-0.2449

-1.065

H1c ditolak

X2 terhadap Z

0.9558

2.325

H2b diterima

X3 terhadap Z

-0.1083

-0.198

Y1 terhadap Z

0.2492

0.7604

H4a ditolak

Y2 terhadap Z

1.3869

2.0450

H5 ditolak

Nilai F

13.7022

Hasil Pengujian

H3b ditolak

Koefisien
Diterminan
Rsquare

Koefisien
Variabel
lain
(sisa)

0.7828

0.2171

Sumber: Hasil Olahan Data (2019)

Tabel 8 menunjukkan nilai-nilai
untuk pengujian hipotesa yang telah diajukan
untuk sub-struktur 3. Pada hasil uji t, hanya
variabel system quality yang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap net benefit.
Namun secara bersama-sama, kelima
variabel tersebut memiliki pengaruh
signifikan dan positif terhadap net benefit

yang terlihat dari nilai F hitung yang lebih
besar dari F tabel. Persamaan yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
Z = ρzx1 X1 + ρzx2 X2 + ρzx3 X3 + ρzy1
Y1 + ρzy2 Y2 + ρx.ᵋ 1 ᵋ3; Rsquare.
= -0.244X1 + 0.956X2 – 0.108X3 +
0.249Y1 + 1.386Y2 + 0.2172ᵋ2 ;
Rsquare. =0.782
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Tabel 9. Dekomposisi dari koefisien jalur, pengaruh langsung dan tidak langsung dan pengaruh total tentang
information quality (X1), system quality (X2), service quality (X3), use (Y1), user satisfaction (Y2)
terhadap net benefit (Z).
Pengaruh Kausal
Pengaruh Variabel

X1 terhadap Y1
X1 terhadap Y2
X1 terhadap Z
X2 terhadap Y1
X2 terhadap Y2
X2 terhadap Z
X3 terhadap Y1
X3 terhadap Y2
X3 terhadap Z
Y1 terhadap Y2
Y1 terhadap Z
Y2 terhadap Z

Langsung

Tidak Langsung
Melalui
Melalui
Melalui Y1
Y1
Y2
dan Y2

0.402
0.064 -0.057888
-0.244 0.100098 0.088704
-0.536
0.196 0.077184
0.956 -0.133464 0.271656
0.181
0.37 -0.026064
-0.108 0.045069
0.51282
-0.144
0.249
-0.199584
1.386
Sumber: hasil olahan data (2019)

Dari tabel 9 dapat kita lihat pengaruh secara
langsung dan tidak langsung dari variabelvariabel information quality, system quality,
service quality, use dan user satisfaction
terhadap net benefit. Sebagai contoh untuk
variabel information quality, yang memiliki
pengaruh terhadap use secara langsung
sebesar 0.402. Sedangkan terhadap user
satisfaction, variabel information quality
memiliki pengaruh langsung sebesar 0.064
dan juga memiliki pengarus secara tidak
langsung melalui variabel use sebesar –
0.057888, sehingga secara keseluruhan
pengaruh information quality terhadap user
satisfactioan sebesar 0.00612. Pengaruh
information quality terhadap net benefit juga
terdiri dari pengaruh langsung dan tidak
langsung. Secara langsung, information
quality berpengaruh – 0.244 terhadap net
benefit, sedangkan secara tidak langsung
pengaruh information quality melalui use
terhadap net benefit sebesar 0.100098,

-0.0802328
0.106977
-0.0361247
-

Total
0.402
0.006112
-0.1354308
-0.536
0.273184
1.201169
0.181
0.343936
0.4137643
-0.144
0.049416
1.386

melalui user satisfaction terhadap net benefit
sebesar 0.088704 dan melalui use dan user
satisfaction sebesar – 0.0802328. Sehingga
secara total pengaruh information quality
terhadap net benefit secara langsung dan
tidak langsung adalah sebesar – 0.1354308.
3. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis maka kita
dapat menyimpulkan bahwa:
1. Kesuksesan Sistem Informasi Perizinan
Usaha dan Operasional Sektor Energi dan
Sumber Daya Mineral memperoleh nilai
64.04 persen yang berarti secara
keseluruhan sistem informasi ini masih
tergolong baik. Akan tetapi dari untuk
User Satisfaction atau Kepuasan
Pengguna masih memperoleh nilai 55.20
persen atau tergolong cukup baik. Secara
keseluruhan, nilai 64.04 persen bisa
dipandang sebagai nilai yang tidak terlalu
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baik, mengingat sistem pengumpulan
data menggunakan skala likert yang
sangat tergantung dari jumlah responden.
Nilai tersebut bisa saja bergerak negatif
menjadi di bawah 60 persen jika
responden bertambah. Sehingga perlu
dilakukan tindakan perbaikan terutama
yang terkait dengan kualitas sistem,
informasi maupun layanan yang menjadi
pondasi dari user satisfaction maupun net
benefit yang menjadi nilai akhir dari
suatu pelaksanaan kebijakan.
2. Hasil pengolahan dan pengujian data
mendapatkan bahwa hanya information
quality yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap use; hanya service
quality yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap user satisfaction; dan
hanya system quality yang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap net
benefit.
a. Bila dilihat dari responden yang
dibatasi dan terdiri dari para pegawai
yang
melakukan
evaluasi
permohonan perizinan yang masuk
melalui sistem, informasi yang
diterima dan nantinya diolah menjadi
sangat penting dalam penggunaan
sistem tersebut, sehingga menjadi
suatu kewajaran bahwa kualitas
informasi
berpengaruh
positif
terhadap penggunaan sistem oleh
para pegawai.
b. Kualitas layanan yang diberikan oleh
penyedia sistem, menjadi faktor yang
berpengaruh terhadap kepuasan para
pegawai dalam melakukan pekerjaan
mereka dengan menggunakan sistem
tersebut. Indikator kualitas layanan
berupa jaminan dari berjalannya
sistem dengan lancar, instruksi untuk
troubleshooting yang bisa dilakukan
sendiri oleh pegawai ataupun respon
dari pengelola layanan bila terjadi
permasalahan yang tidak dipecahkan
oleh pegawai, menjadi penting untuk

memperoleh kepuasan dalam bekerja
serta tidak berdampak terhadap
kegusaran atau kekesalan para
pegawai dikarenakan pekerjaannya
menjadi tertunda.
c. Muaranya adalah pada system quality
yang menjadi penentu dari net
benefit. Melalui sistem yang
berkualitas,
tentunya
akan
mengurangi
keraguan
terhadap
layanan informasi maupun layanan
sistem, karena sistem sudah sangat
beradaptasi dan memiliki arsitektur
sistem yang meminimalisir terjadinya
gangguan. Sistem berjalan dengan
baik, layananan yang diberikan oleh
para pegawai pun menjadi lebih baik
sehingga pengguna layanan perizinan
pun mendapatkan manfaat sesuai
dengan tujuan dari kebijakan yang
telah ditetapkan.
UCAPAN TERIMAKASIH
Peneliti
mengucapkan
ucapan
terimakasih yang setinggi-tingginya terhadap
para pihak yang telah membantu dan
mendukung
terselenggaranya
serta
penyelesaian dari penelitian ini, yaitu:
1. Direktur Pembinaan Usaha Hilir
Migas, Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral;
2. Kasubdit Pengangkutan Migas,
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir
Migas, Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi;
3. Kasubdit Niaga Migas, Direktorat
Pembinaan Usaha Hilir Migas,
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi;
4. Kasubdit
Pengolahan
Migas,
Direktorat Pembinaan Usaha Hilir
Migas, Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi;
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Analis Kebijakan di Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud RI
ABSTRAK

Urusan pendidikan seringkali dikatakan sebagai urusan yang berdampak jangka panjang
serta berkaitan langsung dengan orang banyak dan masa depan sebuah bangsa. Bila melihat karakter
kebijakan publik bidang pendidikan, maka dibutuhkan Analis-Analis Kebijakan yang andal dan
profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat seperti apa peran dan fungsi dari Analis
Kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Pusat Analisis dan
Sinkronisasi Kebijakan, serta dampaknya bagi pembangunan pendidikan di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data sekunder, analisis beban kerja dan
diksusi kelompok terpumpun. Dari hasil penelitian ini, bisa diketahui bahwa peran dari Analis
Kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan amatlah penting. Tidak hanya itu, Analis
Kebijakan sebagai jabatan fungsional diharapkan bisa membantu pemangkasan birokrasi menjadi
lebih profesional dan agile serta bisa ditempat pada setiap unit utama yang ada di Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Kata Kunci: kebijakan, analisis, analis kebijakan
I.

PENDAHULUAN

Selain itu, permasalahan pendidikan
juga seringkali dikaitkan dengan penyerapan
tenaga kerja, karena pada dasarnya lulusan
dari sistem pendidikan diharapkan bisa
bekerja
atau
menciptakan
lapangan
pekerjaan. Berdasarkan data World Bank,
2014, Indonesia mengalami masalah
pengangguran
dengan
pertumbuhan
kebekerjaan yang lebih lambat dibandingkan
dengan pertumbuhan penduduk sehingga
menyebabkan peningkatan pengangguran
sebesar 5,7%. Angka ini tidak jauh berbeda
dengan tingkat pengangguran pada bulan
Februari 2018 yang masih sebesar 5.13%
dari data Badan Pusat Statistik 2.

Perkembangan mutu pendidikan di
Indonesia masih belum sesuai dengan
harapan bangsa Indonesia, terlebih lagi bila
dibandingkan dengan negara-negara lain
yang waktu kemerdekaannya sama dengan
Indonesia, seperti Jepang, China, Korea
Selatan, atau bahkan dengan negara-negara
ASEAN
seperti Vietnam,
Malaysia,
Singapura dan lain sebagainya. Hal ini bisa
dilihat dari peringkat Indonesia dalam
Programme Internationale for Student
Assesment (PISA), sejak tahun 2000
peringkat Indonesia selalu ada pada kelas
papan bawah. PISA sendiri merupakan
pengukuran
internasional
terhadap
kemampuan siswa dalam menelaah,
memberikan alasan dan mengkomunikasian
secara efektif, serta menginterpretasikan
permasalahan dalam berbagai situan untuk
kemampuan membaca, matematika dan sains
1.

Tentunya
tren
peningkatan
pengangguran ini menjadi amat berbahaya
bila melihat peluang bonus demografi
Indonesia. Pada tahun 2045, jumlah
penduduk Indonesia mencapai 309 juta orang
dengan angka Pendapatan Domestik Bruto
(PDB) mencapai 29 ribu dolar AS per tahun.
Dengan kondisi ini, Indonesia mempunyai
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peluang untuk dapat menikmati ‘bonus
demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan
ekonomi akibat berubahnya struktur umur
penduduk yang ditandai dengan menurunnya
rasio ketergantungan (dependency ratio)
penduduk non-usia kerja (berusaia di bawah
15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap
penduduk usia kerja (usia 15 tahun sampai 64
tahun). Berdasarkan proyeksi penduduk
tahun 2010 sampa tahun 2045, Bonus
Demografi tertinggi diperkirakan terjadi pada
tahun 2028 sampai tahun 2031. Perubahan
struktur ini memungkinkan bonus demografi
tercipta karena meningkatnya penyediaan
angkatan kerja (labor supply), tabungan
(saving), dan kualitas sumber daya manusia
(human capital). Bila terjadi kesalahan dalam
penanganan usia produktif tersebut maka
dapat dipastikan Indonesia bisa mengalami
masalah besar.

organisasi yang gemuk, bahkan boros dalam
pengelolaan anggaran, telah menjangkiti
semua level dalam organisasi pemerintahan
(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), baik di
tingkat pusat, maupun di tingkat daerah.
Implikasinya adalah kinerja birokrasi dalam
pelayanan publik belum memberikan
kepuasan kepada masyarakat.
Sebuah negara yang berdaulat tentunya
ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang
mandiri dengan mementingkan kepentingan
negaranya. Terlebih lagi dengan kebijakan
bidang pendidikan, seringkali kita terjebak
dengan bercontoh kepada model-model atau
metode-metode dari negara lain yang
terkadang tidak sesuai dengan situasi dan
kondisi dari kita sendiri. Kemajuan suatu
bangsa juga selain ditandai dengan kualitas
dan kemandirian Sumber Daya Manusia
(SDM-nya), adalah bagaimana SDM-nya
menguasai posisi-posisi penting, SDM lokal
terserap dengan baik, kebijakan pendidikan
sesuai dengan karakter bangsanya, bahkan
dunia pendidikan dan penelitian berkembang
sesuai dengan karakteristik negaranya.

Terkait dengan regulasi, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah, wewenang
pengelolaan jenjang pendidikan telah terbagi.
Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah
Menengah
Pertama
(SMP),
pengelolaan pendidikan diserahkan kepada
pemerintah kabupaten/kota, sedangkan pada
jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Perguruan Tinggi dan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) diserahkan kepada Pemerintah
Pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat
(baca: Kemendikbud) tidak mempunyai
kewenangan terhadap pengelolaan pendidikan
di daerah. Tentunya hal ini menjadi amat
riskan bagi setiap kebijakan tentang
pendidikan dari Pemerintah Pusat ke daerahdaerah. Sedangkan tupoksi dari Kemendikbud
adalah mengeluarkan juknis-juknis atau
standar-standar atau hal lainnya hanya sebagai
acuan pemerintah daerah. Tentu saja,
Kemendikbud juga tetap mempunyai kekuatan
dalam dana transfer daerah, dana pusat yang
diluncurkan ke daerah 3.

Melihat permasalahan dan situasi di atas,
maka kami bermaksud untuk melakukan
sebuah kajian tentang peran penting dari
Analis Kebijakan di bidang pendidikan,
khususnya. Analis kebijakan adalah pegawai
negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
kajian dan analisis kebijakan dalam
lingkungan instansi pusat dan daerah.. Peran
analis kebijakan penting dalam memastikan
bahwa kebijakan yang dibuat oleh pengambil
kebijakan akan memecahkan masalah publik
dengan meminimalisir ataupun tanpa
menimbulkan masalah lain.
Sehubungan dengan hal di atas, maka
kami mencoba melakukan sebuah kajian
terhadap peran dari Analis Kebijakan pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
pada umumnya, serta Pusat Analisis dan
Sinkronisasi Kebijakan (PASKA).

Permasalahan lainnya adalah birokrasi
Indonesia dinilai lamban dalam pelayanan
publik, suap dalam pelayanan izin,
administrasi yang berbelit-belit, struktur
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Metode pendekatan kajian yang
digunakan melalui pendekatan deskriptifanalitis 4. Bentuk metode ini meliputi (a)
library research atau analisis data sekunder
dengan cara menelaah informasi terkait dan
dengan mengkaji perkembangan teknologi
pembelajaran serta menelaah peraturan
terkait JFAK dan PASKA; (b) analisis beban
kerja dengan menggunakan factor evaluation
system (FEM) 5; dan (c) focus group
discussion atau diskusi kelompok terpumpun
dengan cara mendiskusikan secara terfokus
dengan ahli dan praktisi mengenai peran dan
penghitungan beban kerja dari JFAK saat ini
bersama narasumber yang kompeten seperti
dari unsur LAN, BKF, Kemenkes dan Staf
Ahli Menteri bidang Regulasi, serta lainnya.

release), policy paper dapat merekam atau
mengkomunikasian
analisis
kebijakan
kepada pembuat kebijakan atau stakeholders
yang lain 7
Tipe makalah
kebijakan
Aspek
Perbedaan
Pembaca

Policy Study

Ahli kebijakan

Fokus Masalah

Issue-driven: Rekomendasi
kebijakan umum dan analisis
atas isu-isu kebijakan

Konteks
Penggunaan

Digunakan untuk diseminasi
dan debat mengenai hasil
penelitian kebijakan. Selain
itu juga digunakan untuk
memberikan informasi
dalam pembuatan policy
brief
Secara umum menggunakan
penelitian.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui
peran dan fungsi serta dampak dari adanya
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK)
ketika berada pada pemerintah, khususnya di
PASKA dan Kemendikbud pada umumnya.

Metodologi

Selain itu juga melakukan
kajian sistemastis mengenai
sifat, sebab serta alternatif
kebijakan publik.

Linguistik

Teknis dan sangat spesifik

Panjang Halaman Sampai 60 halaman

II.

Policy Brief

Policy Memo

Stakeholders pada
kebijakan terkait
Audience driven: pesan Audience driven: pesan
kebijakan yang spesifik kebijakan yang spesifik
digunakan untuk
digunakan untuk
meyakinkan stakeholders. meyakinkan stakeholders.
Digunakan untuk kegiatan
advokasi dan lobi agar para
stakeholders mau
Digunakan untuk kegiatan
mengetahui persoalan
advokasi dan lobi
kebijakan secara lebih baik
(misalnya membaca policy
brief)
Jarang menggunakan
penelitian.
Jarang menggunakan
Meneliti satu kebijakan, penelitian.
mengomparasikan dua atau
lebih kebijakan serta
Fokus pada rekomendasi
memprediksi implikasi dari kebijakan
perubahan kebijakan dan
alternatif tiap kebijakan.
Jelas dan sederhana
Jelas dan sederhana
Antara 6 sampai 15
Sampai 4 halaman
halaman
Pembuat kebijakan

PEMBAHASAN
Pada perspektif yang lebih luas, seorang
analis kebijakan bekerja dalam sebuah
lingkungan (konteks) yang bersifat lokal,
nasional dan global. Interaksi antara policy
maker, stakeholders, tindakan kebijakan, dan
lingkungan yang menjadi konteks di mana
kebijakan diimplementasikan disebut sebagai
sebuah sistem kebijakan. Seorang analis
kebijakan harus mampu memahami dalam
sistem kebijakan yang mana dia bekerja
sehingga mampu menghasilkan rekomendasi
kebijakan yang tepat untuk merespon
masalah kebijakan yang dipecahkannya.
Melalui makalah kebijakan, maka seorang
analis kebijakan dapat berinteraksi secara
formal dengan policy maker dalam bingkai
proses analisis kebijakan. Produk analis
kebijakan yang diberikan pada tahap
prosedur pembuatan kebijakan ini sangat
membantu dalam mengorganisir analisis
sebuah kebijakan. Melalui produk analis
kebijakan inilah seorang analis kebijakan
memiliki peluang untuk mempengaruhi
pembuatan kebijakan 8.

Peran dan Tupoksi Analis Kebijakan
Tabel 1. Media Analis Kebijakan
Salah satu dari implikasi pentingnya
pengembangan perspektif rasional dalam
proses analisis kebijakan, yaitu munculnya
peran analis kebijakan. Walaupun seorang
analis kebijakan tidak memegang peran
sebagai policy maker tetapi mereka
bertanggungjawab
dalam
menentukan
kualitas sebuah kebijakan. Hal ini
dikarenakan seorang analis kebijakan
bertugas untuk membuat, menilai secara
kritis hingga mengkomunikasikan informasiinformasi kebijakan yang terkait kepada
policy maker (pembuat kebijakan) 6.
Media yang digunakan oleh seorang
Analis Kebijakan adalah untuk dapat
mengkomunikasikan informasi kebijakan ini
dapat berbentuk memo kebijakan (policy
memo), makalah isu kebijakan (policy issue
papers), ringkasan eksekutif (executive
summaries), lampiran, dan rilis berita (news
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Seorang Analis Kebijakan memiliki
standar kompetensi sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas, tanggung jawab dan
wewenangnya secara profesional, efektif dan
efisien.
Standar
Kompetensi
Analis
Kebijakan terdiri dari: (i) Kemampuan
analisis; dan (ii) kemampuan politis (political
skill).
Kemampuan
analisis
adalah
kemampuan untuk menghasilkan informasi
kebijakan yang berkualitas. Sedangkan
Kemampuan politis adalah kemampuan
untuk mengadvokasi informasi kebijakan.
Standar Kompetensi bagi Analis Kebijakan
sebagaimana
dimaksud
terdiri
atas
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan
Kompetensi Keahlian. Kompetensi Inti
adalah kompetensi yang harus dimiliki
semua Analis Kebijakan yang mencerminkan
pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang
kebijakan agar mampu melaksanakan kajian
dan analisis kebijakan secara efektif;
Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang
harus dimiliki semua Analis Kebijakan yang
mencerminkan
kemampuan
mengenai
prinsip-prinsip dasar dalam melakukan kajian
dan analis kebijakan. Sedangkan Kompetensi
Keahlian adalah kompetensi yang harus
dimiliki
Analis
Kebijakan
yang
mencerminkan
kemampuan
dalam
melakukan kajian dan analisis kebijakan agar
organisasi dapat menghasilkan informasi
kebijakan yang berkualitas sesuai dengan
jenjang jabatan tertentu 9.

Pusat Analisis dan Sinkronisasi
Kebijakan
(PASKA)
adalah
unsur
pendukung tugas Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan di bidang analisis dan
sinkronisasi
kebijakan
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan
yang
bertanggung jawab kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal. Pembentukan PASKA
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
yang tugasnya diatur dalam pasal 766 yaitu
melaksanakan analisis dan sinkronisasi
kebijakan, pengelolaan isu dan masalah
strategis Kementerian, serta pemantauan dan
evaluasi target rencana kerja kementerian 10.
Dalam melaksanakan tugas, PASKA
berkoordinasi dan bekerjasama dengan
satuan kerja pada unit-unit utama di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Dalam lingkup tugas PASKA
sebagaimana terdapat dalam Rencana
Strategis PASKA 2015-2019 (revisi I), satuan
kerja ini bertugas sebagai: (i) Penghubung,
bertugas untuk memastikan programprogram prioritas Kemendikbud maupun
ide/terobosan/arahan baru yang muncul dari
Mendikbud tersampaikan kepada unit – unit
utama sehingga dapat terimplementasi secara
berkualitas; (ii) Respon cepat, guna
mendukung tugas dan kebutuhan yang
bersifat insidental dari Mendikbud; dan (iii)
Wadah pemikir, memberikan masukan yang
akurat berdasarkan riset, pengumpulan data,
analisis, dan studi literatur, serta melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan
strategis
Kemendikbud
maupun
ide/terobosan/arahan baru dari Mendikbud 10.

Tabel 2. Relasi Tupoksi PASKA dengan
Analis Kebijakan

Perbandingan Tupoksi PASKA dan JFAK
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Tabel 3.
Perbandingan Pekerjaan JFAK dan Output
Kerja PASKA
Output JFAK

Tupoksi PASKA

(Salinan Peraturan
Bersama

(Pencapaian RENSTRA)

Output JFAK

Tupoksi PASKA

(Salinan Peraturan
Bersama

(Pencapaian RENSTRA)

Ka. LAN dan Ka. BKN
Nomor 16 Tahun 2014)
a.

Ka. LAN dan Ka. BKN
Nomor 16 Tahun 2014)
I. UNSUR UTAMA
➢ Kajian dan
Analisis
Kebijakan
A. Riset dan Analisis
Kebijakan
1. Informasi terkait
perumusan
kebijakan
a. Memo Kebijakan
b. Telaahan Staf
c. Ringkasan
Kebijakan
d. Policy Paper
2. Merumuskan isuisu kebijakan ke
dalam rumusan
masalah kebijakan
a. Memo Kebijakan
b. Telaahan Staf
c. Ringkasan
Kebijakan
d. Policy Paper
3. Melaksanakan
pemantauan dan
evaluasi
implementasi
kebijakan
a. Telaahan Staf
b. Laporan Hasil
Pemantauan
c. Laporan Hasil
Evaluasi
4. Penyusunan
Naskah Akademik
a. Naskah Akademik
RUU
b. Naskah Akademik
RPP
c. Naskah Akademik
RPM
d. Naskah Akademik
RPD
B. Rekomendasi
Kebijakan
1. Menyediakan
rekomendasi
kebijakan

1. Pengkajian dan
penyelarasan
kebijakan strategis
Kemendikbud
a. Meningkatkan
kompetensi
SDM
PASKA
dalam
melakukan analisis
kebijakan;
b. Melakukan analisis
yang terukur dengan
metode yang tepat;
c. Melakukan
koordinasi
dan
sinkronisasi
kebijakan dengan unit
utama dan pihak
terkait.

2.

3.

C.

Adanya dokumen hasil
analisis dan sinkronisasi
kebijakan Kemendikbud
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2.
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3.
2. Pengelolaan isu dan
masalah strategis
Kemendikbud
a. Meningkatkan
kompetensi sumber
daya manusia dalam
pengelolaan isu
strategis;

4.
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Memo
Kebijakan
b. Telaahan Staf
c. Naskah
Akademik
d. Ringkasan
Kebijakan
e. Policy Paper
Melakukan DKT
kepada pejabat
publik dan
pemangku
kepentingan terkait
denga isu, masalah
dan atau kebijakan
Melakukan uji
publik rancangan
rekomendasi
kebijakan
Komunikasi,
Koordinasi,
Advokasi,
Konsultasi dengan
Pejabat Publik
dan Pemangku
Kepentingan
Melakukan
kerjasama dan
konsultasi dengan
pejabat publik dan
pemangku
kepentingan
Menyelenggarakan
konsultasi, dialog
dan diskusi dengan
para pemangku
kepentingan untuk
memperoleh
tanggapan terhadap
usulan rancangan
kebijakan
Melakukan
konsultasi, dialog
dan diskusi dengan
para pemangku
kepentingan untuk
memperolah
tanggapan terhadap
kebijakan
Melakukan
advokasi kebijakan

b.
c.

d.

e.

f.

Melakukan respon
taktis isu strategis;
Mengelola informasi
strategis
Kemendikbud;
Menindaklanjuti
penyelesaian masalah
strategis Kemendikbud
Melakukan respon
cepat terhadap arahan
yang diberikan oleh
Mendikbud.
Melakukan kerjasama
dan koordinasi dengan
unit utama dan pihak
terkait.
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Output JFAK

Tupoksi PASKA

Output JFAK

Tupoksi PASKA

(Salinan Peraturan
Bersama

(Pencapaian RENSTRA)

(Salinan Peraturan
Bersama

(Pencapaian RENSTRA)

Ka. LAN dan Ka. BKN
Nomor 16 Tahun 2014)

Ka. LAN dan Ka. BKN
Nomor 16 Tahun 2014)

5. Melakukan
diseminasi
kebijakan
6. Menyampaikan
gagasan kebijakan
kepada pemangku
kepentingan
D. Publikasi Hasil
Kajian Kebijakan
1. Hasil kajian yang
dipublikasikan
dalam bentuk:
a. Monograf
b. Buku Referensi
tingkat Nasional
c. Buku Referensi
tingkat
Internasional
d. Artikel dalam
jurnal ilmiah tidak
terakreditasi
e. Artikel dalam
jurnal nasional
terakreditasi
f. Artikel dalam
jurnal internasional
2. Hasil kajian
diperesentasikan
pada tingkat
a. Nasional
b. Internasional
➢ Pengembangan
Profesi
A. Membuat modul
bahan ajar Diklat
Kebijakan
B. Membuat model
kebijakan sebagai
bahan Diklat
Kebijakan
C. Membuat alat
bantu Diklat
Kebijakan
D. Membuat audio
visual untuk Diklat
Kebijakan
E. Mengembangkan
buku pedoman
tentang kebijakan
F. Menyusun/mengem
bangkan
juklak/juknis di

bidang analisis
kebijakan
Penghargaan/Tanda
Jasa/Tanda
Kehormatan
UNSUR
PENUNJANG
Pengajar/pelatih
pada diklat
fungsional/teknis
bidang kebijakan
Berperan aktif
dalam
seminar/lokakarya/
konferensi di
bidang kebijakan
sebagai nara
sumber,
pembahas/moderat
or, ketua
panitia/delegasi
ilmiah, peserta
Keanggotaan dalam
organisasi profesi
Keanggotaan dalam
Tim Penilai

G.
II.
A.
3. Penyajian informasi
capaian kinerja
program nasional an
program unggulan
Kemendikbud
a. Meningkatkan
kompetensi sumber
daya manusia dalam
bidang pemantauan
dan evaluasi;
b. Melakukan koordinasi
dengan unit utama dan
pihak yang terkait;
c. Meningkatkan kualitas
penyajian data dan
informasi capaian
kinerja program
nasional dan program
unggulan
Kemendikbud;
d. Melakukan
pemantauan dan
evaluasi program
nasional dan program
unggulan
Kemendikbud.

B.

C.
D.

Dokumen pendukung:
Notula Rapat

Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan di PASKA

Adanya dokumen hasil
pemantauan dan evaluasi
program nasional dan
program unggulan
Kemendikbud
20
15
2

20
16
2

20
17
2

20
18
2

20
19
2

Gambar 3. Hasil Perhitungan Evaluasi Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi organisasi ini
diperoleh jumlah keseluruhan skor ratarata sebesar 82,07 atau termasuk ke dalam
kategori III. Kategori III menjelaskan bahwa
organisasi sudah
efisien, tetapi secara
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Laporan Kegiatan
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struktural membutuhkan penyempurnaan updating dengan lingkungan eksternal. Pusat
Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan
menunjukkan peningkatan dalam perbaikan
terhadap evaluasi organisasi yang diharapkan
akan menjadi titik awal bagi peningkatan
kinerja dan tindaklanjut program maupun
kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu
pencapaian kinerja Pusat Analisis dan
Sinkronisasi Kebijakan perlu dilihat
efektifitasnya dan kontribusinya dalam
pencapaian tujuan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan sehingga dapat dijadikan
daya dorong dalam perbaikan dan
peningkatan kinerja yang lebih efektif pada
masa mendatang 12.

2. Alternatif Kedua, dibutuhkan 10 orang
JFAK jenjang Pertama, 6 orang JFAK
jenjang Muda, 5 orang JFAK jenjang
Madya, dan orang JFAK jenjang Pertama.
3. Alternatif Ketiga, dibutuhkan 9 orang
JFAK jenjang Pertama, 5 orang JFAK
jenjang Muda, 3 orang JFAK jenjang
Madya, dan 3 orang JFAK jenjang
Pertama.
Sedangkan yang sudah akan tersedia
adalah: (i) 8 orang calon JFAK jenjang
Pertama melalui pengangkatan; (ii) 2 orang
calon JFAK jenjang Muda dan 1 orang
jenjang Pertama melalui jalur inpassing; (iii)
1 orang calon JFAK jenjang Madya melalui
jalur inpassing.

Terkait dengan hasil rekomendasi yang
dikeluarkan dari hasil evaluasi ini, terdapat
dua rekomendasi yang berhubungan dengan
JFAK, yaitu penambahan JFAK jenjang Ahli
Madya dan JFAK jenjang Ahli Utama dan
usulan agar PASKA sebagai pembina pada
JFAK
di
lingkungan
Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan.
Menindaklanjuti hal tersebut, PASKA
melakukan kegiatan analisis beban kerja,
khususnya JFAK guna mendapatkan
rasionalisasi dari rekomendasi ini, karena
hingga saat ini masih dalam jenjang pertama
dan muda.

Dari 3 alternatif tersebut, pimpinan di
PASKA mengusulkan alternatif ke 3 sebagai
alternatif yang dipilih sesuai dengan situasi
dan kondisi yang terbaik pada saat itu.
Berdasarkan hal tersebut, maka PASKA
masih membutuhkan 3 orang JFAK jenjang
Muda, 2 orang JFAK jenjang Madya dan 3
orang JFAK jenjang Utama.
III.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Pekerjaan yang dilakukan oleh PASKA
pada dasarnya amat bisa didukung oleh
JFAK, bahkan PASKA membutuhkan
JFAK. Hal ini terlihat dari ouput yang
dihasilkan
oleh
PASKA
sendiri
merupakan ouput pekerjaan yang
dilakukan oleh JFAK.

Alternatif Kebijakan
Kemudian dari hasil identifikasi
pekerjaan yang dilakukan, dari hasil rumusan
bisa didapatkan rekapitulasi beban kerja
berdasarkan masing-masing jenjang JFAK
yang kemudian dimasukkan ke dalam rumus
perhitungan formasi Analis Kebijakan 5, yaitu
jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan
dibagi dengan jumlah distribusi angka kredit
jenjang AK. Maka berdasarkan hasil dari
analisis beban kerja ini terdapat beberapa
alternatif dalam memenuhi JFAK di PASKA.

2. Bila melihat beban kerja maka perlu ada
penyesuaian keberadaan JFAK, saat ini
hanya ada pada jenjang Pertama dan Muda
dalam peta jabatan. Padahal jika dilihat
dari pekerjaan yang dilakukan seharusnya
bisa sampai kepada JFAK jenjang Madya
dan Utama.

1. Alternatif Pertama, dibutuhkan 15 orang
JFAK jenjang Pertama, 12 orang JFAK
jenjang Muda, 7 orang JFAK jenjang
Madya, dan 4 orang JFAK jenjang
Pertama.
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Saran

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Naskah Akademik ini baru kepada batasan
pemenuhan JFAK untuk institusi PASKA,
perlu dipikirkan peta jabatan di unit-unit
lain Kemendikbud.

Kami mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Hendarman, Kepala Pusat Analisis
dan Sinkronisasi Kebijakan, Kemendikbud
yang telah mendukung penyusunan Naskah
Akademis yang merupakan dasar dalam
penyusunan hasil kajian ini. Tidak lupa kami
ucapkan terima kasih kepada Tim yang telah
membantu berhasilnya artikel ini selesai.

2. PASKA harus segera merubah peta
jabatannya dengan menyediakan JFAK
jenjang Madya dan Utama.
Rekomendasi
1. PASKA harus sudah mulai merencanakan
struktur anggaran yang bersifat riset,
untuk memfasilitasi tupoksi riset pada
JFAK.

DAFTAR PUSTAKA
1.

2. PASKA sudah harus mulai membangun
budaya penelitian (analisis) dan politis.

2.

3. Penguatan SDM JFAK perlu segera
dilakukan agar menghasilkan kebijakan
yang bermutu bagi Kemendikbud.
4. Analis Kebijakan sebagai jabatan
fungsional diharapkan bisa membantu
pemangkasan birokrasi menjadi lebih
profesional dan agile. Termasuk di dalam
unit kerja PASKA. Reformasi birokrasi
melalui peralihan pejabat dari struktural ke
fungsional juga merupakan salah satu
upaya membangun keprofesionalan ASN
kembali.

3.
4.

Harapan (Dampak) Adanya JFAK

7.

1.

8.

2.

3.

4.

5.

6.

Menjaga kesinambungan kebijakan
nasional
Mendikbud,
mencegah
anggapan ganti Menteri ganti kebijakan.
JFAK diharapkan mampu untuk menjaga
kesinambungan kebijakan yang ada
dengan hasil analisis-analisis dan
rekomendasinya.
Menjaga sinkronisasi kebijakan nasional
dengan daerah, kemampuan dari JFAK
seharusnya mampu untuk melakukan
sinkronisasi dan advokasi antara
kebijakan nasional dengan daerah.
Memberikan masukan yang utuh, sebagai
JFT yang bertugas untuk memberikan
analisis dan rekomendasi, maka JFAK
dituntut bisa memberikan masukan yang
utuh sesuai dengan kapasitasnya.
Kemandirian kebijakan Nasional.

9.

10.

11.

12.
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PELUANG ENERGI HIJAU: KASUS TERAPAN MELALUI EFISIENSI ENERGI
PADA PENERAPAN WACANA KEBIJAKAN PNS BEKERJA DARI RUMAH DI
BALAIKOTA PROVINSI DKI JAKARTA
Bayu Andalas1, Raldi H. Koestoer2, Suyud W. Utomo3, Haryoto Kusnoputranto 4
[1-4]

Sekolah Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
[1]
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Indonesia
[2]
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia
[3-4]
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
e-mail: bayu.andalas@jakarta.go.id

Pada era Revolusi Industri 4.0 ini, setiap organisasi pemerintah berusaha untuk berubah
untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam
pelayanannya kepada masyarakat. Salah satu wacana kebijakan yang digulirkan pemerintah
adalah melakukan efisiensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia melalui penerapan PNS
bekerja dari rumah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Wacana kebijakan
tersebut cukup menarik apabila dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek
pembangunan berkelanjutan yang digulirkan melalui UN’s Sustainable Development Goals
yang mencakup konservasi energi dan pembangunan infrastruktur yang berketahanan. Pada
karya tulis ini, sebuah simulasi penerapan wacana kebijakan PNS bekerja dari rumah dan
penggunaan simulasi konsumsi energi di gedung pemerintah digulirkan. Lokasi simulasi
adalah gedung milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta yaitu gedung Balaikota Blok G
Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan perhitungan melalui proyeksi Indeks Konsumsi Energi
(IKE), Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta
maupun potensi efisiensi energi dan potensi penghematan pengeluaran daerah di penerapan
kebijakan ini. Melalui simulasi penerapan kebijakan ini didapat nilai IKE rata-rata dari yang
sebelumnya sebesar 60.61 malah meningkat menjadi 74.29 dibandingkan pengeluaran ratarata yang dikeluarkaan di tahun 2019. Hal ini mengindikasikan pengurangan pegawai tanpa
adanya optimalisasi fisik gedung kantor maka akan bersifat sia-sia. Melalui simulasi ini,
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan untuk dapat menyusun
kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menuju reformasi birokrasi
yang efektif dan efisien.
Kata kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Efisiensi Energi, Reformasi Birokrasi
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I.

PENDAHULUAN

a.

Latar Belakang

Pemprov DKI Jakarta (eksekutif) dan DPRD
(legislatif). Seiring dengan adanya beberapa
suksesi Presiden hingga Kepala Daerah yang
mengeluarkan beberapa kebijakan seperti:
Peraturan Menteri PAN-RB No. 6 2015
Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di
Luar Kantor, Instruksi Gubernur No.227
tahun 2015 tentang Wisata Balaikota hingga
Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No.26 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan
Ruangan di Kompleks Balaikota Provinsi
DKI Jakarta oleh Masyarakat yang memaksa
kompleks Balaikota bertransformasi dari
Gedung Perkantoran pegawai tradisional
menjadi perkantoran multi fungi dengan
sarana
MICE
(Meeting,
Incentive,
Conference and Exhibition) untuk kebutuhan
masyarakat dan juga tetap sesuai fungsi
awalnya yaitu perkantoran pegawai.

Pemerintah melalui Undang-undang No.5
Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil
Negara) mulai menerapkan kinerja berbasis
prestasi atau sistem merit dengan lingkup
pengembangan SDM (Sumber daya manusia)
yang maju dan unggul melalui penciptaan
modal SDM (Human Capital) (Meyrina,
2017). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk
menata manajemen kepegawaian agar dapat
mencapai keberhasilan dalam mewujudkan
Reformasi Birokrasi terhadap peningkatan
kinerja pada setiap pegawai di organisasi
pemerintah. Dunia semakin berubah menuju
ke era revolusi industri 4.0 yang menekankan
kepada otomatisasi pekerjaan rutin (Koh,
Orzes, & Jia, 2019)
Salah satu rencana kebijakan yang akan
diterapkan oleh pemerintah adalah penerapan
kebijakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) untuk
dapat bekerja dari rumah (Liputan6, 2019).
Hal ini menimbulkan polemik dari
masyarakat dan pemerhati kebijakan
pemerintah yang ada. Dari sisi peneliti ada
hal positif yang dapat diambil dari wacana
kebijakan ini, yaitu ada potensi energi hijau
dari penerapan kebijakan ini. Pengurangan
jumlah pegawai yang bekerja di gedung
kantor juga berpotensi mengurangi konsumsi
energi pada gedung (Akhadiprasetyo, 2014)
dan
menuju
gedung
kantor
yang
berkalanjutan.

Gambar 1: Pengguna dan Pengunjung
Kompleks Balaikota (Hasil olah data
Pemprov DKI, 2019)

Untuk mengkaji wacana kebijakan tersebut
dari aspek keberlanjutan perlu dibuat sebuah
simulasi tentang potensi penggunaan energi
pada gedung kantor pemerintah di
Pemerintahan

Salah satu lokus yang akan dijadikan sasaran
kebijakan tersebut adalah Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta, yang kantor utamanya
adalah gedung Kompleks Balaikota Provinsi
DKI Jakarta yang dikelola oleh Biro Umum
Setdaprov DKI Jakarta adalah sebuah entitas
lingkungan binaan (built enivronment) yang
pada awalnya ditujukan hanya untuk
menampung aktivitas perkantoran pegawai

b.

Kerangka Teori
Berdasarkan
wacana
penerapan
kebijakan yang ada, akan ada 20%dari ASN
yang akan mendapatkan hak untuk bisa
bekerja dari rumah dan evaluasi setiap
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bulannya. Dengan 20% dari jumlah pegawai
yang bekerja bisa dibandingkan antara
penggunaan listriknya antara sebelum
penerapan kebijakan dan proyeksi simulasi
penerapan kebijakannya.

Berdasarkan
penelitian dari (Dodd,
Garbarino, Gama, & Jrc, 2016) setidaknya
ada empat aspek/kriteria yang perlu
diperhatikan dalam membuat sebuah
bangunan kantor yang berkelanjutan yaitu:

Salah satu karakter gedung berkelanjutan
adalah gedung yang hemat energi dan berIEQ baik bagi penghuninya (Sant’Anna, Dos
Santos, Vianna, & Romero, 2018). Mengenai
efisiensi penggunaan energi dalam gedung,

a. kriteria kantor yang memiliki energi
yang baik;
b. sumber daya dan konstruksi yang
efisien;
c. kriteria pengelolaan lingkungan yang
baik;
d. kualitas dari lingkungan perkantoran.

Gambar 2: Nilai rata-rata Radiative Forcing
gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia
(IPCC, 2007)

Dari kriteria-kriteria tersebut diharapkan
terciptanya produktivitas kerja yang baik
sehingga terciptanya pelayanan publik yang
prima. Pemprov DKI Jakarta mencatat
bahwa trend penggunaan listrik terus naik
tahun ke tahun.

Trend penggunaan listrik
Pemprov DKI Jakarta
(sampel gedung Blok G
Balaikota)
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
-

Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November

sesungguhnya telah dikampanyekan dan
dijadikan kebijakan di banyak negara sejak
35 tahun silam, namun penggunaan energi
dalam gedung terus meningkat. Gedung
residensial dan komersial mengkonsumsi
hingga lebih 40 persen kebutuhan
energi dunia dan menghasilkan lebih dari 30
% emisi karbondioksida (CO2) (Pe, 2008).
Berdasarkan data dari IPCC (2007) (CO2)
memiliki nilai Rradiative Forcing tertinggi
dibanding gas penyebab pemanasan global
lainnya (Gambar 1.1). (Holmgren, Kabanshi,
& Sörqvist, 2017) mengusulkan adanya
perbaikan sehingga sehingga pengendalian
emisi pada gedung harus dilaksanakan
segera.

2015

2016

Gambar 3: Trend penggunaan Listrik di
Gedung Blok G Balaikota Provinsi DKI
Jakarta

Persoalannya, rata-rata gedung di DKI
Jakarta, seperti juga sebagian besar bangunan
di Indonesia, menghadapi masalah inefisiensi
dalam penggunaan energi, yang antara lain
terkait dengan masalah iklim tropis. Pemprov
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DKI Jakarta mengungkapkan bahwa alokasi
energi di DKI Jakarta digunakan oleh HVAC,
yang berkontribusi antara 47-65 persen dari
total konsumsi energi bangunan. Rata-rata
penggunaan energi untuk pendingin, terdapat
kesamaaan antara data nasional dan DKI
Jakarta, yakni angka rata-ratanya sama-sama
56,2%. Sementara itu gabungan pencahayaan
buatan dan beban listrik berkonstribusi
sebesar 15- 25 persen dari total konsumsi
energi (Pemprov DKI Jakarta, 2016).

a.
b.
c.
d.
e.

Pemerintah Indonesia mencoba berperan
dalam
penghematan
energi
dengan
melakukan upaya untuk mewujudkan
penghematan listrik yang salah satunya
adalah melakukan audit energi pada gedunggedung kantor pemerintah. Berdasarkan
Standar Nasional Indonesia dalam (Untoro et
al 2014), audit energi sendiri adalah suatu
prosedur kalkulasi dalam tingkat konsumsi
energi di sebuah Gedung atau lingkungan
binaan yang hasil perhitungannya dapat
dibandingkan dengan standar atau baku mutu
yang ada untuk dicarikan cara konservasi
konsumsi energinya berdasarkan baku mutu
yang ada.

f.

b.
c.
d.

berkriteria
berkriteria
berkriteria
berkriteria
berkriteria
berkriteria

Pada umumnya, gedung perkantoran
memiliki
banyak
ruangan
sehingga
pengukuran
dan
perhitungan
untuk
mengetahui jumlah konsumsi energi listrik
dalam tiap ruangan membutuhkan waktu
yang lama.
c.

Metode

Salah satu alat dalam mengukur
konsumsi energi pada bangunan adalah:
Intensitas Konsumsi Energi (Energy Use
Intensity) atau IKE (EUI) berdasarkan
formula perhitungan dalam Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang
bangunan gedung Hijau No. 38 tahun 2012
dan juga standar konsumsi energi pada SNI
03-6196-2000 adalah: “besar energi yang
digunakan suatu bangunan gedung per luas
area yang dikondisikan dalam satu bulan
atau satu tahun”.

Adapun
standar
besarnya
Intensitas
Konsumsi Energi (IKE) listrik untuk
bangunan di Indonesia menurut ASEANUSAID dalam (Untoro et al 2014) adalah
sebagai berikut:
a.

4,17–7,92 kWh/m²/bulan
sangat efisien.
7,92−12,08 kWh/m²/bulan
efisien.
12,08–14,58 kWh/m²/bulan
cukup efisien.
14,58–19,17 kWh/m²/bulan
agak boros.
19,17–23,75 kWh/m²/bulan
boros.
23,75–37,5 kWh/m²/bulan
sangat boros.

IKE untuk perkantoran: 240 kWh/m²
per tahun
IKE untuk pusat belanja: 330 kWh/ m²
per tahun
IKE untuk hotel/apartemen: 300 kWh/
m² per tahun
IKE untuk rumah sakit: 380 kWh/ m²
per tahun

Area yang dikondisikan adalah area
yang
diatur
temperatur
ruangannya
sedemikian rupa sehingga memenuhi standar
kenyamanan dengan udara sejuk disuplai dari
sistem tata udara gedung. Berdasarkan
penelitian (Untoro et al., 2014) terhadap
metode audit energi untuk menghitung
konsumsi energi pada sebuah gedung dan
analisis penghematan energinya di gambar

Berdasarkan (Akhadiprasetyo et al.,
2014; Untoro et al., 2014)diperoleh kategori
nilai Intensitas Konsumsi Energi (IKE) listrik
sebagai berikut:
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berikut dapat dijadikan dasar cara untuk
menghitung konsumsi energi pada sebuah
gedung

II.

PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data
maka kemudian dilakukan perhitungan
perhitungan energi berdasarkan perhitungan
penggunaan energi eksisting dan kemudian
dilakukan uji simulasi dengan asumsi
pengurangan jumlah karyawan sebanyak
20% dari masing-masing instansi.

IKE dijadikan sebuah acuan dalam
menentukan konsumsi energi pada sebuah
Gedung dan perlunya dalam melakukan
konservasi energi atau usaha-usaha lainnya.
Rumus perhitungan IKE sendiri adalah:

D.1 Perhitungan IKE eksisting (Data
Juli 2019)
Pada saat ini, gedung Blok G
kompleks Balaikota menyerap 721.587
kWh/bulan
dengan
luasan
sebesar
perhitungan rata-rata IKE pada ruanganruangan adalah pada angka 60,61 (Data
terlampir pada Lampiran 1). Secara desain,
gedung Blok G kompleks Balaikota Provinsi
DKI Jakarta, penggunaan ruangnya belum
terlalu efisien, untuk ruang servis masih
terlalu besar >40% sehingga sulit untuk
mendapatkan angka IKE yang optimal

Berdasarkan rumus tersebut maka
kemudian dilakukan pengumpulan data dari
database milik Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta yaitu instansi Biro Umum Setdaprov
DKI Jakarta. Data yang diambil adalah:
a.

Data Konsumsi Energi Gedung Blok G
Balaikota Provinsi DKI Jakarta;
b. Data karyawan dan karyawati yang
berkantor di gedung Blok G Balaikota
Kompleks Balaikota Provinsi DKI
Jakarta;
c. Data luas ruangan dan luas efektif
ruangan yang digunakan di Blok G
Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

D.2 Perhitungan IKE hasil simulasi
pengurangan pegawai sebanyak 20% (Data
Juli 2019)
Dengan luasan sebesar perhitungan
rata-rata IKE pada ruangan-ruangan adalah
ada kenaikan pada angka IKE hingga 74,296
(Data terlampir pada Lampiran 2). Terjadi
peningkatan IKE pada saat pengurangan
pegawai yang berjumlah 20%, tetapi
sayangnya dikarenakan luasan ruang yang
tidak melayani karyawan masih terlalu besar
sehingga nilai IKE tidak begitu optimal.

Setelah data didapatkan maka kemudian
dilakukan perhitungan IKE eksisting dan
simulasi pengurangan jumlah pegawai dan
perhitungan simulasi IKE setelah dilakukan
penerapan kebijakan.
Untuk
menghitung
efektifitas
penggunan energi pada gedung digunakan
data perhitungan tagihan listrik pada bulan
Juli 2019 di Blok G Balaikota Provinsi DKI
Jakarta.
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DISKURSUS REFORMASI APARATUR PADA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL BERBASIS
MANAJEMEN TALENTA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SUMBER DAYA
MANUSIA UNGGUL UNTUK MENINGKATKAN MUTU HASIL RISET DAN
INOVASI

Lia Fitrianingrum dan Taufik Hidayat
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRAK
Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, sebagaimana janji dalam kampanye
pada saat pemilihan presiden, di bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). BRIN
merupakan holding yang membawahi banyak lembaga penelitian dan riset baik di tingkat
pemerintah, maupun perguruan tinggi. Salah satu alasan pembentukan BRIN ini adalah masih
rendahnya mutu dari hasil-hasil riset dan inovasi di Indonesia. Dari banyak penyebab dari
rendahnya mutu hasil-hasil riset dan inovasi di Indonesia adalah sumber daya manusia (SDM)
nya. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan mutu dari hasil-hasil penelitian di
Indonesia dengan mewujudkan SDM unggul di bidang riset dan inovasi. Dengan demikian
menarik untuk mengkaji mengenai Reformasi Aparatur pada BRIN untuk meingkatkan mutu
dari hasli-hasil riset dan Inovasi di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah
metode penelitian kualitatif, dalam melakukan deskripsi dan analisis hasil penelitian. Data-data
diperoleh dari data sekunder, berupa literatur, dokumentasi serta peraturan perundangan yang
terkait objek penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dilihat dari sudut pandang SDM,
untuk meningkatkan mutu riset dan inovasi di Indonesia perlu dilakukan reformasi agar tercipta
SDM unggul di bidang riset, salah satu usulan untuk melakukan reformasi tersebut adalah
dilakukan berbasis manajemen talenta (talent management) atau manajemen bakat yang
merupakan strategi terpadu yang dirancang untuk mengelola kemampuan, kompetensi dan
kekuatan SDM dalam suatu organisasi. Dimana manajemen talenta ini membantu organisasi
dalam memanfaatkan sumber daya manusia mereka sebaik mungkin untuk pencapaian tujuan
organisasinya serta untuk memastikan pengembalian maksimal dari aparatur yang bertalenta
tersebut. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan SDM unggul di bidang riset dan inovasi untuk
meningkatkan mutu dari hasil riset dan inovasi di Indonesia, perlu dilakukan assesment kembali
terhadap seluruh SDM yang ada di BIRN yang berbasis manajemen talenta, agar didapatkan
gambaran lebih jelas mengenai keadaan SDM di BRIN untuk kemudian dilakukan pemetaan
secara komprehensif.
Kata kunci: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Manajemen Talenta, SDM Unggul
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1.
1.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Widodo yang fokus terhadap pembangunan
SDM,
pembangunan
infrastruktur,
simplifikasi regulasi, penyederhanaan
birokrasi, dan transformasi ekonomi.
Tujuan dari manajemen talenta nasional
adalah bagaimana kita punya sumber atau
talent-talent terbaik Indonesia yang bekerja
diinstansi
pemerintah
untuk
bisa
mendorong percepatan pembangunan

Sebagaimana janji dalam kampanye
pada saat pemilihan presiden tahun 2019,
pada periode kedua pemerintahan Joko
Widodo, di bentuk Badan Riset dan Inovasi
Nasional (BRIN). BRIN merupakan
holding yang membawahi banyak lembaga
penelitian dan riset baik di tingkat
pemerintah, maupun perguruan tinggi.
Pembentukan BRIN sendiri merupakan
amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun
2019 tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek).
BRIN didirikan untuk mengintegrasikan
riset
baik
dari
lembaga
riset
pemerintah/non-pemerintah
maupun
perguruan tinggi. Sebab, selama ini riset di
Indonesia masih kurang efektif karena
sumber daya manusia dan anggaran yang
terpecah di mana-mana (Bambang
Brodjonegoro;2019).

Untuk itu, perlu dilakukan upayaupaya peningkatan mutu dari hasil-hasil
penelitian di Indonesia dengan mewujudkan
SDM unggul di bidang riset dan inovasi.
Dengan demikian menarik untuk mengkaji
mengenai Reformasi Aparatur pada BRIN
untuk meingkatkan mutu dari hasli-hasil
riset dan Inovasi di Indonesia melalui
manajemen talenta.
SDM dengan talenta baru bagi
organisasi diperlukan untuk mencapai
keberhasilan/kinerja organisasi. Organisasi
harus menambah waktu dan tenaga untuk
memperbaiki kinerja dari talenta baru
tersebut. Para talent akan berlomba-lomba
untuk melakukan yang terbaik bagi
organisasi apabila organisasi menghargai
pekerjaannya (Hermin Endratno; TT).

Salah satu alasan pembentukan BRIN
ini adalah masih rendahnya mutu dari hasilhasil riset dan inovasi di Indonesia.Dari
banyak penyebab dari rendahnya mutu
hasil-hasil riset dan inovasi di Indonesia
adalah sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan uraian tersebut, maka
dapat digambarkan kerangka dari penulisan
ini adalah sebagai berikut :

Berkaitan
dengan
kinerja,
memastikan bahwa organisasi memiliki
SDM berkualitas tinggi merupakan
tantangan dalam manajen SDM. Oleh
karenanya,
mendapatkan
danmempertahankan
SDM
yang
bekompeten dan bertalenta sangat penting
untuk keberhasilan setiap organisasi
(Mochamad Nurhestitunggal, 2019).

MUTU
HASIL RISET
DAN
INOVASI

BADAN RISET
DAN INIVASI
NASIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA

REFORMA
SI

Pemerintah
perlu
melakukan
pengelolaan manajemen talenta yang
optimal sebagai upaya membangun sumber
daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya
saing, dan berkompeten. Hal tersebut juga
sejalan dengan visi misi Presiden Joko
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Mutu dari hasil riset dan inovasi pada
BRIN sangat tergantung pada mutu dari
SDM yang dimiliki, oleh karena itu
diperlukan
upaya-upaya
untuk
meningkatkan mutu SDM, salah satu upaya
tersebut adalah reformasi aparatur sipil
negara yang saat ini ada di BRIN. Salah satu
metode
reformasi
tersebut
adalah
melakukan penilaian (assesment) ulang
terhadap seluruh ASN yang ada pada BIRN
berbasis manajemen talenta.
Adapun tujuan dari penulisan ini
adalah untuk menganalisa reformasi ASN
pada BRIN dengan berbasis pada
manajemen talenta.

2.

yang sudah ada di organisasi. Ketiga,
menarik sebanyak mungkn SDM yang
memiliki kompetensi, komitmen dan
karakter
bekerja
pada
organisasi
(Simalango;2009).
Definisi lain disampaikan oleh
Groves (2007) talent management secara
umum
berkaitan
dengan
pelatihan
mengenai
strategi
pengembangan,
mengidentifikasikan talent gaps, succession
planning, serta merekrut, menyeleksi,
mendidik, memotivasi, dan memelihara
SDM yang memiliki talent melalui berbagai
inisiatif.
Organisasi
yang
menggunakan
manajemen talenta sebagai salah satu
strategi pengelolaan sumber daya manusia
berusaha seoptimal mungkin mengaitkan
proses pencarian, pemikatan, pemilihan,
pelatihan, pengembangan, pemeliharaan,
promosi, dan pemindahan pegawai agar
terkait dengan tugas utama organisasi
termasuk BRIN.
Berdasarkan pada defenisi tersebut,
dalam rangka mengembangkan organisasi
melalui manajemen talenta, BRIN harus
melakukan
langkah-langkah
sebagai
berikut :

Metode

Metode penelitian yang dipergunakan
adalah metodepenelitian kualitatif, dalam
melakukan deskripsi dan analisis hasil
penelitian. Data-data diperoleh dari data
sekunder, berupa literatur, dokumentasi
serta peraturan perundangan yang terkait
objek penelitian.

II.

PEMBAHASAN

Istilah talent management pertama
kali diperkenalkan oleh McKinsey &
Company following melalui salah satu studi
yang dilakukannya tahun 1997. Pada tahun
berikutnya, talent management kemudian
menjadi salah satu judul buku yang ditulis
bersama oleh Ed Michaels, Helen
Handfield-Jones, dan Beth Axelrod
(Hermin Endratno; TT).
Talent management atau manajemen
bakat adalah suatu proses manajemen SDM
terkait
tiga
proses.
Pertama,
mengembangkan dan memperkuat SDM
baru pada proses pertama kali masuk
organisasi
(onboarding).
Kedua,
memelihara dan mengembangkan SDM

1.
2.
3.

Proses rekrutmen;
Mengidentifikasi talenta SDM yang
sudah ada;
Pengembangan talenta yang dimiliki
SDM.

Dalam
ranka
meningkatkan
kompetensi SDM yang dimiliki oleh BRIN
guna meningkatkan mutu dari hasil-hasil
penelitian, maka perlu dilakukan langkahlangkah tersebut.
1.

Proses Rekrutmen
Manajemen talenta merupakan upaya
untuk melacak sejarah serta efektifitas
penempatan SDM mulai dari perekrutan
SDM baru, observasi SDM selama bekerja
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bahkan hingga berhenti.Hal ini dilakukan
untuk
memastikan
bahwa
langkah
rekruitmen SDM sudah tepat sasaran dan
sesuai dengan kebutuhan.

2.

Identifikasi Talenta SDM

Proses reformasi aparatur SDM
pada BRIN terletak pada bahagian
identifikasi talenta SDM. BRIN perlu
sesegera mungkin mengidentifikasikan
talenta SDM yang dimiliki. Untuk
kemudian, melakukaan penataan ulang
dalam struktur SDM.

Proses seleksi dan rekrutmen
dianggap
langkah
penting
dalam
manajemen talent namun mengingat
kebutuhan sebagian besar organisasi akan
SDM potensial yang dapat memberi
kontribusi pada organisasi untuk jangka
panjang, ada baiknya jika proses talent
management sudah dirumuskan dengan
rinci dan dilakukan bahkan sebelum proses
seleksi SDM dimulai secara resmi.

Informasi inilah yang kemudian
akan digunakan untuk menyeleksi orangorang yang tepat, dan mengidentifikasi
SDM berpotensi tinggi yang ada di dalam
kolam talenta (talent pool). Kolam talenta
adalah kumpulan orang-orang bertalenta
yang dimiliki oleh suatu organisasi. Setelah
itu akan melangkah lebih jauh lagi sesuai
dengan
keahliannya
dengan
mendeskripsikan orang bertalenta (talent
profiling) dan melakukan perbandingan
(benchmarking) untuk menilai (to assess)
kekuatan relatif dari masing-masing orang
bertalenta di dalam kolam talenta.
Mengingat populasi talenta itu
berbeda-beda. Salah satu cara yang
dilakukan untuk mengidentifikasi orang
bertalenta adalah dengan melakukan
penilaian di dalam pusat assesment dan
pengembangan
(assessment
and
development centres) yang tentunya
memiliki standar internasional.
Pusat Asesment dan Pengembangan
(Assessment and Development Centers)
mengukur kemampuan dan kompetensi
dengan
psikometrik
dan
asesmen/penilaian
dengan
cara
mengerjakan tugas (assessed exercises)
akan menghasilkan individu dan organisasi
yang
diharapkan
akan
mampu
memprediksi kinerja dan potensi di masa
depan.
Proses
merancang
dan
menyelenggarakan
secara
cermat,
terperinci dan memiliki jangkauan yang
luas (rigorous and stretching), baik terfokus
pada
asesmen
maupun pengembangan. Pusat asesmen ini
mengukur kompetensi perilaku yang
terkait/relevan untuk menjalankan peran
kritis/penting dalam menjalankan bisnis

Beberapa hal yang bisa dilakukan
sebagai upaya talent management dalam
proses seleksi adalah:
a. Meninjau kembali deskripsi tugas untuk
masing-masing posisi;
b. memastikan bahwa deskripsi tugas
untuk masing-masing jabatan dianalisis
dan ditentukan dengan teliti;
c. Mengutamakan seleksi internal agar
posisi-posisi penting dapat diisi lebih
dulu oleh SDM yang memang sudah
memiliki pengalaman bekerja
d. Dalam seleksi eksternal, dapat
dilakukan kerjasama dengan berbagai
universitas untuk membuka program
magang
e. Menentukan kebutuhan organisasi
secara tepat serta menyeleksi SDM
yang tepat untuk memenuhi kebutuhan
tersebut .
Proses seleksi sebelum perekrutan
SDM merupakan proses yang dalam jangka
panjang dapat menentukan efektifitas
operasional sebuah organisasi, karena
proses ini menentukan mana SDM potensial
yang sesuai dengan nilai bisnis organisasi
dan mana yang tidak dapat memberikan
sumbangsih berarti ke depannya.
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atau untuk memegang suatu jabatan
pada level kepemimpinan tertentu.
Penilaian
dan
pengembangan
umumnya mencakup beberapa komponen:
➢ Rancangan (Design): Penilaian dan
pengembangan
harus
memiliki
kemampuan menilai segala aspek
dalam talenta seseorang, mulai dari
kekuatannya hingga hal-hal yang dapat
dikembangkan. Beberapa ujian dapat
dilakukan secara online sebelum hadir
di pusat asesmen dan beberapa di
antaranya harus dilakukan di pusat
asesmen.
Dua asesor (penilai)
umumnya menangani hanya 1 peserta
yang dinilai.
➢ Penyiapan
laporan
(Report
preparation):Para asesor menganalisis
data dan menyiapkan laporan umpan
balik.
Di dalamnya mencakup
ringkasan yang berupa poin-poin
penting
dan
juga
aktivitas
pendampingan
(coaching)
yang
mendalam.
➢ Umpan
Balik
(Feedback):Ini
merupakan kesempatan yang unik
untuk menyelam lebih jauh ke dalam
perilaku-perilaku memiliki dampak
yang diamati selama hari-hari
penilaian dan menentukan sasaran
pengembangan.
➢ Rencana pengembangan (Development
planning):Menyediakan
sejumlah
langkah
pengembangan
dengan
penyesuaian
tertentu
(tailored
development
activities)
yang
mendorong
peserta
untuk
memindahkan/transfer
pengetahuan
dan pemahamannya dari pikiran ke
tempat kerja.
➢ Umpan
balik
klien
(Client
feedback):Menginformasikan
stratifikasi populasi talenta (talent
population stratification), termasuk
individu berpotensi tinggi yang
memiliki
baik
satu
dan
banyak Menidentifikasi cara terbaik
untuk mengembangkan semua peserta
lebih lanjut dengan memanfaatkan
kekuatannya, mengurangi hal-hal yang

➢

➢

➢
➢

➢
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ekstrim dan mengurangi kemungkinan
risiko.
Pengelolaan pangkalan data (Database
maintenance): Mengamankan dan
merahasiakan pangkalan data SDM
bertalenta, bersama dengan laporan
tahunan dan presentasi, yang berisikan
tentang organisasi dan kekuatan dari
kolam talentanya.
Merumuskan Kembali Strategi Talenta
:
Strategi
manajemen
talenta
merupakan
lem
(glue)
yang
menyatukan semua proses manajemen
talenta secara bersama-sama. Suatu
strategi talenta yang bagus memastikan
bahwa metode untuk mengidentifikasi,
mengembangkan dan melekatkan
orang bertalenta dikaitkan dengan
tujuan jangka panjang. Selain itu juga
untuk
memungkinkan
organisasi
menggenjot potensi orang-orangnya
untuk memberikan nilai tambah secara
terus-menerus.
Ada tiga tahapan bagi organisasi untuk
mengembangkan dan meningkatkan
strategi talentanya.
Langkah 1: Analisis kondisi sekarang :
Membuat profil/deskripsi dari populasi
orang
bertalenta,
lalu
membandingkannya dengan yang
dimiliki oleh organisasi lain dan
praktik terbaik. Informasi ini akan
membantu organisasi menciptakan
proposisi nilai (value proposition),
beserta dengan SDM bertalenta di
dalamnya.
Langkah 2: Mendefinisikan apa yang
dianggap “baik”:Menggambarkan apa
yang “baik” dalam konteks tugas
(Figuring out what “good” looks like
in your business context). Perlu
dilakukan analisis lebih dalam pada
setiap fungsi jabatan dan levelnya, dan
mengombinasikannya
dengan
pemahaman utuh tentang strategi
organisasi
dalam
jangka
panjang. Hasilnya adalah model
kepemimpinan
yang
kastemais
(customized) dan kerangka kompetensi
yang menghasilkan suatu cetak biru

praktik terbaik (best practices) dalam
konteks organisasi.
➢ Langkah 3. Proses menggabungkan :
Mengidentifikasi kekuatan kunci dan
kesenjangan dalam profil orang
bertalenta (Identifying key strengths
and gaps in your talent profile).
Merancang
ulang
dan
mengembangkan solusi talenta yang
akan
mendongkrak
keberadaan
kekuatan
organisasi,
dan
meningkatkan
setiap
bentuk
pengembangan. Hasilnya adalah SDM
akan
sepenuhnya
diperlengkapi
dengan kemampuan dan pengetahuan
agar berhasil dalam tugas juga
sepenuhnya diperlengkapi dengan
orang yang tepat untuk menghasilkan
keunggulan kompetetif. Berdasarkan
uraian-uraian tersebut, reformasi ASN
pada BRIN dapat digambarkan dengan
bagan berikut :

diketahui talenta sebenarnya dari masingmasing ASN, untuk kemudian berdasarkan
talenta tersebut, dapat ditempatkan pada
posisi yang sesuai, yaitu posisi SDM
IPTEK atau SDM non IPTEK.
Pada Pasal 45 Undang-Undang No.
11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas
Iptek), disebutkan bahwa Sumber daya
manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
terdiri atas peneliti, perekayasa, dosen, dan
sumber daya manusia iptek lainnya yang
melakukan
kegiatan
penelitian,
pengembangan,
pengkajian,
dan/atau
penerapan.
Manajemen talenta memiliki tujuan
agar ada kepastian adanya aliran bakat
yang tepat dalam suatu organisasi sesuai
dengan strategi. Maksudnya adalah bahwa
proses
menarik,
mempertahankan,
memotivasi, dan mengembangkan orangorang berbakat yang dibutuhkan pada saat
ini dan waktu akan datang merupakan
suatu aktivitas yang menyeluruh dan
terintegrasi. Dengan demikian akan tersedia
orang-orang dengan talent yang tepat
sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan
strategi organisasi. Kemampuan mengenali
bakat dan ketrampilam SDM agar dapat
menempatkan SDM di posisi ideal guna
memberikan kontribusi terbaik bagi
organisasi.

SDM
IPTEK

ASN
BRIN

Assesm
ent

Manaje
men
Talenta

SDM
NON
IPTEK

Disebabkan pada proses rekruitmen
yang telah dilakukan adalah berbasis
formasi yang telah ditentukan, dimana para
pelamar diseleksi berdasarkan formasi yang
dilamar oleh calon PNS. Maka talenta yang
dimiliki oleh calon PNS tersebut belum
dapat diketahui sepenuhnya. Sebagai
contoh, seorang yang lulusan Strata I dari
Fakultas Teknik, melamar pada formasi
Peneliti,
calon
tersebut
diseleksi
berdasarkan formasi yang dipilih, tanpa
mengetahui talenta sebenarnya dari yang
bersangkutan.

Manfaat manajemen talent bagi
organisasi, antara lain (Baron dan
Amstrong; 2013):
1.

Dengan usulan reformasi ASN
berbasis manajemen talenta ini, terhadap
seluruh ASN yang saat ini ada di BRIN,
dilakukan penilaian ulang untuk dapat

2.
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memperbaiki proses perekrutan, dan
seleksi, agar organisasi akan
memperoleh
talent-talent
yang
berkualitas
memberi paket renumerasi lebih
kompetitif dan adil,

3.

4.
5.

6.

melakukan analisis risiko, misalnya
identifikasi SDM yang berpotensi
keluar,
penghematan biaya pergantian
SDM,
meningkatkan
program
pembelajaran dan pengembangan
untuk meningkatkan kinerja dan
mengembangankan
kompetensi
untuk masa depan,
melakukan penjaringan internal
untuk mengidentifikasikan SDM
yang berpotensi.

Namun setelah recruitmen, organisasi
harus
berpikir
tentang
bagaimana
mengembangkan kemampuan sumber daya
manusia yang sudah ada. Karena itulah
konsep manajemen talent, yang merupakan
sebuah konsep yang berhubungan dengan
pengelolaan terhadap setiap talenta atau
bakat sumber daya manusia yang sudah
tersedia di dalam organisasi.
Sumber daya manusia adalah aset,
dan ini adalah kenyataannya. Di titik ini,
setiap organisasi memiliki kewajiban untuk
mengelola
sumber
daya
manusia
semaksimal mungkin guna menjaga
kualitas organisasi, dan di sinilah
pengelolaan talenta dan bakat menjadi
penting.
Mengapa talent management menjadi
penting? Tidak lain karena sumber daya
manusia
yang
berbakat
harus
dikembangkan dan diolah semaksimal
mungkin, supaya organisasi memiliki nilai
yang membanggakan.
Talenta atau bakat bisa dikelola
dengan baik asalkan sebuah organisasisadar
bahwa dibutuhkan metode serta cara yang
tepat untuk mengelola talenta dan bakat
setiap sumber daya manusia yang bekerja di
dalam organisasi. Tanpa kesadaran
semacam itu, tidaklah mungkin bagi sebuah
organisasi untuk bergerak maju dan
progresif.
Ada beberapa kiat yang bisa
diterapkan
BRIN,
terutama
dalam
kaitannya dengan pengelolaan sumber daya
manusia. Pengelolaan talenta atau bakat
biasanya berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya manusia berbasis kompetensi,
yang diukur berdasarkan kaidah tertentu
yang meliputi kepribadian diri, karakter,
keterampilan, pengalaman, dan ilmu
pengetahuan.
Berikut beberapa poin yang harus
dicermati dengan baik:
1. Memperkuat basis perekrutan sumber
daya manusia; Ini biasanya dilakukan
pada tahap perekrutan SDM baru, di
mana
seleksi
dilakukan
dengan
mendasarkan diri pada metode tertentu.

Kemudian,
Manfaat
Talent
Managemen bagi SDM, antara lain (Baron
dan Amstrong;2013):
1.
2.
3.

4.

3.

meningkatkan motivasi dan
komitmen
mengembangkan dan
mengkomunikasikan ke jalur karir
meningkatkan pengetahuan tentang
kontribusi kepada sasaran
organisasi
kepuasan kerja:
▪ dengan terpenuhi kebutuhan
hidup SDM berupa renumerasi
yang baik dan kompetitif serta
berbagai fasilitas
▪ dengan terpenuhi kebutuhan
untuk
berkembang
dengan
kesempatan untuk belajar dan
pengembangan karir yang jelas
▪ terpenuhinya kebutuhan untuk
berkontribusi berupa kesempatan
memberikan kebebasan
berkreatifitas untuk memajukan
organisasi.
Pengembangan Talenta SDM

Di titik ini, menjadi penting pula bagi
organiasai untuk merekrut orang-orang
yang tepat dan berkualitas guna menjaga
kesinambungan kualitas keseluruhan tujuan
organisasi. Recruitment menjadi penting
oleh karena proses tersebut akan menjadi
dasar bagi pencarian sumber daya manusia
yang kompeten dan sesuai.
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Sebuah oranisasi biasanya menerapkan
standar tertentu yang akan membantu
setiap SDM menjadi lebih kreatif dan
tetap
kreatif
sesuai
dengan
kompetensinya. Proses seleksi yang
dilakukan sebuah organisasi adalah
tahapan di mana organisasi mencari tahu
apakah sang kandidat SDM tahu cara
untuk menjadi kreatif, serta tahu mau
melakukan apa.
2. Mengembangkan
dan
memelihara
kapasitas SDM: Pada dasarnya, proses
seleksi
selalu
diikuti
dengan
pengembangan dan pemeliharaan SDM.
Talenta mesti direkrut dan harus
dikembangkan, supaya talenta semakin
terarah dan pada akhirnya berimbas pada
peningkatan
kualitas
kerja.Ini
merupakan tanggung jawab umum yang
harus dilakukan setiap organisasi.
Kualitas SDM bisa ditingkatkan antara
lain dengan pelatihan dan pembekalan,
serta evaluasi berkala atas kinerja SDM
yang ada, di mana semua ini dilakukan
supaya
sebuah
organisasi
bisa
mendapatkan hasil-hasil tertentu maupun
capaian yang diinginkannya.
3. Selalu mencari sumber daya manusia
dengan
kompetensi
terbaik:
Cara ini dilakukan supaya SDM yang ada
memiliki komitmen dan kemauan untuk
membangun karakter sebaik mungkin.
Ini biasanya dilakukan pada tahap
seleksi, di mana organisasi bisa
menerapkan sejumlah metode spesifik
untuk mendapatkan SDM terbaik.
4. Karakter dan komitmen bisa dengan
mudah dibangun bila sebuah organisasi
mampu membuat SDM memahami
kondisi organisasi dengan baik. Bila
SDM memahami kondisi organisasi
tempatnya bekerja dengan baik, maka
tentu saja mereka bisa memberikan
komitmen lebih banyak. Pada gilirannya,
komitmen bisa ditumbuhkan dengan cara
menerapkan rancangan strategi tertentu
yang mampu meningkatkan efektifitas
kerja dari setiap sumber daya manusia
yang tersedia di dalam organisasi.

Jadi pada dasarnya ada tiga kunci
pegangan yang penting bagi sebuah
organisasi, di mana semuanya terkait
langsung dengan bagaimana membuat
SDM mengenali potensi organisasi dan
apakah
mereka
bisa
memberikan
sumbangsih maksimum bagi tempatnya
bekerja. Organisasi mesti memikirkan
sebuah program retention, yang pada
dasarnya digalakkan dengan memberikan
compensation and benefit.
Pembentukan sistem pemberian
penghargaan (dalam bentuk apapun) yang
bisa memotivasi, serta yang lebih penting:
bisa membedakan siapa SDM yang
progress dan siapa yang tidak.Sistem
compensation and benefit pada dasarnya
dilakukan supaya SDM yang ada semakin
loyal dan tidak terpikir untuk hengkang dari
organisasi tempatnya bekerja. Di titik ini,
proses pengembangan kualitas sumber daya
tidak hanya ada pada soal pelatihan dan
pembekalan. Lebih penting dari itu,
pengembangan talenta adalah juga soal
bagaimana organisasi mempertahankan
bakat yang ada dan tidak membiarkannya
pergi atau diambil pihak lain.
III. PENUTUP
Dari sudut pandang SDM, untuk
meningkatkan mutu riset dan inovasi di
Indonesia perlu dilakukan reformasi agar
tercipta SDM unggul di bidang riset, salah
satu usulan untuk melakukan reformasi
tersebut adalah dilakukan berbasis
manajemen talenta (talent management)
atau manajemen bakat yang merupakan
strategi terpadu yang dirancang untuk
mengelola kemampuan, kompetensi dan
kekuatan SDM dalam suatu organisasi.
Dimana manajemen talenta ini membantu
organisasi dalam memanfaatkan sumber
daya manusia mereka sebaik mungkin
untuk pencapaian tujuan organisasinya serta
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untuk memastikan pengembalian maksimal
dari aparatur yang bertalenta tersebut.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan
SDM unggul di bidang riset dan inovasi
untuk meningkatkan mutu dari hasil riset
dan inovasi di Indonesia, perlu dilakukan
assesment kembali terhadap seluruh SDM
yang ada di BIRN yang berbasis
manajemen talenta, agar didapatkan
gambaran lebih jelas mengenai keadaan
SDM di BRIN untuk kemudian dilakukan
pemetaan secara komprehensif.

Organisasi, Makalah Tidak
Diterbitkan, hlm, 1-3.
Mochamad Nurhestitunggal, 2019,
Manajemen Talenta Sektor Publik di
Indonesia:Praktik Saat ini dan
Prospek Ke Depan, Simpul
Perencana Volume 34, Agustus
2019. Hlm. 87-94.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang No. 11 Tahun 2019
tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas
Iptek).

UCAPAN TERIMAKASIH
(Acknowledgement)

Website :

Terimakasih disampaikan kepada Kepala
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan
Mekatronik – Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan
dan
Keuangan–
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

Bambang
Brodjonegoro,
2019,
dalamhttps://mediaindonesia.com/rea
d/detail/267199-bambangbrodjonegoro-fokus-pembentukanbrin. hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Eko W, 2017, Cara Mengidentfikasikan
Talent
Terbaik,
dalam
https://www.intipesan.com/caramengidentifikasi-talent-terbaikuntuk-organisasi/

Baron dan Amstrong, 2013, Organizations
Environmental
Performance
Indicators.
Editors:
Measuring,
Monitoring, Hlm. 324.

Simalango, 2009, Talent Management,
dalam
http://managementfile.com/column.p
hp?sub =hr&id=1908&page=hr.

Groves, 2007, Groves, K.S. (2007).
Integrating Leadership Development
and Succession Planning Best
Practices. Journal of Management
Development. 26, (3), hlm. 239-260.
Hermin Endratno; TT, Talent Management
Dalam Meningkatkan Kinerja

45

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN MELALUI
PENANAMAN PADI GOGO DI LAHAN SUB OPTIMAL: STUDI KASUS ALIH
TEKNOLOGI PANGAN LIPI KEPADA KABUPATEN TABALONG, KALIMANTAN
SELATAN
Angga Wijaya Holman Fasa
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Sofia Yuniar Sani
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Veni Robiatal Adawiyah
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
ABSTRAK
Salah satu dimensi pembangunan sektor unggulan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah kedaulatan pangan. Dalam kaitannya dengan
RPJMN, arah kebijakan serta rencana kerja pemerintah tertuju pada pemantapan ketahanan
pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok. Melalui
program Prioritas Nasional (PN) bidang Pangan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
mengimplementasikan kebijakan peningkatan produksi pangan, khususnya tanaman padi gogo
di lahan sub optimal (LSO) dengan cara alih teknologi pangan dengan mengubah status lahan
dari semula LSO menjadi lahan produktif di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
Kegiatan alih teknologi yang dilaksanakan berhasil memanen 4,5 ton gabah kering panen
(GKP) per hektare di lahan kritis bekas perkebunan karet. Hasil panen sebelumnya hanya 1,41,5 ton/ha di lahan yang sama. Artinya, hasil panen meningkat hingga 300%. Waktu panen pun
lebih singkat sekitar 110 hari setelah tanam (hst). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji (1)
implementasi kebijakan peningkatan produksi pangan di lahan sub optimal (2) sinergi
penerapan iptek dan alih teknologi antara instansi pusat dengan daerah (3) strategi untuk
penguatan sinergi pusat dengan daerah. Kajian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus serta studi pustaka dari berbagai hasil penelitian dan tulisan tentang
kegiatan terkait.
Kata kunci: implementasi kebijakan, sinergi, alih teknologi pangan
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1.
a.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Jumlah penduduk Indonesia yang
pada tahun 2020 diproyeksikan akan
mencapai 271,1 juta jiwa, membutuhkan
jumlah penyediaan pangan yang cukup
besar dengan kualitas yang lebih baik.
Selain
itu,
meskipun
peningkatan
pendapatan masyarakat menyebabkan
konsumsi beras per kapita yang cenderung
menurun, jumlah konsumsi beras agregat
nasional masih akan meningkat sebagai
akibat dari peningkatan jumlah penduduk
tersebut (Bappenas, 2014).
Mengingat pentingnya pemenuhan
kebutuhan pangan tersebut, salah satu
dimensi pembangunan sektor unggulan
pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
adalah
kedaulatan
pangan.
Dalam
kaitannya dengan RPJMN, arah kebijakan
serta rencana kerja pemerintah tertuju pada
pemantapan ketahanan pangan menuju
kemandirian pangan dengan peningkatan
produksi pangan pokok.
Menurut UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan, yang dimaksud Ketahanan
Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan, yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak
bertentangan dengan agama, keyakinan,
dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup
sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan. Dari definisi ini tersurat
bahwa inti dari ketahanan pangan adalah
tersedianya pangan yang cukup baik jumlah
maupun mutunya dan dengan harga
terjangkau.
Hingga saat ini, beras masih
merupakan komponen utama ketahanan
pangan nasional, sehingga swasembada
beras tetap menjadi indikator utama
ketahanan pangan. Oleh sebab itu, untuk
memenuhi kebutuhan penduduk yang terus
meningkat,
maka
Indonesia
harus
meningkatkan produksi beras nasional

untuk menekan import dan menargetkan
pencapaian surplus beras.
Pada sisi lain, kendala produksi padi
sebagai pangan utama belum teratasi
hingga
kini.
Permasalahan
seperti
sempitnya lahan subur, kelangkaan pupuk,
keberlanjutan ketersediaan benih, hingga
rendahnya minat generasi muda untuk
menjadi petani. Wacana pemanfaatan
kawasan lahan sub optimal (LSO) untuk
produksi padi terus dilakukan, selain
program pencetakan sawah baru (LIPI,
2018).
Menurut Prawiroharsono (2012),
lahan sub optimal adalah lahan yang
memiliki mutu lebih rendah karena
memiliki beberapa faktor pembatas jika
digunakan untuk lahan pertanian. Faktor
pembatas
tersebut
memunculkan
karakteristik
LSO.
Berdasarkan
karakteristik dan penciri dari masingmasing tipologi lahan, maka LSO dapat
dipilah menjadi lahan kering dan lahan
basah. Lahan kering dikelompokkan lebih
lanjut menjadi lahan kering masam dan
lahan kering beriklim kering, sedangkan
lahan basah dikelompokkan menjadi lahan
rawa pasang surut, lahan rawa lebak, dan
gambut (Mulyani dan Sarwani, 2013).
Pada
tahun
2018
sebagai
implementasi RPJMN 2015-2019 di bidang
peningkatan produksi pangan pokok,
melalui Program Prioritas Nasional
Pangan,
LIPI
melakukan kegiatan
diseminasi terkait penanaman padi gogo di
lahan sub optimal (LSO) dengan cara alih
teknologi pangan dengan mengubah status
lahan dari semula LSO menjadi lahan
produktif di Kabupaten Tabalong,
Kalimantan Selatan. Dalam kegiatan ini
LIPI selaku implementator kebijakan
sebagai penyedia dan pengalih teknologi
pertanian, sementara itu Pemerintah
Kabupaten Tabalong sebagai pemangku
kepentingan alih teknologi iptek pertanian
yang daerahnya menjadi tempat aplikasi
dan alih teknologi tersebut.
Erat kaitannya dengan alih teknologi,
dalam salah satu studinya, Lee (1997)
mengungkap fakta bahwa hal tersebut
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merupakan salah satu faktor utama dalam
mempercepat pembangunan ekonomi
dimana
dalam
pelaksanaannya
membutuhkan peran aktif para pemangku
kepentingan yang terlibat, baik pengalih
maupun penerima teknologi. Salah satu
kisah sukses proses tersebut terjadi di
kawasan Sub-Sahara, Afrika Barat dimana
terdapat alih teknologi bidang pertanian
yang melibatkan aktor para ilmuwan
pemilik teknologi, instansi pemerintah dan
organisasi masyarakat tani (Bingen dan
Simpson, 1997). Proses ini dapat berhasil
karena terjadi pemberdayaan (empowering)
organisasi masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang
tersebut, tulisan ini bertujuan untuk
mengkaji beberapa hal, antara lain adalah
implementasi
kebijakan
peningkatan
produksi pangan di lahan sub optimal,
sinergi penerapan iptek dan alih teknologi
antara instansi pusat dengan daerah, dan
strategi untuk penguatan sinergi pusat
dengan daerah.

bentuk dan sifat obyek penelitian,
memeriksa
alasan,
atau
penyebab
terjadinya, menilai efektivitas, dan
mengidentifikasi rencana kebijakan lebih
lanjut (Ritchie dan Spencer, 2002). Terkait
hal tersebut, kajian ini menganalisis, antara
lain
(1)
implementasi
kebijakan
peningkatan produksi pangan di lahan sub
optimal, (2) sinergi penerapan iptek dan
alih teknologi antara instansi pusat dengan
daerah, (3) strategi untuk penguatan sinergi
pusat dengan daerah.
Metode yang digunakan dalam
pencarian data dan informasi yaitu
penelitian pustaka dan dokumen, dan
menelaah data sekunder berupa keterangan
yang ada hubungannya dengan obyek
kajian (Bryman dan Burgess, 2002). Data
sekunder dalam menyusun kajian ini
diperoleh
melalui
akses
internet,
penelusuran dokumen atau publikasi
informasi.
II.

PEMBAHASAN

b.

a.

Implementasi kebijakan
peningkatan produksi pangan di
lahan sub optimal

Metode

Dalam
menyusun
kajian
ini
dipergunakan metode studi kasus yang
ditujukan untuk menguji hipotesis atas
suatu fenomena (Flyvbjerg, 2006). Selain
itu, mtode ini dipergunakan untuk
mengetahui lebih lanjut mengenai tentang
‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why)
objek tersebut terjadi dan terbentuk sebagai
dan dapat dipandang sebagai suatu kasus
(Yin, 1981). Dalam kaitannya dengan
metode kajian ini, penulis menguji
hipotesis bahwa kegiatan implementasi
kebijakan dapat berjalan apabila terdapat
sinergi antara implementator kebijakan
serta
mengetahui
hal
yang
melatarbelakanginya. Dalam kasus ini
adalah kerja sama alih teknologi pangan
antara LIPI dengan Pemerintah kabupaten
Tabalong.
Teknik analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Hal ini dipergunakan
karena kajian ini hendak mengidentifikasi

Kebijakan berkaitan dengan rencana
tindakan pemerintah yang diarahkan untuk
mewujudkan tujuan tertentu dalam rangka
menyelesaikan
permasalahan
dan
menjawab kebutuhan publik dalam bentuk
hukum, peraturan, putusan, dan keputusan
(Birkland, 2011).
Implementasi kebijakan merupakan
salah satu proses kebijakan (policy
process). Oleh Karena itu, setiap kebijakan
pasti beririsan dengan kepentingan publik
sebagai subyek dikeluarkannya suatu
kebijakan.
Birkland (2011) menguraikan proses
kebijakan menjadi 6 tahap, yaitu pemetaan
atau identifikasi masalah, seting agenda,
pemilihan
alternatif
kebijakan,
pengambilan dan pemberlakuan kebijakan,
implementasi, dan evaluasi yang mana
keseluruhan proses tersebut berjalan secara
linier dan bertahap dimana hasil evaluasi
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kemudian dapat menjadi sumber pemetaan
masalah bagi kebijakan berikutnya,
sebagaimana terlihat pada bagan proses di
bawah ini.

1) tujuan kebijakan jelas dan konsisten;
2) program didasarkan pada justifikasi
rasio yang terukur;
3) proses implementasi terstruktur secara
memadai;
4) pejabat
pelaksana
berkomitmen
terhadap tujuan program;
5) dukungan kelompok kepentingan; dan
6) tidak menimbulkan dampak kerugian
sosio-ekonomi.
Indonesia memiliki potensi lahan sub
optimal (kering, rawa, pesisir pantai) yang
luas dan tersebar. Lahan ini belum banyak
termanfaatkan untuk penanaman secara
optimal. Kendala yang dihadapi pada lahan
sub optimal antara lain kekeringan,
kejenuhan Al tinggi, miskin hara, dan tanah
masam. Untuk itu pengembangan pertanian
ke lahan sub optimal perlu perhatian
khusus. Pengembangan varietas-verietas
unggul baru tanaman dengan karakteristik
tahan terhadap cekaman abiotik menjadi
tumpuan dasar. Menurut Mulyani et al.
(2014) lahan kering iklim kering secara
umum didefinisikan sebagai suatu
hamparan lahan yang tidak pernah
digenangi atau tergenang air pada sebagian
besar waktu dalam setahun, dengan curah
hujan < 2.000 mm/tahun dan mempunyai
bulan kering > 7 bulan (< 100 mm/bulan).
Pemanfaatan lahan kering untuk
produksi tanaman masih terbuka lebar.
Luas lahan kering dan potensial untuk
pertanian di Indonesia dilaporkan sebesar
12,9 juta hektar (Idjudin dan Marwanto,
2008), sementara dari data Kementrian
Pertanian pada tahun 2013, jumlah total
lahan Sub Optimal (LSO) adalah sekitar
91,9 juta ha. (lihat gambar 1).

Gambar 1. Alur Proses Kebijakan
Diadaptasi dari Birkland (2011: 26)

Implementasi kebijakan merupakan
tindakan
untuk
menjalankan
dan
pengendalian arah kebijakan, yang
ditujukan kepada kelompok sasaran, untuk
mewujudkan tujuan kebijakan. Tindakan
tersebut mencakupi usaha-usaha untuk
mengubah keputusan-keputusan menjadi
tindakan-tindakan operasional dalam kurun
waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai
perubahan-perubahan besar dan kecil yang
ditetapkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan (Meter dan Horn, 1975).
Menurut Jann dan Wegrich (2007),
suatu proses implementasi kebijakan yang
ideal sekurang-kurang memuat tiga elemen
inti, antara lain:
1) detil program kegiatan yang mencakup
tata cara menjalankan program dan
lembaga yang menjalankannya;
2) alokasi sumber daya (finansial, unit
kerja, dan kompetensi pelaksana); dan
3) kualitas keputusan.
Selain itu, terdapat beberapa faktor
yang menentukan berhasil atau tidaknya
implementasi kebijakan, sebagai berikut
(Sabatier dan Mazmanian, 1980):
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disusun oleh LIPI dapat terlihat dalam
gambar berikut.

Gambar 2: Statistik prosentase Lahan Sub
Optimal (LSO) di Indonesia pada tahun 2013
(sumber: Kementerian Pertanian)

Pendayagunaan LSO membutuhkan
dukungan dari semua pihak terutama dalam
penanggulangan hambatan biofisik dan
lingkungan. Penerapan inovasi baru dalam
pemanfaatan
lahan
kering
seperti
pengendalian erosi tanah, pembuatan
kolam-kolam penampungan air, dan sistem
perbenihan. Program penelitian juga perlu
mengarah pada pengoptimalan varietas
tanaman dan faktor pendukung tanaman
untuk lahan kering.
Terkait hal ini, pengejawantahan dari
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
RPJMN 2015-2019 serta Program Prioritas
Nasional Terkait Program Peningkatan
Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat, LIPI merancang suatu
program
penelitian
terkait
konsep
ketahanan pangan, dimana untuk mencapai
tujuan akhir peningkatan produksi pangan,
LIPI akan menerapkan alih teknologi
terkait pengelolaan LSO, penyediaan bibit
unggul yang adaptif terhadap lingkungan
serta teknologi pengendalian hayati
terhadap organisme pengganggu tanaman
(OPT).
Diharapkan dengan adanya alih
teknologi dari 3 hal di atas, LSO akan
menjadi lahan pertanian produktif, OPT
terkendali dan berkelanjutan, serta bibit
unggul yang ditanam di LSO akan adaptif
dengan perubahan. Program alih teknologi
ini tentunya akan berhasil jika didukung
oleh pemangku kepentingan di daerah,
terutama para petani dan para pengambil
kebijakan di daerah. Untuk lebih jelasnya,
konsep progam ketahanan pangan yang

Sumber: Enung Sri Mulyaningsih, 2018
Gambar 2: Konsep Program Ketahanan Pangan
LIPI

Pada tahun 2018 melalui Program
Prioritas Nasional Pangan dilakukan
implementasi dari konsep program yang
telah disusun melalui kegiatan diseminasi
padi gogo LIPI di lahan sub optimal.
Kegiatan dipusatkan di Kabupaten
Tabalong, Kalimantan Selatan. Tabalong
dipilih karena memiliki lahan kering sekitar
1.400 hektar. Selain itu, selama ini petani
hanya dapat menanam padi sebanyak satu
kali dalam setahun karena penggunaan
varietas lokal yang berumur panjang (lebih
dari 6 bulan) dengan produksi rendah
sekitar 2 ton/ha.
Produk hasil riset LIPI di bidang
pertanian yang mendukung budidaya padi
gogo di Tabalong antara lain pupuk hayati
dan biopestisida. Pupuk hayati yang
diaplikasikan mulai dari pra-tanam hingga
pemeliharaan
pertumbuhan
tanaman.
Proses pra-tanam dengan mengaplikasikan
teknologi bioremediasi biomassa mikroalga
dan
kompos
pada
tanah
untuk
meningkatkan kesuburan tanah. Lalu
suplemen
BioVarm
dan
BioPlus
diaplikasikan pada benih sebelum tanam
sebagai bekal nutrisi bagi calon tanaman
baru. Pupuk organic hayati (POH) StartMik
diaplikasikan sebanyak tiga kali selama
fase vegetatif untuk menunjang pertumbuh
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kembangan tanaman seoptimal mungkin
untuk menunjang hasil.
Setelah perbaikan lahan sub optimal
melalui perbaikan lahan dan lingkungan
target area penanaman dengan melalui cara
di atas terhadap 25 ha. lahan uji coba,
kemudian varietas inpago LIPI Go1 dan
inpago LIPI Go2 yang merupakan varietas
padi gogo unggul ditanam di lahan LSO
target bersama dengan para petani selama
masa program penanaman padi gogo LIPI
di Tabalong.

b. Sinergi dan Strategi penerapan iptek dan
alih teknologi antara instansi pusat
dengan daerah
Sinergi kebijakan perlu diarahkan
pada pencapaian tujuan pembangunan, baik
pusat maupun daerah. Dalam pencapaian
tujuan pembangunan, keberhasilan diukur
dari kinerja pembangunan nasional. Kinerja
pembangunan nasional merupakan agregasi
dari kinerja pembangunan daerah (Suyanto,
2012).
Karena
itu,
keberhasilan
pembangunan
daerah
memberikan
sumbangsih
secara
langsung
bagi
pembangunan nasional. Sinergi yang baik
dari kebijakan pembangunan tingkat
nasional dan tingkat daerah dapat
menjamin
tercapainya
kinerja
pembangunan nasional dan kinerja
pembangunan daerah secara terintegrasi.
Sebagai salah satu pendukung
pembangunan, kegiatan penerapan iptek
dan alih teknologi pun membutuhkan
sinergisme antara instansi pusat dan
daerah. Keterlibatan aktif para pemangku
kepentingan menjadi kunci berhasilnya
proses alih teknologi (Lee, 1997). Selain
itu, kunci kesuksesan implementasi
kebijakan terletak pada kapasitas dan
komitmen implementor yang mengerucut
pada munculnya sinergisme. Kondisi ini
dibutuhkan karena proses implementasi itu
sendiri menciptakan realitas baru dan
mengubah sistem, serta seringkali muncul
masalah yang tidak terprediksi sebelumnya
(McLaughlin,
1987).
Alih-alih
menawarkan solusi perbaikan, ketiadaan
sinergisme
memunculkan
ketidakberhasilan implementasi kebijakan.
Kolaborasi menjadi kunci.
Guna
mendukung
terciptanya
kolaborasi, terdapat beberapa faktor yang
mempengaruhi, antara lain dialog tatap
muka, pembangunan kepercayaan, dan
pengembangan komitmen dan pemahaman
bersama
diantara
para
pemangku
kepentingan (Ansell dan Gash, 2007).
Singkatnya, faktor-faktor tersebut menjadi
variabel interdependen.

Gambar 3. Pelaksanaan program penanaman
padi Gogo di Tabalong, Kalimantan Selatan

LIPI melakukan pendampingan
kepada para kelompok petani didampingi
oleh para penyuluh pertanian dari Dinas
Pertanian Pemkab Tabalong. Adanya
produk LIPI yang diaplikasikan juga
memberikan pengetahuan baru kepada
petani tentang sistem budidaya padi yang
benar
dan
sehat
dengan
tetap
memperhatikan
kelestarian
melalui
pendampingan pembuatan POH dengan
memanfaatkan bahan baku lokal beserta
aplikasinya. Alih teknologi perawatan padi
dan penanganan terhadap hama hingga
masa panen tiba dilakukan secara terpadu.
Hasil panen yang sebelumnya hanya 1,41,5 ton/ha di lahan sama meningkat hingga
300% dengan waktu panen yang lebih
singkat, yaitu sekitar 110 hari setelah
tanam. Sebelumnya masa budidaya padi
gogo lokal 6-7 bulan.
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Salah satu yang membuat progam
implementasi ini berhasil adalah adanya
komitmen bersama antara LIPI dan
Pemerintah daerah untuk membuat
program
alih
teknologi
terhadap
masyarakat ini terimplementasikan dengan
baik. Hal ini ditandai dengan ditanda
tanganinya perjanjian kerjasama antara
LIPI, dalam hal ini Puslit Bioteknologi
dengan Dinas Pertanian Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Tabalong.
Strategi yang dilakukan baik di level
kelembagaan dan teknis menjadikan sinergi
antara LIPI dan Pemkab Tabalong berjalan
dengan baik sehingga implementasi yang
dilakukan terkait alih teknologi kepada
masyarakat petani di Tabalong juga
berjalan tanpa ada kendala yang berarti.
Penjabaran strategi yang dilakukan, lebih
jelasnya adalah sebagai berikut:
a. Penguatan di level kelembagaan:
pendekatan antar institusi dimana
adanya penandatanganan kerja sama
antara LIPI dengan Pemkab tabalong.
Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya
LIPI untuk membantu program
swasembada
pangan
dan
pendayagunaan LSO di daerah. Hal ini
sejalan dengan visi Pemkab Tabalong
serta kebutuhan daerahnya. Sebagai
bentuk sinergi antara kedua institusi
maka LIPI berkomitmen melakukan alih
teknologi dan Pemkab Tabalong
berkomitmen memasukkan program alih
iptek ini pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini menjadikan sinergi yang
terbangun secara formal berdasarkan
perjanjian kerja sama tersebut dapat
berjalan secara berkelanjutan.
b. Penguatan di level teknis: adanya alih
teknologi dari tenaga ahli yang dimiliki
LIPI kepada kelompok tani yang ada di
Tabalong melalui penyuluhan dan
pembimbingan mengenai penanaman
padi di LSO, dan pembuatan POH
beserta pengaplikasiannya.

3.

PENUTUP
Keberhasilan implementasi kebijakan
Peningkatan Produksi Pangan melalui
Penanaman Padi Gogo di Lahan Sub
Optimal karena didukung berbagai faktor,
sebagai berikut:
1. Tujuan kebijakan jelas dan konsisten.
Yaitu dilakukan sebagai upaya LIPI
untuk membantu program swasembada
pangan dan penggunaan LSO di daerah.
2. Program didasarkan pada justifikasi
rasio yang terukur. Dimana ouput yang
ingin dicapai terukur sejalan dengan
program Ketahanan Pangan yang
menjadi rencana LIPI dan Pemerintah
yang dilakukan melalui program
Prioritas Riset Nasional Ketahanan
Pangan.
3. Terdapat pengejawantahan sinergisme
pusat dengan daerah dimana para aktor
pelaksana
(implementator)
berkomitmen terhadap tujuan program,
LIPI
berkomitmen
memasukkan
program alih teknologi pangan ini dan
Pemkab
Tabalong
berkomitmen
memasukkan program alih teknologi
yang dilakukan bersama dengan LIPI
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Pemkab
Tabalong. Komitmen keberlanjutan
program
pada
tataran
teknis
dilaksanakan dengan adanya alih
teknologi dari tenaga ahli LIPI kepada
kelompok tani didampingi oleh para
penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian
Pemkab Tabalong melalui kegiatan
penyuluhan dan pembimbingan terkait
penanaman padi gogo Inpago LIPI dan
pembuatan pupuk organik hayati guna
aplikasi di LSO.
4. Program ini mendapat dukungan dari
kelompok kepentingan seperti kelompok
petani sebagai pelaksana kegiatan
(target group).
5. Implementasi
kebijakan
tidak
menimbulkan dampak kerugian sosioekonomi,
melainkan
memberikan
manfaat kepada masyarakat khususnya
membantu perekonomian petani dalam
optimalisasi lahan.
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MENGHALAU PERILAKU KONTRAPRODUKTIF :
DARI JABATAN ADMINISTRASI MENJADI JABATAN FUNGSIONAL

Dida Daniarsyah
Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Abstrak
Artikel ini mencoba menganalis kebijakan pemerintah terkait penyederhanan level
biorkrasi melalui skema kebijakan transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan
fungsional. Menurut data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang direlease Badan Kepegawaian
Negara, jabatan Administrasi setara level 3, 4, 5 sebanyak 440.023 pegawai. Potensi
terjadinya perubahan mekanisme kerja, perubahan peta jabatan, perubahan pendapatan dan
perubahan organisasi birokrasi sangat besar. Perubahan-perubahan tersebut membutuhkan
pengelolaan atau penataan yang komprehensif, alih-alih keinginan mewujudkan kebijakan
penyederhanaan birokrasi yang efektif dan produktif tidak menutup kemungkinan yang terjadi
malah kontraproduktif. Dengan kata lain, muncul perilaku yang akan menggangu terwujudnya
tujuan penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan Administrasi menjadi jabatan
Fungsional. Potensi terjadinya perilaku kerja kontraproduktif sangat tinggi dalam
transformasi Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional. Oleh karena itu,
bagaimanakah strategi menghalau perilaku kerja kontraproduktif sehingga kebijakan
transformasi jabatan Admnistrasi menjadi jabatan Fungsional tetap produktif. Teknik
pengumpulan data dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (Library Research).
Studi ini dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan data dan informasi yang
berhubungan dengan teori contraproductive work behaviour. Formulasi strategi menghalau
perilaku kerja kontraproduktif antara lain melakukan pemetaan tugas dan fungsi jabatan
Administrasi yang memiliki link and match dengan jabatan fungsional, melakukan assessment
sebagai saringan kualitas input berkarir dalam jabatan fungsional terkhusus bagi pegawai yang
memiliki usia produktif rentang usia 40 – 55 tahun, melakukan penempatan sesuai dengan
kompetensi hasil mapping assessment, melakukan shortcourse building capacity jabatan
fungsional sesuai dengan standar kompetensi jabatan fungsional, melakukan monitoring per
semester untuk mengetahui progress transformasi jabatan, melakukan perubahan regulasi
jabatan fungsional dan angka kreditnya, melakukan penataan organisasi implikasi dari
transformasi jabatan, melakukan penilaian yang objektif terhadap transformer, melakukan
pengembangan kompetensi pegawai pasca transformasi.
Kata kunci: Kebijakan
Kontraproduktif

Transformasi,

1.
a.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Pasca pidato pelantikan Presiden
Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo pada
hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2019,
publik
disuguhkan
dengan
terus
bergulirnya isu aktual mengenai kebijakan

Perilaku

Kontraproduktif,

Strategi

pemerintah untuk menyederhanakan level
birokrasi. Statemen pimpinan tertinggi
birokrasi pemerintah yaitu Presiden
menegaskan bahwa arah penyelenggaraan
pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan
berfokus pada permbangunan sumber daya
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manusia, pembangunan infrastruktur,
penyederhanaan birokrasi, simplifikasi
regulasi, dan transformasi ekonomi.
(Naskah Pidato pelantikan Presiden, 20
Oktober 2019)
Mandat
implementasi
penyederhanaan Birokrasi didelegasikan
oleh
Presiden
kepada
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara selaku
kementerian yang diberikan tugas urusan
penyelenggaraan pemerintahan bidang
pendayagunaan aparatur negara dan
reformasi birokrasi (Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2015). Munculah
kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 394 tahun
2019
tentang
Langkah
Strategis
Penyederhanaan
Birokrasi
yang
ditandatangani Menteri PANRB. Salah satu
Inti kebijakan dalam penyederhanaan
birokrasi adalah kebijakan transformasi
jabatan Administrasi (Administrator dan
Pengawas) setara dengan level 3 dan 4
ditransform menjadi jabatan fungsional.
Jabatan fungsional adalah jabatan yang
berbasis angka kredit dalam mengukur
kompetensi keahlian dan kinerja.
Merujuk
pada
Undang-undang
Nomor 5 tahun 2014 dijelaskan bahwa
jabatan administrasi adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi
pemerintahan
dan
pembangunan
sedangkan
jabatan
fungsional adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan
pada
keahlian
dan
keterampilan tertentu.
Dari definisi dalam undang-undang
tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua
jabatan tersebut terdapat perbedaan tugas
dan fungsi, output kinerja, metode kerja,
dan pendapatan atau pay compensation
yang berbeda. Oleh karena itu, menjadi
sebuah pertanyaan yang memerlukan kajian

bahwa apakah kebijakan transformasi
jabatan tersebut akan produktif atau kontra
produktif ?
Fakta lainnya, tidak dapat dipungkiri
bahwa para pemangku level 3 ke bawah
(setara Administrator dan Pengawas) secara
psikologis
otomatis
membutuhkan
perenungan akan karir masa depannya,
terutama
bagi
pemangku
jabatan
Administrasi yang masih memiliki usia
produktif. Bahkan tidak mustahil timbul
pengingkaran individu yang selama ini
sudah comfort dengan posisi atau jabatan
terhadap upaya menata kembali atau
recycle karir pada jabatan fungsional.
Secara filosofis jabatan Administrasi dan
jabatan Fungsional memiliki proses kerja,
paradigma dan output pekerjaan yang
berbeda. Bahkan sudah terbayang dalam
pemikiran para
pemangku jabatan
Administrasi ketika bertransformasi dalam
jabatan fungsional, harus bersusah payah
memantik angka kredit demi kelangsungan
karir dalam jabatan fungsional tersebut.
Dimensi
anggaran
belanja
pegawaipun
sedikit
banyak
akan
mengalami perubahan, walaupun Presiden
menandaskan tidak boleh mengurangi
pendapatan bagi level 3 ke bawah yang
terkena dampak kebijakan penyederhaan
level birokrasi. Akan tetapi, perubahan nilai
tunjangan jabatan dan kinerja akan menjadi
beban anggaran yang menambah. Menurut
data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
direlease Badan Kepegawaian Negara
dirinci bahwa jumlah jabatan Pimpinan
Tinggi Madya setara level I sebanyak 575
pegawai. jabatan Pimpinan Pratama setara
level 2 sebanyak 19.463 pegawai. jabatan
Administrasi setara level 3, 4, 5 sebanyak
440.023 pegawai (bkn.go.id. diolah litbang
kompas/RTA/XNA).
Menilik data di atas PNS level 3 ke
bawah akan bertransformasi dalam jabatan
fungsional. Artinya akan ada perubahan
mekanisme kerja, perubahan peta jabatan,
perubahan pendapatan dan perubahan
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organisasi birokrasi pada step berikutnya.
Perubahan-perubahan
tersebut
membutuhkan pengelolaan atau penataan
yang komprehensif, alih-alih keinginan
mewujudkan kebijakan penyederhanaan
birokrasi yang efektif dan produktif tidak
menutup kemungkinan yang terjadi malah
kontraproduktif. Dengan kata lain, muncul
perilaku
yang
akan
menggangu
terwujudnya
tujuan
penyederhanaan
birokrasi melalui transformasi jabatan
Administrasi menjadi jabatan Fungsional.

Pandangan yang sama dikemukakan Secket
dan De Vore (dalam Anderson, 2005)
mengartikan perilaku kerja kontraproduktif
mencakup segala bentuk perilaku yang
dilakukan dengan sengaja oleh anggota
organisasi yang bertentangan dengan tujuan
organisasi.
Menurut Chand, Piar & Chand,
Kuman
(2014)
perilaku
kerja
kontraproduktif dapat didefinisikan sebagai
setiap kegiatan yang disengaja atau tidak
disengaja pada bagian dari individu yang
dapat menghambat kinerja diri, orang lain
atau
organisasi.
Perilaku
kerja
kontraproduktif dapat juga dipahami
sebagai
perilaku
yang
dapat
membahayakan atau dimaksudkan untuk
menyakiti diri sendiri, orang-orang dan
sumber daya organisasi.
Merujuk pada beberapa definisi yang
telah diungkapkan di atas, dapat
disimpulkan
bahwa perilaku kerja
kontraproduktif adalah perilaku yang
dilakukan individu baik secara sengaja
ataupun tidak sengaja yang dapat
bertentangan serta menghambat organisasi
untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

b.

Deskripsi Masalah
Berdasarkan
pemikiran
latar
belakang di atas, deskripsi masalahnya
difokuskan pada:
1. Potensi terjadinya perilaku kerja
kontraproduktif sangat tinggi dalam
transformasi jabatan Administrasi
menjadi jabatan Fungsional,
2. Membutuhkan strategi menghalau
perilaku
kerja
kontraproduktif
sehingga
kebijakan
transformasi
jabatan Admnistrasi menjadi jabatan
Fungsional tetap efektif.
3. Memerlukan penataan organisasi dan
sumber daya manusia Aparatur yang
lebih
komprehensif,
guna
terlaksananya birokrasi yang berkelas
dunia melalui Peraturan Menteri
tentang Percepatan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

2.

Dimensi Perilaku Kerja Kontraproduktif
Robinson dan Bannet (dalam
Greenberg & Baron, 2003) menyatakan
adanya empat dimensi dari perilaku kerja
kontraproduktif, yaitu:
a) Penyimpangan Properti
Penyimpangan
property
adalah
penyalahgunaan barang atau property
milik organisasi untuk kepentingan
pribadi. Perilaku termasuk dalam
dimensi ini adalah mencuri atau
mengambil barang tanpa izin, milik
organisasi dan merusak barang milik
organisasi.
b) Penyimpngan produksi
Penyimpangan
produksi
adalah
perilaku yang melanggar norma-norma
yang telah ditentukan oleh organisasi

PEMBAHASAN

Kontraproduktif
adalah
suatu
perilaku yang mempunyai dampak yang
negative atau buruk terhadap organisasi
(Gruys&Sacket,2003), pandangan Gruys
tersebut sejalan dengan pandangan
Greenberg
dan
Baron
(2003)
mengemukakan bahwa kontraproduktif
adalah perilaku yang dilakukan individu
secara sengaja yang menyimpang dari
aturan organisasi serta mengancam
kesejahteraan para anggota organisasi.
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yang harus diselesaikan sebagai
tanggungjawab dari individu. Perilaku
yang termasuk kategori ini yaitu
mengurangi jam kerja, memanipulasi
angka kredit, dijelaskan Sacket dan
DeVore (dalam Anderson, 2005) yang
termasuk
dalam
penyimpangan
produksi yaitu pulang lebih awal dan
memanfaatkan fasilitas email atau
internet organisasi untuk kepentingan
pribadi, tidak ikut prosedur kerja yang
benar, kualitas kerja yang rendah,
seperti lamban dalam bekerja.
c) Penyimpangan Politik
Robinson
dan
Bennet
(dalam
Greenberg
&
Baron,
2003)
menguraikan bahwa yang termasuk
dalam kategori penyimpangan politik
antara lain memperlihatkan kesukaan
terhadap pegawai atau anggota tertentu
dalam organisasi secara tidak adil,
dalam tingkat dan memperlihatkan
ketidaksopanan. Sacket dan DeVore
(dalam
Anderson,
2005)
menambahkan bahwa mengambil
keputusan berdasarkan pilih kasih
antar para karyawan dan bukan
berdasarkan kinerja, menyalahkan atau
menuduh karyawan lain atas kesalahan
yang tidak diperbuat dan sering
menyebar gossip juga termasuk dalam
kategori penyimpangan politik.
d) Agresi Individu
Robinson
dan
Bennet
(dalam
Greenberg
&
Baron,
2003)
menyebutkan bahwa yang termasuk
dalam kategori agresi individu adalah
bullying,
berperilaku
tidak
menyenangkan kepada individu atau
karyawan lain secara verbal maupun
fisik, dan mencuri barang milik
individu atau karyawan lain. Bullying
merupakan tindakan berulang yang
bertujuan
menindas,
menghina,
melecehkan,
dan
mengganggu
individu lain. Seringkali bullying

disebabkan konflik interpersonal yang
terjadi dalam grup kerja.
Faktor Perilaku Kerja Kontraproduktif
Ada banyak faktor yang berbeda yang
dapat menyebabkan perilaku kerja
kontraproduktif. Sacket & Devore (2013)
menyatakan
faktor-faktor
yang
mempengaruhi perilaku kontraproduktif
antara lain
1) Faktor kepribadian (personality)
Beberapa dimensi kepribadian seperti
kenuranian,
keterbukaan,
kebersetujaun, kecemasan, terubuka
kepada pengalaman, memperlihatkan
hubungan yang konsisten antara
perilaku kerja kontraproduktif yang
ditunjukkan individu ketika bekerja
dengan dimensi kepribadian yang
dimilikinya.
2) Faktor pekerjaan (job characteristic)
Karakter pekerjaan yang dimiliki,
berpengaruh pada keahlian yang
dibutuhkan, jenis tugas yang diberikan,
dan cara bekerja. Namun ketiga hal
tersebut akan berpengaruh dengan
pengalaman psikologis individu terkait
pelaksanaan tugas kerja. Misalnya
pengalaman disaat menyelesaikan
tugas dengan sempurna, perasaan
bertangungjawab terhadap tugas yang
diberikan, dan pengetahuan terhadap
hasil kerja yang dicapai. Hal ini
kemudian mempengaruhi perilaku
kerja individu yang tertuang ke dalam
kinerja yang diberikan, kepuasan kerja,
motivasi kerja, absensi kerja dan
tingkat turnover dalam bekerja
3) Faktor kelompok kerja (work group
characteristic))
Segala sesuatu yang terjadi di dalam
sebuah
kelompok
kerja
akan
berpengaruh terhadap individu yang
menjadi anggota di dalamnya. Dalam
melakukan proses adaptasi terhadap
iklim organisasi atau perusahaan
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individu
akan
mengamati
lingkungannya dan mencari tahu iklim
seperti apa yang berlaku di dalam
lingkungan kerjanya. Jika telah paham
kemudian individu secara tidak
langsung akan mengikuti perilaku atau
kebiasaan yang berlaku di dalam
kelompok dia bekerja. Pengaruh
karakteristik kelompok kerja terhadap
kecenderungan
individu
untuk
berperilaku kerja kontraproduktif. Jika
seorang karyawan dating terlambat dan
pulang lebih awal namun tidak
mendapat
respon
apapun
dari
organisasi dan rekan kerja maka
cenderung akan mengulangi perilaku
tersebut (Robbins & Langton,2010).

bawahannya.
Sedangkan
faktor
disposisional adalah faktor internal dan
individual seperti kepribadian, karakter
atau faktor biologis.
Kebijakan Transformasi Jabatan
Kebijakan
transformasi
yang
dikemukakan Presiden dapat digambarkan
dalam skema berikut ini:

Penyeder
hanaan
Birokrasi

Transformasi
jabatan
Administrasi
level 3 ke
bawah

Jab
Fun
g

Gambar 1. Kerangka Transformasi Jabatan
Sumber: diolah sendiri

Pandangan Kanten & Ulker
(2013) mengemukakan ada dua faktor
penyebab perilaku kontraproduktif
yaitu faktor individu dan faktor
organisasi. Faktor individu yakni
kesadaran,
efektivitas
negative,
keramahan, filsafat moral, umur, jenis
kelamin,
tingkat
pendidikan,
senioritas, status perkawinan dan
kecerdasan emosi. Sedangkan faktor
organisasi yakni keadilan organisasi,
dukungan organisasi yang dirasakan,
tekanan social untuk menyesuiakan
diri, sikap negative, untrusting dari
manajer atau rekan kerja, perselisihan
dengan tujuan organisasi dan harapan,
ambiguitas tentang pekerjaan, gaya
manjemen, iklim etika organisasi,
iklim organisasi.

Kebijakan transformasi jabatan dapat
ditelusuri merujuk pada berbagai peraturan
perundang-undangan antara lain UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur
Sipil
Negara,
Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015
tentang Kementerian PANRB, Keputusan
Presiden 87 tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri
PANRB Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Jabatan Fungsional. Alasan yang paling
logis dari kebijakan ini tentu saja keinginan
menciptakan birokrasi yang lebih dinamis
dan profesional sebagai upaya peningkatan
efektifitas dan efesiensi untuk mendukung
kinerja pelayanan pemerintah kepada
publik.
Menteri PANRB berpandangan bahwa
kebijakan transformasi jabatan dapat
dimaknai sebagai penyetaraan jabatan
melalui pengangkatan pejabat Administrasi
atau dalam konteks ini eselon 3 ke bawah
beralih dalam jabatan fungsional melalui

Menurut Martinko, Gundlach &
Douglas (2002) perilaku kerja
kontraproduktif dipicu oleh dua faktor
yaitu
situasional
dan
disposisional.Faktor
situasional
merupakan faktor eksternal yang
menyatakan bahwa pemimpin bisa
memahami perilaku dan sifat-sifat
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penyesuaian atau inpassing sesuai dengan
jabatan setara.
Adapun kriteria jabatan Administrasi
setara level 3 ke bawah yang dapat
ditransformasikan yaitu:
1. Tugas dan fungsi jabatan berkaitan
dengan pelayanan teknis fungsional.
2. Tugas dan fungsi jabatan dapat
dilaksanakan oleh pejabat fungsional.
3. Jabatan
yang
berbasis
keahlian/keterampilan tertentu.
Kendati demikian level 3 ke bawah
masih dapat dipertahankan dengan kriteria
berikut:
1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai
Kepala
Satuan
Kerja
dengan
kewenangan dan tanggung jawab dalam
penggunaan anggaran atau pengguna
barang/jasa
2. Memiliki tugas dan fungsi yang
berkaitan dengan kewenangan/ otoritas,
legalisasi, pengesahan, persetujuan
dokumen,
atau
kewenangan
kewilayahan
3. Kriteria dan syarat lain yang bersifat
khusus berdasarkan usulan masingmasing Kementerian/Lembaga kepada
Menteri PANRB sebagai bahan
pertimbangan penetapan jabatan yang
diperlukan kedudukannya
sebagai
pejabat Administrasi.

Strategi Menghalau Perilaku Kerja
Kontraproduktif
Dari
konsep
perilaku
kerja
kontraproduktif di atas dapat dijabarkan
bahwa faktor sumber daya manusia dan
faktor organisasi merupakan dua faktor
yang memberikan kontribusi tingginya
potensi kegagalan dalam mencapai
produktifitas atau efektivitas suatu
kebijakan.
Secara kontekstual dalam kebijakan
transformasi jabatan, faktor sumber daya
manusia dalam hal ini pejabat Administrasi
cenderung dituntut untuk menyadari
dirinya melakukan penyesuaaian baik
secara terbuka kepada pengalaman, jujur
pada kenuranian, memiliki kebersetujuan
akan perubahan yang akan terjadi ketika
proses transformasi terjadi, dengan
demikian akan terhindar dari perilaku
kontraproduktif. Akan tetapi sebaliknya,
manakala kepribadiannya tidak mampu
membuka
diri,
menyepakati
kebersetujuanya, tidak terbuka kepada
pengalaman yang dimiliki maka akan
terjerumus dalam perilaku kontraproduktif.
Sehingga dari faktor individu akan
mengalami kesulitan bertransformasi
dalam jabatan fungsional.
Hal yang sama, apabila dilihat dari
faktor organisasi. Potensi perilaku
kontraproduktif akan tinggi jika organisasi
dan pranatanya tidak mampu membuka
ruang atau iklim kerja yang kondusif,
mewadahi semua aspirasi. Dalam hal ini
organisasi dan pranatanya akan efektif
dalam implementasi kebijakan transformasi
jabatan apabila mampu menyalurkan
pejabat Administrasi sesuai dengan iklim
kerja dan penempatan kerja serta
penugasan
yang
sesuai
dengan
kemampuannya. Hal sebaliknya, apabila
organisasi tidak mampu memberikan
dukungan yang adil, tidak mampu
mendudukkan pada tempat yang sesuai

Gambaran
transformasi
jabatan
Administrasi menjadi Jabatan Fungsional
digambarkan pada skema di bawah ini:
Administrato
r

Jenjang Madya

Pengawas

Jenjang Muda

Pelaksana

Jenjang
Pertama

Gambar 2. Transformasi Jabatan Administrasi ke
Jabatan Fungsional
Sumber: diolah sendiri
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dengan kemampuannya, maka potensi
perilaku kerja kontraproduktig akan terjadi.
Salah
satu
indikator
perilaku
kontraproduktif
menurut
pandangan
Spektor (2006) adalah kegagalan seorang
individu untuk melakukan pekerjaan secara
efektif dan sesuai tujuan. Indikator ini
sangat terkait dengan kecenderungan
pejabat
administrasi
gagal
dalam
memahami proses kerja atau tidak mampu
menyesuaikan iklim kerja dalam jabatan
fungsional. Hal ini bisa dipahami karena
selama ini pejabat administrasi memiliki
proses kerja disposisional dan manajerial
sedangkan pejabat fungsional terbiasa
dengan iklim kerja yang mengutamakan
keahlian melalui penerapan butir butir
kegiatan yang sudah terdokumentasikan
dengan rinci.
Strategi
menghalau
perilaku
kontraproduktif dapat diupayakan antara
lain dengan:
1. Melakukan pemetaan tugas dan fungsi
jabatan Administrasi yang memiliki
link and match dengan jabatan
fungsional.
2. Melakukan
assessment
sebagai
saringan kualitas input berkarir dalam
jabatan fungsional terkhusus bagi
pegawai yang memiliki usia produktif
rentang usia 40 – 55 tahun.
3. Melakukan penempatan sesuai dengan
kompetensi hasil mapping assessment.
4. Melakukan shortcourse pembentukan
jabatan fungsional sesuai dengan
standar kompetensi jabatan fungsional.
5. Melakukan monitoring per semester
untuk
mengetahui
progress
tarnsformasi jabatan.
6. Melakukan perubahan regulasi jabatan
fungsional dan angka kreditnya.
7. Melakukan
penataan
organisasi
implikasi dari transformasi jabatan
8. Melakukan penilaian yang objektif
terhadap transformer.
9. Melakukan
pengembangan
kompetensi.

Pengembangan SDM Aparatur Faktor
Penentu Keberhasilan Transformasi
Jabatan
Dalam jangka panjang keberhasilan
transformasi jabatan sangat ditentukan
melalui pengembangan sumber daya
manusia (SDM). Pengembangan sumber
daya manusia dalam hal ini apartur sipil
negara merupakan
hal yang mutlak.
Konsep pengembangan SDM dikemukakan
Bogardus (dalam Marwansyah, 2012:153)
mendefinisikan
pengembangan
sumberdaya manusia sebagai bidang
fungsional dari ilmu manajemen sumber
daya manusia yang terkait dengan programprogram
pelatihan,
pengembangan,
perubahan, dan manajemen kinerja untuk
memastikan bahwa orang-orang dengan
pengetahuan,
keterampilan,
dan
kemampuan yang diperlukan, akan tersedia
pada saat dibutuhkan untuk mewujudkan
tujuan-tujuan organisasi. Hery Simamora
dalam Ambar Teguh dan Rosidah
(2003:175), pengembangan (development)
adalah mewakili suatu investasi yang
berorientasi ke masa depan dalam diri
pegawai dan didasarkan pada kenyataan
bahwa
seorang
pegawai
akan
membutuhkan serangkaian pengetahuan,
keahlian
dan
kemampuan
yang
berkembang supaya bekerja dengan baik
dan suksesi posisi yang ditemui selama
berkarir. Lebih lanjut dikemukakan oleh
Bogardus dalam Marwansyah (2012:153)
pelatihan dan pengembangan dapat
dipandang sebagai intisari dari sebuah
upaya berkelanjutan yang dirancang untuk
meningkatkan kompetensi pegawai dan
kinerja organisasi.
Selanjutnya, Pengembangan pegawai
dikemukakan Marwansyah (2012:155)
adalah pelaksanaan setiap aktivitas yang
mengarah
pada
pembelajaran
berkesinambungan dan pengembangan diri
dan yang berkontribusi mewujudkan
tujuan-tujuan individu dan organisasi.
Kaitannya dalam pengembangan pegawai
adalah
proses
pembelajaran
berkesinambungan yang memperdalam
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pemahaman seorang karyawan tentang
nilai, minat, keterampilan, bakat, atribut
personal, dan kekuatan kompetensi yang
dimilikinya untuk diterapkan di masa
depan. Mondy and Nou (dalam
Marwansyah, 2012:155) menjelaskan
pengembangan
adalah
pemberian
kesempatan belajar yang bertujuan untuk
mengembangkan individu, tetapi tidak
dibatasi pada pekerjaan tertentu pada saat
ini atau di masa yang akan datang dan
memiliki fokus yang lebih berjangka
panjang. Pengembangan pegawai sebagai
program yang disengaja dalam batasan
waktu dikemukakan oleh Gaol (2015:193),
pengembangan sumberdaya manusia atau
pegawai ialah program pembelajaran yang
disengaja dan dilaksanakan dalam waktu
tertentu dengan tujuan antara untuk
mengembangkan pengetahuan, kompetensi
sikap, motivasi dan prilaku sumberdaya
manusia (SDM) dan tujuan akhirnya untuk
mengembangkan kinerja SDM dan kinerja
organisasi. Dari definisi tersebut, ada
sejumlah dimensi atau kata kunci ialah
program
pembelajaran,
program
pengembangan SDM disengaja, dilakukan
dalam waktu tertentu, dan tujuan
pengembangan SDM.
Dari konsep pengembangan di atas
menjadi jelas bahwa pengembangan SDM
dilakukan
dengan
melaksanakan
pengembangan organisasi, pengembangan
karir, dan pelatihan dan pengembangan.
Dari analisis berdasarkan kajian
teoritis terkait perilaku kontraproduktif
dapat
dipertimbangkan
rekomendasi
sebagai berikut:
1. Kebijakan penyederhanaan level
birokrasi melalui transformasi jabatan
administrasi
menjadi
jabatan
fungsional berpotensi memunculkan
perilaku kerja kontraproduktif sangat
tinggi, apabila tidak dikelola secara
komprehensif menata faktor sumber
daya manusia atau individu pejabat
Administrasi dan faktor organisasi.

2. Indikator perilaku kontraproduktif
tercermin dari kegagalan seorang
individu pejabat administrasi dalam
memahami proses kerja atau tidak
mampu menyesuaikan iklim kerja
dalam jabatan fungsional. Hal ini, bisa
dipahami karena selama ini pejabat
administrasi memiliki proses kerja
disposisional
dan
manajerial
sedangkan pejabat fungsional terbiasa
dengan
iklim
kerja
yang
mengutamakan
keahlian
melalui
penerapan butir butir kegiatan yang
sudah terdokumentasikan dengan rinci.
3. Strategi menghalau perilaku kerja
kontraproduktif antara lain melakukan
pemetaan tugas dan fungsi jabatan
Administrasi yang memiliki link and
match dengan jabatan fungsional,
melakukan
assessment
sebagai
saringan kualitas input berkarir dalam
jabatan fungsional terkhusus bagi
pegawai yang memiliki usia produktif
rentang usia 40 – 55 tahun, melakukan
penempatan sesuai dengan kompetensi
hasil mapping assessment, melakukan
shortcourse pembentukan jabatan
fungsional sesuai dengan standar
kompetensi
jabatan
fungsional,
melakukan monitoring per semester
untuk
mengetahui
progress
transformasi
jabatan,
melakukan
perubahan regulasi jabatan fungsional
dan angka kreditnya, melakukan
penataan organisasi implikasi dari
transformasi
jabatan,
melakukan
penilaian yang objektif terhadap
transformer,
melakukan
pengembangan kompetensi pegawai
pasca transformasi.
4. Pengembangan
SDM
dilakukan
dengan melaksanakan pengembangan
organisasi, pengembangan karir, dan
pelatihan dan pengembangan.

62

3.

PENUTUP

Greenberg, J. and Baron, R.A. (2003)
Behavior
in
Organizations:
Understanding and Managing the
Human Side of Work. 18th Edition,
Prentice-Hall, Upper Saddle River
Kanten, P., & Ülker, F.E. (2013). The Effect
of Organizational Climate on
Counterproductive Behaviors: An
Empirical Study on the Employees of
Manufacturing Enterprises. The
Macrotheme Review, 2(4): 144-160.
Martinko, Mark J. and Gundlach, Michael
J. and Douglas, Scott C., Toward an
Integrative
Theory
of
Counterproductive
Workplace
Behavior: A Causal Reasoning
Perspective. International Journal of
Selection and Assessment, Vol. 10, pp.
36-50,
2002.
Available
at
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3126
88
Marwansyah,(2012), Manajemen Sumber
Daya Manusia, Bandung: CV
Alfabeta
Sackett, P. R., and DeVore, C. J. (2001).
Counterproductive behaviors at work.
In N. Anderson, D. Ones, H. Sinangil,
& C. Viswesvaran (Eds.).Handbook of
industrial, work, and organizational
psychology, 1, 145–164. London, UK:
Sage.
Swanson, Richard A & E.F. Holton III,
(2001), Foundation of Human
Resources
Development,
SanFransisco:
Berret-Kohler
Publisher. Inc
Swanson, R.A., (1998), The Adult learnerfifth edition: the definitive classic in
adult education and human resource
development,
Houston:
Gulf
Publishing
Werner, J, and DeSimone R.,(2012),
Human Resources Development 6 th
Edition, South Western Cengege
Learning Mason, 2012.

Dengan adanya formulasi strategi
menghalau perilaku kontra produktif
diharapkan akan meminalisir tingginya
potensi perilaku kontraproduktif ketika
transformasi telah berjalan dan tetap
produktif walaupun transformer akan
mengalami proses atau fase transisi.
Sehingga dengan strategi ini efektivitas
tujuan kebijakan penyederhanaan birokrasi
inline pengembangan karir, pengembangan
kompetensi dan pengembangan organisasi.
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ABSTRAK
Pengembangan Islamic Center di Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan diberbagai
daerah, akan tetapi memiliki ciri khas yang berbeda-beda walaupun tetap menganut sistem
Lembaga pengkajian dan pengembangan islam. Untuk itu, Kabupaten Kediri akan membuat
suatu konsep tersendiri terkait pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan
Islamic Center. Dalam mendukung pembangunan daerah, Islamic Center yang akan
dikembangkan ini menganut area pengkajian, pendidikan, penyiaran, kebudayaan, dan
pengembangan bisnis berbasis islam. Tujuan dari pengembangan Islamic Center ini adalah
untuk menyusun program-program yang sesuai dengan pengembangan Islamic Center serta
membuat model pengembangan bisnis dari konsep Islamic Center tersebut. Pendekatan yang
digunakan dalam rangka melakukan kajian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitis
yang menggabungkan dasar-dasar pelaksanaan survei dan investigasi lapangan, pemikiran
teoritis, logis, dan pragmatis yang relevan. Deskriptif bertujuan untuk mengetahui dan
menggambarkan keberadaan data primer maupun sekunder, khususnya yang berkaitan dengan
persepsi, pengetahuan, dan pengalaman dalam fokus penelitian tersebut. Analitis bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara data primer dan sekunder yang dilakukan dengan
menggunakan instrumen/alat analis perbandingan. Hasil yang diperoleh dari kajian ini yaitu 1)
Konsep Perancangan Kediri Islamic Center menggunakan dua konsep pendekatan yaitu konsep
yang berhubungan dengan hablumminannas (hubungan manusia dengan manusia dan makhluk
ciptaan Allah) dan hablumminaAllah (hubungan manusia dengan Pencipta). 2) Penyusunan
Program pengembangan usaha Islamic Center, serta pelaksanaan program akan melibatkan
peran serta masyarakat dalam membentuk, memajukan dan memberdayakan masyarakat. 3)
Program pemberdayaan masyarakat melalui Program pengembangan usaha Islamic Center
diurai kedalam beberapa aspek, yakni Pemberdayaan Masyarakat dalam bidang keagamaan,
pendidikan, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan seni budaya. Pemberdayaan masyarakat
dalam aspek ekonomi merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung
keberlangsungan kegiatan di Kediri Islamic Center, sehingga program ini termasuk dalam
skala prioritas untuk terus dikembangkan oleh pengelola organisasi. Untuk mendukung
program pengembangan KIC dalam era digital saat ini, pengembangan aplikasi mobile Kediri
Islamic Center dapat menjadi suatu pilihan. Pengelola KIC dapat memonitor dan
mengendalikan secara langsung terkait program-program yang dilaksanakan.
Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, Islamic Center, Kabupaten Kediri
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1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Islam adalah sebuah peradaban yang
paripurna, sempurna. Terminologi Islam
dan Peradaban ini semakin mendapati
momentumnya di zaman sekarang ini.
Zaman dimana nilai-nilai Islam semakin
banyak dikaji, dicari dan dirindukan oleh
sebagian besar umat manusia, meskipun di
sisi lain juga banyak dihujat. Namun peran
pentingnya semakin banyak dinantikan dan
diharapkan untuk mampu memberikan
alternatif solusi di tengah terpaan berbagai
macam ragam permasalahan kehidupan
kontemporer, dan rasanya tidak berlebihan
sekiranya National Intelligence Council
(NIC) dengan Global Trends 2025-nya
memproyeksikan bahwa Islam akan bangkit
kembali menjadi peradaban baru.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk
muslim terbesar di dunia, Indonesia telah
menjadi rujukan dan refresentasi Islam di
seluruh dunia. Salah satu jumlah penduduk
terbesar di Indonesia adalah Provinsi Jawa
Timur dengan jumlah penduduk sebesar
39.292.972 jiwa. Dengan jumlah penduduk
sebesar itu, Islam merupakan agama
mayoritas di provinsi jawa timur dan
kabupaten kediri merupakan salah satu
daerah dengan peradaban islam terbesar di
Jawa
Timur.
Untuk
itu,
seiring
perkembangan jaman maka kabupaten
kediri menuntut untuk adanya suatu
Kawasan atau pusat peradaban islam yang
bisa tumbuh di daerah tersebut dengan
mengembangkan Islamic Center.
Islamic center merupakan Lembaga
keagamaan yang fungsinya sebagai pusat
pembinaan dan pengembangan agama
islam, yang berperan sebagai mimbar
pelaksanaan
da’wah
dalam
era
pembangunan nasional. Dalam mendukung
pembangunan daerah, Islamic center yang
akan dikembangkan ini menganut area
pengkajian,
Pendidikan,
penyiaran,
kebudayaan, dan pengembangan bisnis
berbasis islam. Islamic Center juga
mempunyai peran sebagai pusat atau sentra
informasi keislaman baik bagi umat muslim
maupun bagi masyarakat yang ingin
mengetahui dan ingin belajar tentang Islam.

Untuk
mendukung
keberlangsungan
Islamic Center, peran masyarakat sangatlah
penting. Peran tersebut dapat dilakukan
dengan keterlibatan langsung terkait
pengembangan Islamic Center maupun
keterlibatan secara tidak langsung dalam
mendukung pengembangan Islamic Center.
Dalam wacana ini, keberfungsian Islamic
Center dalam peningkatan kualitas
kesejaahteraan umat sangat diharapkan.
Islamic Center sejatinya dapat dijadikan
sebagai sarana peningkatan kesejahteraan
masyarakat atau umat dalam mencapai
tujuan pembangunan Indonesia, yaitu
masyarakat adil, makmur, dan sejahtera
lahir batin.
Konsep pemberdayaan masyarakat berbasis
Islamic Center dimaknai sebagai kekuatan
sentral yang berpusat pada partisipasi
jamaah dan pengurus masjid yang telah
berhasil sebagai icon destinasi religi di
suatu daerah yang mampu menjadi
penggerak kegiatan pemberdayaan yang
mampu dalam meningkatkan kemandirian,
kesejahteraan dan peningkatan kualitas
kehidupan secara lebih baik. Dalam kajian
ini, program terkait pemberdayaan
masyarakat berbasis Islamic Center akan
diuraikan dalam beberapa aspek, yakni
dalam bidang keagamaan, pendidikan,
ekonomi, sosial kemasyarakatan dan seni
budaya. Sehingga nantinya program ini
akan memberikan manfaat bagi Islamic
Center serta Masyarakat itu sendiri.
b. Deskripsi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah
diatas, maka dapat deskripsi masalahnya
adalah sebagai berikut:
a. Masih belum adanya peran masyarakat
terkait pola pemberdayaan melalui
Pengembangan Islamic Center di
Kabupaten Kediri
b. Pola pemberdayaan Masyarakat akan
disesuaikan dengan Model Bisnis yang
dikembangkan
c. Perlu adanya Integrasi Program
Pemberdayaan
Masyarakat
yang
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mampu
dalam
meningkatkan
kemandirian,
kesejahteraan
dan
peningkatan kualitas kehidupan secara
lebih baik.
c.

yang ingin mengetahui dan ingin belajar
tentang Islam.

Dalam perancangan Islamic Center,
pendekatan yang digunakan adalah konsep
yang
berhubungan
dengan
hablumminannas (hubungan manusia
dengan manusia dan makhluk ciptaan
Allah) dan hablumminaAllah (hubungan
manusia dengan Pencipta) sehingga dari
kedua konsep tadi dapat tergambarkan
sebuah gambaran interaksi umat Islam
dengan Sang Pencipta tetapi tidak
melupakan kodrat manusia sebagai
makhluk sosial yang saling membutuhkan
satu sama lain. Dari pendekatan konseptual
tersebut, maka secara garis besar pula
zooning dari perancangan Islamic Center
bermuara pada dua titik besar, yaitu
zooning
yang
mengimplementasikan
hablumminaannas dan zooning yang
mengimplementasikan hablumminaAllah
(Yusuf, 2005).

Metodologi

Pendekatan yang digunakan dalam
rangka melakukan kajian ini adalah
menggunakan metode deskriptif analitis
yang
menggabungkan
dasar-dasar
pelaksanaan survei dan investigasi
lapangan, pemikiran teoritis, logis, dan
pragmatis yang relevan. Deskriptif
bertujuan
untuk
mengetahui
dan
menggambarkan keberadaan data primer
maupun sekunder, khususnya yang
berkaitan dengan persepsi, pengetahuan,
dan pengalaman dalam fokus penelitian
tersebut.
Analitis
bertujuan
untuk
mengetahui hubungan antara data primer
dan sekunder yang dilakukan dengan
menggunakan
instrumen/alat
analis
perbandingan.
II.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan konteks diatas,
kegiatan hablumminaAllah berupa sholat,
I’tikaf,
mengaji,
zakat.
Kegiatan
hablumminannas dan Habluminalalamin
berupa kajian literatur islam, edukasi islam,
konservasi, akademi Syariah, pelestarian
adat dan budaya, pengembangan usaha
islami,
dan
lain-lainya
terkait
pengembangan secara islam. Fasilitas
bangunan yang akan dikembangkan berupa
Masjid Islamic Center, perpustakaan,
Gedung serbaguna, ruang seminar, pusat
pelatihan dan pendidikan, serta sarana dan
prasarana pendukung kegiatan Islamic
Center seperti Islamic Business Center.
Sebagai pendukung dari program Islamic
Center
ini,
karakter
penggunanya
sepertinya anak-anak, Remaja yang kreatif,
dan orang Dewasa yang serius.

Pengembangan Islamic Center
Islamic Center merupakan salah
satu ruang publik yang mampu memenuhi
kegiatan dasar hubungan umat manusia,
yaitu HabluminAllah (hubungan antara
tuhan-manusia), Habluminannas (hubungan
antar
sesama
manusia),
dan
Habluminalalamin (hubungan manusia
sebagai khalifah di bumi). Islamic Centre
juga sebagai wadah fisik yang menampung
beberapa kegiatan dan penunjang keislaman.
Diantara
kegiatan-kegiatan
tersebut terdiri dari kegiatan Ibadah,
Mu’amalah dan Dakwah. Islamic Center
juga mempunyai peran sebagai Pusat atau
tempat Informasi ke Islaman baik bagi
Umat Muslim maupun bagi masyarakat
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Berikut ini adalah rencana relokasi
pengembangan
Islamic
Center
di
Kabupaten Kediri, yaitu sebagai berikut:

fasilitas Masjid. Zona Hablumminannas
merupakan pengelompokan fasilitas
yang sifatnya berhubungan dengan
kepentingan duniawi diantaranya yaitu
fasilitas
Pengelola,
perpustakaan,
Gedung serbaguna, ruang seminar,
pusat pelatihan dan pendidikan, serta
sarana dan prasarana pendukung
kegiatan Islamic Center seperti Islamic
Business Center.

1) Data Lokasi
Lokasi site berada di Jl. Ahmad Yani,
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa
Timur. Luas Kawasan site ± 5 Ha.

Gambar 1. Lokasi Kediri Islamic Center
Gambar
2.
Konsep
berdasarkan Zonasi

2) Potensi lokasi
Site terpilih berada dijalan utama yaitu
jalan Ahmad Yani dengan luasan yang
cukup untuk mengembangkan Islamic
Center
di
Kabupaten
Kediri.
Pencapaian menuju site sangat mudah,
karena dekat dengan simpang lima
gumul. Lokasi site merupakan sebagai
wilayah yang akan dikembangkan
sebagai
fasilitas
umum
terkait
pengembangan Islamic Center dengan
berbagai jenisi program pendukungnya.
Hal ini akan membuat keramaian
(dalam arti positif), karena akan
menjadi Pusat Keramaian terbaru di
Kabupaten
Kediri,
serta
akan
membangkitkan atau meningkatkan
ekonomi lokal setempat.
3) Konsep Pengembangan
Terbagi pada dua Zoning utama yaitu
Zona Hablumminallah dan Zona
Hablumminannas, dua Zoning ini
menggambarkan hubungan Manusia
dengan Alah (Hablumminallah) dan
hubungan Manusia dengan Manusia
(Hablumminannas).
Zona
Hablumminallah
merupakan
pengelompokan fasilitas yang sifatnya
Religius/Peribadatan,
diantaranya

Pengembangan

Model Bisnis Pengembangan Islamic
Center
Model bisnis pada entitas bisnis Islam
bersumber dari prinsip-prinsip dan asas
ekonomi bisnis Islam sebagai sumber
rujukannya. Dari proses dan pengalaman
dalam pengembangan ekonomi bisnis,
melahirkan kristalisasi sistem nilai yang
menggerakkan perilaku bisnis kolektif
dalam naungan organ entitas bisnis Islam.
Paduan antara ajaran agama sebagai sumber
rujukan, kristalisasi perilaku bisnis dan
tempaan dunia bisnis, melahirkan suatu
model bisnis yang kemudian disebut model
bisnis Islam. Menurut Khan (2008),
terdapat tiga model penting dalam
organisasi bisnis menurut ekonomi Islam,
yaitu:
1) Sole Proprietorship (Kepemilikan
Tunggal).
Sole
Proprietorship
merupakan suatu usaha yang dijalankan
sendiri
oleh
perorangan
tanpa
menggunakan bentuk usaha yang
terpisah
dan
tersendiri.
Sole
proprietorships adalah bentuk paling
sederhana dari organisasi usaha. Semua
hak yang dimiliki usaha tersebut
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merupakan hak yang dimiliki oleh si
pemilik. Demikian pula, semua
kewajiban atau hutang yang ditanggung
oleh usaha tersebut secara hukum
merupakan kewajiban atau hutang dari
si pemilik. Aset dan laba yang
dihasilkan oleh usaha dimiliki oleh si
pemilik
yang
secara
pribadi
berkewajiban membayar pajak apapun
yang harus dibayar berkenaan dengan
aset dan laba tersebut.
2) Partnership. Merupakan suatu usaha
yang dikembangkan secara bersamasama oleh dua orang atau lebih untuk
mendistribusikan keuntungan dari hasil
usaha yang dijalankan oleh mereka.
Implikasi dari definisi tersebut adalah
bahwa pihak yang menjalankan
partnership sama-sama mengeluarkan
sumber daya yang dimiliki masingmasing. Bagi hasil menjadi tujuan
utama bentuk usaha ini. Keuntungan
akan didistribusikan pada proporsi yang
sesuai dengan kesepakatan kedua belah
pihak. Selain itu kerugian juga akan
ditanggung oleh semua pihak. Pada
prinsipnya Islam menghendaki keadilan
dan kejujuran dalam bertransaksi. Tidak
ada aturan baku yang menentukan
dalam sistem bagi hasil apakah 50:50,
60:40, 70:30 dan seterusnya. Prinsipnya
yang bekerja paling gigih harus
menerima lebih banyak dari yang tidak
berbuat.
3) Muḍarabah. Merupakan suatu usaha
dalam bentuk kerjasama antara dua atau
lebih pihak dimana pemilik modal
(ṣāḥib
al-māl)
mempercayakan
sejumlah modal kepada pengelola
(muḍarib) dengan suatu perjanjian di
awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama
dengan kontribusi seratus persen modal
dari pemilik modal dan keahlian dari
pengelola. Transaksi jenis ini tidak
mewajibkan adanya wakil dari ṣāḥib almāl dalam manajemen proyek. Sebagai
orang kepercayaan, muḍarib harus
bertindak hati-hati dan bertanggung
jawab atas kerugian yang terjadi akibat
kelalaian dan tujuan penggunaan modal
untuk usaha halal. Sedangkan, ṣāḥib al-

māl diharapkan untuk mengelola modal
dengan cara tertentu untuk menciptakan
laba yang optimal.

Gambar 3. Prinsip dalam ekonomi Islam
(Sumber: Data diolah menurut Naqvi, 1994)

Program Pengembangan Islamic Center
a. Safari Dakwah Ke KampungKampung
Salah satu program yang akan
diciptakan dengan adanya Islamic
Center ini adalah Dakwah Goes to
Kampung. Kegiatan ini akan menyertai
pendakwah-pendakwah baik yang
berasal dari kabupaten Kediri maupun
yang berasal dari luar kabupaten Kediri.
Untuk dapat menjadikan konsep ini
berkembang, akan dilakukan kerjasama
dengan Pondok-Pondok Pesantren yang
terdapat di Kabupaten Kediri dan
sekitarnya.
Selanjutnya,
para
pendakwah yang sudah memiliki
keahlian dalam bidang dakwah akan
diterjunkan langsung ke kampungkampung (desa-desa) yang terdapat di
kabupaten kediri.
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Untuk dapat meningkatkan taraf hidup
keluarga, perlu adanya program
beasiswa Pendidikan bagi masyarakat
yang sangat membutuhkan. Program ini
akan memberikan dampak positif
dikemudian hari bagi para penerimanya.
Selain itu, perlu juga adanya program
terkait Bantuan Langsung Tunai dalam
mendukung jiwa wirausaha masyarakat.
Sebelum terjun dalam dunia wirausaha,
akan diberikan pembekalan yang baik,
sehingga usaha yang akan dijalani dapat
menghasilkan keuangan yang positif.

Gambar 4. Pengembangan Safari Dakwah Ke
Kampung-Kampung

b. Pelayanan Kesehatan, Beasiswa
Pendidikan dan Bantuan Langsung
Tunai

c. Program pengembangan usaha
Dalam menjalankan usahanya,
Kediri Islamic Center akan membentuk
suatu Lembaga Pengembangan Usaha
(LPU)
yang
bertujuan
untuk
mengembangkan berbagai jenis usaha
yang secara teknis pengelolaannya akan
dilakukan oleh perusahaan yang telah
ditunjuk. Sebagai pengelola usaha
dibawah payung LPU, pihak pengelola
akan mengemban amanah untuk
mengusung bisnis yang berlandaskan
pada ajaran syari’ah islam, dimana
dalam pengelolaan bisnis, LPU
mengutamakan kaidah manajemen
professional dengan landasan prinsi
Syariah.
Konsep pengembangan binsis yang
dilaksanakan oleh KIC, LPU lebih
menekankan pentingnya pelayanan
yang maksimal dengan mengedepankan
kualitas, dibanding dengan perolehan
profit yang maksimal tetapi berdampak
buruk pada keberlangsungan bisnis
yang dikelola. Menurut Huda (2016)
terdapat dua konsep yang saling
berkaitan yang jadi orientasi bisnis
LPU, adalah sebagai berikut:
• Konsep Maslahah, yaitu bagaimana
bisnis yang dikembangkan tidak
hanya
berorientasi
mencari
keuntungan (Profit Oriented), tetapi
juga ada manfaat lain yang hendak
dicapai (Benefit Oriented).

Kesehatan merupakan salah satu
indikator penting dalam pengentasan
kemiskinan. Jika tubuh kita sehat, maka
dapat melakukan aktifitas sebagaimana
mestinya serta dapat memberikan
energi positif dalam mencari nafkah.
Maka dari itu, pelayanan kesehatan
adalah kegiatan yang sangat penting
untuk dapat dilaksanakan, sehingga
berbagai elemen masyarakata terutama
bagi masyarakat yang kurang mampu,
dapat menjaga kesehatannya dengan
baik.

Gambar 5. Pengembangan Pelayanan
Kesehatan, Beasiswa Pendidikan dan Bantuan
Langsung Tunai
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•

Model pengelolaan usaha dikelola
dengan sistem sewa lokal (ruang)
atau dengan sistem dikelola dengan
model bagi hasil (revenue sharring
atau omzet sharring) sebesar 7%
dari pendapatan harian para mitra
pedagang. Nantinya, semua mitra
pengusaha, akan dikenakan biaya
kebersihan, keamanan, dan listrik
secara bulanan. Untuk system
pengelolaan dengan model bagi
hasil, akan diterapkan system satu
kasir, sehingga dapat lebih mudah
dalam melakukan pengendalian.
4) Depo Air Minum RO dan Isi Ulang
Usaha Depo air minum isi ulang dan
RO yang ditangani oleh LPU KIC
dilaksanakan secara mandiri, tanpa
bekerjasama dengan mitra kerja
yang lain. Termasuk juga dalam hal
kepemilikan modalnya yang secara
penuh dimiliki oleh LPU KIC. Unit
usaha tersebut memiliki karyawan
yang secara khusus menangani
usaha tersebut. LPU KIC hanya
membeli pasokan air dari mitra
pemasok air yang kemudian
penanganan bisnisnya dilakukan
oleh LPU KIC.
5) KIC Minimarket
KIC Minmarket ini dikelola sendiri
secara mandiri oleh LPU KIC
dengan
mengadopsi
konsep
minimarket pada umumnya. Maka
sebagaimana minimarket lain, KIC
minimarket tetap bekerjasama
dengan mitra pemasok (suplier)
dengan hubungan akad dagang yang
dibayar belakangan (konsinyasi).
6) KIC Convention Hall
Model pengelolaan bisnis terkait
Kediri Islamic Center Convention
Hall (KICCH) sebatas pengelolaan
sewa convention hall yang dikelola
oleh LPU KIC. Convention Hall ini
ditujukan untuk beberapa kegiatan
Seminar, pelatihan (workshop),
serta Pesta Pernikahan.

Konsep Keberkahan, yaitu sebagai
tujuan tertinggi yang hendak diraih,
maka cara-cara bisnis yang
diterapkan harus sesuai dengan
ajaran Islam dan tidak melanggar
larangan-larangan dalam Islam.

Beberapa jenis usaha yang akan
menjadi
pengembangan
usaha
Pendukung Kediri Islamic Center, yaitu
sebagai berikut:
1) Advertising (KIC Advertising)
Perusahaan yang bergerak di bidang
jasa layanan cetak ini menjalankan
usahanya dengan model kombinasi
antara model pengelolaan secara
mandiri dengan model pengelolaan
kerjasama. Secara mandiri artinya
beberapa produk cetakan yang
mampu ditangani sendiri oleh unit
usaha atau KIC Advertising maka
ditangani sendiri. Sementara produk
yang belum mampu ditangani
sendiri akan dikerjasamakan dengan
pihak lain.
2) Poperty (KIC Syariah Cluster)
Pada bisnis ini LPU bermitra
dengan beberapa pihak, diantaranya
adalah dengan pemilik tanah dan
kontraktor (pihak yang menangani
pembangunan unit rumah). Konsep
kemitraan dengan pemilik tanah
adalah dengan cara pembelian lahan
tanah melalui pembayaran tempo
saat tanah dan rumah laku terjual.
Pola kemitraan ini sangat membantu
LPU KIC dalam permodalan. LPU
tidak perlu menyediakan dana
khusus (modal awal) untuk
pembelihan lahan tanah, karena
sudah disediakan oleh pihak mitra.
Bahkan
pembayarannya
bisa
berlaku tempo saat tanah dan rumah
tersebut sudah laku. Selain itu masih
ada distribusi bagi hasil dari nilai
total profit usaha property ini saat
semua lahan tanah dan bangunan
habis terjua.
3) Pujasera (KIC Food Park)
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7) KIC Management Asset
Model pengelolaan bisnis di bidang
asset manajemen ini, LPU KIC
hanya
mengelola
persewaan
lahan/bangunan yang dimiliki oleh
KIC. Seluruh asset dimiliki KIC,
sementara LPU KIC hanya
bertindak
sebagai
pengelola
persewaannya. Dalam konteks ini
LPU
KIC
nantinya
akan
memperoleh dua keuntungan, yaitu
keuntungan dari menyewakan
lahan/bangunan dan keuntungan
bagi hasil dari nilai profit mitra
selama 1 bulan yang terlaporkan.
8) KIC Tour & Travel
Unit usaha Tour dan Travel ini
menangani berbagai jasa layanan
pariwisata, antara lain: wisata
domestik, ticketing (pesawat dan
kereta), rental mobil, persewaan bus
pariwisata, umrah dan haji. Ada
beberapa produk yang ditangani
oleh KIC Tour & Travel secara
mandiri, tanpa melibatkan pihak
lain, namun ada juga produk
layanannya yang bermitra dengan
pihak lain karena alasan tertentu.

ini mengingat peran strategis yang dimiliki
masjid sangat besar untuk kepentingan
pengembangan umat bilamana dikelola
dengan penuh tanggung jawab (Nurjamilah,
2016).
1) Pemberdayaan masyarakat pada Aspek
Keagamaan.
Aspek keagamaan merupakan core dari
semua aktivitas masjid. Semua aktivitas
yang menjadi pengembangan program
pemberdayaan Islamic Center harus
berawal dan berdasar pada core ini. Ada
pun inti dari kegiatan keagamaan yang
paling pertama dan utama adalah
pelaksanaan sholat. Indikator hidup dan
tidaknya sebuah masjid dapat dilihat
dari hidup tidaknya kegiatan shalat
berjama’ah di masjid tersebut. Kegiatan
rutin pemberdayaan keagamaan yang
nantinya akan dilaksanakan di Kediri
Islamic Center ini antara lain: 1)
Gerakan subuh berjamaah yang
dilaksanakan pada setiap minggu
pertama pada setiap bulan, 2) Kuliah
subuh setelah sholat subuh berjamaah,
3) Pengajian mingguan, pengajian ini
dibimbing
oleh
seorang ulama
terkemuka di Jawa Timur, dan 4)
Kegiatan Tablig Akbar dengan
mendatangkan habib dan ulama
nasional dalam menyambut hari besar
keagamaan seperti tahun baru hijriah.
2) Pemberdayaan Masyarakat melalui
Pendidikan.
Pendidikan adalah bagian penting dari
peradaban masyarakat. Keberadaan
masjid sejatinya memiliki andil besar
dalam peningkatan kualitas pendidikan
masyarakatnya. Pemberdayaan pada
aspek pendidikan menunjuk pada
kemampuan orang untuk memenuhi
kebutuhan dasarnya dan bebas dari
kebodohan yang menyebabkan kondisi
ketidakberdayaan
sehingga
dapat
meningkatkan
pendapatan
dan
berpartisipasi
dalam
proses
pembangunan. Kegiatan terkait dalam
program pemberdayaan pendidikan
yaitu
1)
Pembangunan
Sarana
Pendidikan
berupa
Pembangunan
PAUD, Sekolah Dasar Islam Terpadu

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Islamic Center
Program pemberdayaan masyarakat di
Kediri Islamic Center akan diurai dalam
beberapa aspek, yakni dalam bidang
keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial
kemasyarakatan
dan
seni
budaya
(Ridwandullah, 2018). Pemberdayaan
masjid yang dilakukan oleh Kediri Islamic
Center diawali dengan pengembangan
fungsi masjid. Pengembangan fungsi
masjid dilakukan melalui upaya pergeseran
paradigma dari masjid sebagai tempat
sholat menjadi masjid sebagai pusat
peradaban. Sebagai pusat peradaban,
masjid memiliki peran yang sangat krusial
dalam membentuk, memajukan dan
memberdayakan
masyarakatnya.
Pemberdayaan masyarakat merupakan
suatu hal yang urgen untuk dilakukan saat
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(SD-IT), Sekolah Menengah Pertama
Islam Terpadu (SMP-IT), dan Sekolah
Menengah Umum Islam Terpadu
(SMU-IT);
2)
Pengembangan
Perpustakaan yang bertujuan sebagai
sarana dan media untuk peningkatan
pengetahuan dana minat baca jama’ah;
3) Pemberian Beasiswa Pendidikan
Bagi masyarakat ekonomi lemah dan
memiliki keinginan untuk melanjutkan
pendidikan.
3) Pemberdayaan Masyarakat berbasis
Ekonomi.
Bidang ekonomi merupakan bagian tak
kalah
penting
dalam
proses
pemberdayaan masyarakat. Bahkan
sering dipandang sangat krusial dan
menentukan dan menjadi pusat
perhatian. Pemberdayaan masjid dalam
peningkatan ekonomi masyarakat saaat
ini menjadi trend di kota-kota besar
mengingat telah banyak revitaliasi
fungsi masjid sebagai pemberdaya
ekonomi umat dengan berbasis jamaah
sehingga masjid menempati posisi
strategis dalam peningkatan ekonomi
umat. Kegiatan terkait pemberdayaan
Islamic Center antara lain: 1)
Pengelolaan kotal amal masjid; 2)
Pembentukan Lembaga Lazis, dengan
tujuan untuk menghimpun zakat, infak,
dan shadaqah dari para dermawan untuk
pengembangan masjid dan kebutuhan
masyarakat
sekitar;
dan
3)
Pengembangan
Lembaga
Pengembangan Usaha (LPU) yang
bertujuan
untuk
mengembangkan
berbagai jenis usaha yang secara teknis
pengelolaannya akan dilakukan oleh
perusahaan yang telah ditunjuk.
4) Pemberdayaan Masyarakat secara
Sosial Kemasyarakatan.
Kegiatan
ini
ditujukan
untuk
memberikan potensi masyarakat untuk
berkembang,
pemberian
akses
pemberdayaan
dan
memberikan
perlindungan kepada masyarakat agar
jangan sampai yang lemah kondisinya
bertambah
lemah
akan
tetapi
menumbuhkan semangat kemandirian
untuk optimis dalam kehidupan.

Kegiatan pemberdayaan bidang sosial
ke masyarakatan berbasis Islamic
Center ini antara lain: 1) Pengobatan
dan Ambulan Gratis, 2) Beasiswa bagi
pelajar dan mahasiswa tidak mampu, 3)
bazar sembako murah, 4) Bina Muallaf,
Anak Yatim, Musafir dan Desa, 5)
Safari
Dakwah
Ke
KampungKampung. Kegiatan pemberdayaan
pada aspek sosial kemasyarakatan akan
menjadikan Kediri Islamic Center
menjadi tempat yang dinantikan di hati
masyarakat Kabupaten Kediri.
5) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Seni
Budaya.
Kegiatan pemberdayaan bidang seni
budaya yang rencananya akan disusun
di Kediri Islamic Center antara lain: 1)
kegiatan pentas Hadroh dan Sholawat
nabi, 2) kegiatan MTQ Kabupaten
Kediri. Pemberdayaan Bidang Seni
Budaya. Kediri Islamic Center akan
memfasilitasi kepada jamaah dan
masyarakat untuk mengembangkan
kebudayaan islam nusantara untuk
senantiasa dikembangkan.
Faktor keberhasilan terkait kegiatan
pemberdayaan masyarakat berbasis Islamic
Center ini adalah terkait Sumber Daya.
Sumberdaya merupakan bagian yang sangat
penting dalam menunjang sebuah kinerja
dalam
pelaksanaan
kegiatan
yang
merupakan suatu kesatuan baik potensi
personil (SDM), ketersediaan dana, dan
dukungan sarana prasarana yang dapat
dimanfaatkan dalam melaksanakan suatu
kegiatan. Ketiga unsur sumberdaya tesebut
saling terkait dan berpengaruh terhadap
pelaksanaan
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat berbasis Islamic Center.
Tingkat keberhasilan lainnya yaitu dengan
pola komunikasi. Komunikasi merupakan
proses interaksi antara satu dengan yang
lain untuk menyampaikan informasi
sehingga dapat dimengerti dan diterima.
Sistem komunikasi dapat ditunjang dengan
unsur sosialisasi dan koordinasi yang dapat
dilaksanakan secara baik dan efektif.
Selanjutnya, keberhasilan dapat ditujukan
dengan pembuatan struktur organisasi yang
72

baik. struktur organisasi menunjukkan
kerangka dan susunan perwujudan pola
tetap hubungan di antara fungsi-fungsi,
bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun
orang-orang
yang
menunjukkan
kedudukan,
tugas
wewenang
dan
tanggungjawab yang berbeda-beda.
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III.

PENUTUP
Perancangan Kediri Islamic Center
menggunakan dua konsep pendekatan yaitu
konsep
yang
berhubungan
dengan
hablumminannas (hubungan manusia
dengan manusia dan makhluk ciptaan
Allah) dan hablumminaAllah (hubungan
manusia dengan Pencipta) sehingga dari
kedua konsep tadi dapat tergambarkan
sebuah gambaran interaksi umat Islam
dengan Sang Pencipta tetapi tidak
melupakan kodrat manusia sebagai
makhluk sosial yang saling membutuhkan
satu sama lain.
Untuk mengembangkan Islamic
Center, model bisnis yang digunakan
dengan pendekatan ekonomi islam, yaitu
Sole
Proprietorship
(Kepemilikan
Tunggal), Partnership (Kemitraan), dan
Muḍarabah. Model bisnis tersebut harus
menganut prinsip dalam ekonomi Islam,
yaitu Prinsip Tauhid, Prinsip Equilibrium,
Prinsip
Free
Will,
dan
Prinsip
Responsibility.
Program pemberdayaan masyarakat
melalui Program pengembangan usaha
Islamic Center diurai kedalam beberapa
aspek, yakni Pemberdayaan Masyarakat
dalam bidang keagamaan, pendidikan,
ekonomi, sosial kemasyarakatan dan seni
budaya.
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN UMKM
BERBASIS “COMMUNITY BASED ECONOMIC DEVELOPMENT” DI KABUPATEN
BOGOR

Siti Kholiyah 1), Mahardhika Berliandaldo 2)
1)Pusat

Pemanfaatan dan Inovasi Iptek – LIPI
Biro Umum – LIPI

2)

ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sektor ini mampu menyerap tenaga
kerja yang cukup besar dan memberi peluang bagi UMKM untuk berkembang dan mampu
bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal besar. Keberadaan
UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda
penggerak ekonomi nasional, terutama pasca krisis ekonomi. Namun harus diakui bahwa
potensi UMKM belum seluruhnya dapat dioptimalkan dengan baik karena memiliki beberapa
masalah yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Salah satu strategi yang
digunakan untuk dapat meminimalisir hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan
menggunakan pendekatan Community-Based Economic Development (CBED). Pendekatan ini
digunakan untuk membuat masyarakat agar memiliki kemandirian dan kemampuan ekonomi
sehingga mereka terbebas dari keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakberdayaan.Fokus
pemberdayaan masyarakat dengan konsep CBED lebih cenderung berbasis Centered People
Development, dengan pengertian proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh kelompok
masyarakat dan UMKM tersebut. Pengembangan UMKM dengan konsep CBED menunjukan
peran pemerintah daerah dan peran masyarakat & UMKM adalah sama, dalam konteks ini
peran dari masing-masing pelaku tersebut dapat bersifat kecil, moderate, dan besar. Hasil yang
diperoleh terkait skala Prioritas strategi pengembangan UMKM berbasis Community adalah
prioritas 1 (penting dan mendesak) meliputi program penyelenggaraan pelatihan manajemen
dan kewirausahaan; Prioritas 2 (Penting tetapi tidak mendesak) meliputi penumbuhan
wirausaha baru dan akses pembiayaan UMKM; dan Prioritas 3 (penting, tetapi tidak mendesak)
meliputi Penguatan kelembagaan UMKM, fasilitasi UMKM, serta pelatihan diversikasi bagi
UMKM. Sebagai saran, Pemerintah Kabupaten Bogor dapat membuat sebuah database dengan
baik terkait UMKM di daerahnya, sehingga dapat meningkatkan program dan kegiatan secara
tepat sasaran dalam upaya pembinaan UMKM dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat
secara baik dengan konsep CBED.
Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, UMKM, CBED, Kabupaten Bogor
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1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
Pertumbuhan ekonomi yang berasal
dari sektor Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) semakin pesat dalam
beberapa tahun terakhir ini. Sektor ini
mampu menyerap tenaga kerja yang cukup
besar dan memberi peluang bagi UMKM
untuk berkembang dan mampu bersaing
dengan perusahaan yang lebih cenderung
menggunakan modal besar. Keberadaan
UMKM memang tidak dapat diragukan lagi
karena terbukti mampu bertahan dan
menjadi roda penggerak ekonomi nasional,
terutama
pasca
krisis
ekonomi.
Pengembangan UMKM saat ini menjadi
sangat strategis karena berpotensi besar
dalam menggerakan kegiatan ekonomi
masyarakat, dan sekaligus menjadi
tumpuan sumber pendapatan sebagian
besar masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraannya.
Namun harus diakui bahwa potensi UMKM
belum seluruhnya dapat dioptimalkan
dengan baik karena memiliki beberapa
masalah yang dihadapi baik secara internal
maupun eksternal. Permasalahan yang
sering dihadapi oleh pelaku UMKM
diantaranya adalah terbatasnya modal
kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah,
mentalitas yang masih lemah, minimnya
penguasaan ilmu pengetahuan serta
teknologi,
kurang
memiliki
akses
permodalan (bankable) yang memadai, dan
prospek usaha yang kurang jelas serta
perencanaan, visi dan misi yang belum
mantap.
Terdapatnya kendala-kendala yang
dialami oleh para pelaku UMKM tersebut,
dapat memberikan motivasi tambahan agar
usaha UMKM yang telah dijalankan dapat
berjalan dengan baik. Salah satu usaha
masyarakat dalam mengembangan Usaha
UMKM meraka adalah dengan meminta
bantuan teknis kepada Pemerintah Daerah
setempat. Salah satu strategi yang
digunakan dalam membangun masyarakat
berdaya untuk turut serta dalam

pertumbuhan ekonomi daerah yaitu dengan
menggunakan pendekatan CommunityBased Economic Development (CBED).
Pendekatan ini digunakan untuk membuat
masyarakat agar memiliki kemandirian dan
kemampuan ekonomi sehingga mereka
terbebas dari keterbelakangan, kemiskinan
dan ketidakberdayaan.
Pemberdayaan Masyarakat melalui
konsep CBED ini dapat meningkatkan
kepercayaan
masyarakat
terutama
kepercayaan dari diri sendiri untuk
melaksanakan apa yang telah menjadi
harapannya. Dalam hal ini, masyarakat
terlibat secara langsung dalam melakukan
perencanaan dan pengembangan kondisi
keswadayaan lingkungan dan ekonomi
setempat. Peran pemerintah daerah
khusunya pemerintah kabupaten bogor
cukup besar dalam memberikan bantuan
teknis dan program-program kepada
masyarakat, sehingga dapat menumbuh
kembangkan UMKM didaerah tersebut.
Oleh karena itu, segala program terkait
pengembangan UMKM dapat melibatkan
partisipasi
masyarakat
yang
dapat
menimbulkan
sinergisitas
antara
masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi
ini dapat diartikan sinergi yang saling
menguntungkan
dengan
pengertian
masing-masing pihak dapat menerima
manfaatnya secara positif.
Penyusunan program-program yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
bogor, harus dapat dilaksanakan secara
menyeluruh. Mengingat Kabupaten bogor
memiliki jumlah UMKM sampai dengan tahun
2017 adalah sejumlah 23.985 UKM, maka
pelaksanaan program harus dapat melihat
kondisi masyarakat dan UMKM terkini
sehingga program yang diterima atau dirasakan
oleh masyarakat dan UMKM secara tepat
sasaran. Prioritas program perlu untuk
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dikendalikan secara baik, sehingga mampu
dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu,
konsep
CBED
dalam
pemberdayaan
masyarakat dan pengembangan UMKM dapat
berjalan sebagaimana mestinya.

dengan cara mengumpulkan data dan
informasi yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti yang bersumber
pada arsip dan dokumen yang ada
melalui penelusuran website serta
dokumentasi lainnya yang berhubungan
dengan objek penelitian.

2. Deskripsi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah
diatas, maka dapat deskripsi masalahnya
adalah sebagai berikut:
a. Masih belum adanya sinergisitas antara
UMKM dan Pihak Pemerintah daerah
dalam pola pemberdayaan masyarakat
melalui UMKM
b. Permasalahan yang sering dihadapi
oleh pelaku UMKM di Kabupaten
Bogor diantaranya adalah terbatasnya
modal kerja, SDM yang rendah,
minimnya penguasaan Iptek, kurang
memiliki akses permodalan yang
memadai, dan lainnya, sehingga
dibutuhkan adanya pola pengembangan
UMKM yang tepat sasaran
c. Diperlukannya skala prioritas kegiatan
dalam program pengembangan UMKM
agar dapat terlaksana dengan baik

II.

PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi berbasis
masyarakat (Community-Based Economic
Development (CBED)) merupakan suatu
strategi yang layak dipertimbangkan oleh
pemerintah daerah. CBED merupakan
salah satu strategi dalam mendorong dan
menumbuhkembangkan
kesadaran
masyarakat, motivasi, dan kemampuannya
dalam mendayagunakan potensi yang ada
berdasarkan nilai-nilai lokal baik budaya,
social,
dan
ekonomi
masyarakat.
Organisasi masyarakat yang terbentuk
karena inisiatif masyarakat sendiri
merupakan jenis organisasi akar rumput
yang mampu dipergunakan sebagai wahana
mencapai visi dan misi masyarakat.
Terdapat tiga alasan penting yang dapat
menjadi acuan penerapan Community
Based Economic Development (CBED)
dalam pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi masyarakat diantaranya :
a. Efisiensi. Pembangunan ekonomi
berbasis masyarakat dapat dikatakan
efisien apabila masyarakat sendiri yang
merencanakan, melaksanakan dan
mengawasi pembangunan.
b. Menguatkan Rasa Tanggung Jawab
Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kemandirian kepada
masyarakat yang berasas kegotong
royongan.
c. Masyarakat mengetahui apa yang
sebenarnya menjadi kebutuhannya dan
pemerintah hanya bertindak sebagai
fasilitator.

3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi
penelitian adalah Kabupaten Bogor.
Adapun waktu pengumpulan data lapangan
dilakukan pada bulan September –
November 2019. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara
dan studi dokumen.
a. Teknik observasi baik secara langsung
maupun tidak langsung digunakan
untuk mengamati berbagai kegiatan
beberapa UMKM dalam melakukan
proses usahanya.
b. Teknik Wawancara dilakukan baik
secara terbuka dan terstruktur, terhadap
beberapa pejabat maupun pegawai
Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten
Bogor serta pelaku UMKM.
c. Teknik studi dokumen ini digunakan
untuk mendapatkan data sekunder

Community
Based
Economic
Development (CBED) sendiri memiliki
Paradigma dalam proses pemberdayaan
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masyarakat, yaitu Proses Penyadaran,
membangun motivasi, pemberian akses,
program pemberdayaan oleh pemerintah,
pemberian penghargaan bagi yang
berprestasi. Dengan adanya paradigma
tersebut, pola pemberdayaan masyarakat
dapat berjalan sesuai dengan alurnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam rangka
CBED dibagi menjadi 2, yaitu 1) To give
power or Authority: Memberi kekuasaan
mendelegasikan
kewenangan
kepada
masyarakat, agar masyarakat memiliki
kemandirian dalam mengambil keputusan,
dan 2) Meningkatkan kemampuan
masyarakat melalui pelaksanaan berbagai
program.

dirasakan oleh masyarakat, contohnya
dengan cara menerapkan program pelatihan
sesuai dengan potensi masyarakat tersebut.

Gambar 1. Kebijakan Pengembangan CBED

Proses percepatan dalam masa
transisi dari masyarakat miskin menuju
masyarakat madani membutuhkan suatu
kebijakan terkait program pemberdayaan
masyarakat yang mampu mengubah budaya
lama kepada budaya baru. Pemberdayaan
masyarakat menuju masyarakat madani
yang kuat akan terjadi manakala
masyarakat sebagai pelaku tidak memiliki
kompetensi dan aksesibilitas terhadap
sumber kemajuan atau teknologi. Proses ini
merupakan langkah nyata dan menyangkut
penyediaan berbagai masukan (input), serta
pembukaan akses kepada berbagai peluang
(opportunities) yang akan membuat

Gambar 2. Pola pemberdayaan masyarakat
melalui pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM dengan
melibatkan masyarakat sebagai aktor utama
pertumbuhan, dapat dilakukan dengan cara
mengubah pola pikir budaya lama menuju
pola pikir masyarakat madani. Untuk
menumbuhkan kemandirian ekonomi dan
tercapainya pembangunan yang inklusif,
maka syarat mutlaknya adalah tersedianya
situasi
berdaya
atau
program
pemberdayaan di kelompok masyarakat
melalui terbangunnya masyarakat madani
yang kuat. Keadaan tersebut membutuhkan
sikap proaktif dari sektor pemerintah
daerah untuk memberikan ruang partisipasi
publik
yang
bermutu
dengan
menyelenggarakan program pemberdayaan
yang efektif dan tepat sasaran.

Berdasarkan arah kebijakan diatas,
konsep pengembangan CBED sendiri harus
mampu dilaksanakan oleh kedua belah
pihak baik itu pemerintah daerah selaku
pemangku kebijakan maupun oleh
masyarakat selaku para pelaku usaha.
Dengan menerapkan konsep diatas, dapat
dimungkinkan
adanya
pertumbuhan
UMKM dari tahun ke tahun. Kepedulian
pemerintah daerah dalam hal ini dapat
diukur dengan adanya program-program
pemerintah daerah yang dapat langsung
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masyarakat menjadi makin berdaya.
Peluang-peluang tersebut dalam konteks
pembangunan
yang
nyata,
akan
diterjemahkan kedalam program-program
dari pemerintah daerah setempat. Hal ini
akan memberikan dampak positif bagi
peningkatan ekonomi masyarakat melalui
pengembangan UMKM.

Gambar 3. Strategi pengembangan UMKM
berbasis CBED

Pemberdayaan menjadi sangat
penting di saat pembangunan diarahkan
memiliki karakter pertumbuhan inklusif,
dimana masyarakat diarahkan menjadi
pelaksana dan pelaku pertumbuhan
ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dalam
perjalananya tidak mengubah suatu
masyarakat menjadi masyarakat yang baru
sama sekali. Penyusunan Program dan
kebijakan
terkait
pemberdayaan
masyarakat harus diarahkan sebagai upaya
membantu
masyarakat
dalam
mengembangkan kemampuannya sendiri
dan mampu mengatasi masalah, dan
mengambil keputusan secara mandiri
dengan nilai-nilai kearifan lokal sebagai
modal sosial.

(Data diolah dari Institute for Public
Administration (IPA) at the University of
Delaware)

Program Pengembangan UMKM
Kabupaten Bogor termasuk wilayah
yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah yang tidak sedikit. Pertumbuhan
usaha kecil dan menengah di kabupaten
bogor selama beberapa tahun terakhir ini
terus mengalami peningkatan. Hingga
tahun 2017 jumlah UKM yang tersebar
diseluruh kecamatan adalah sebesar 23.985
UKM (Data BPS Kabupaten Bogor 2018).
Pertumbuhan UMKM tersebut tersebar
hampir diseluruh kecamatan, sehingga
peningkatan kelas ekonomi masyarakat
dapat tersebar secara merata (Lihat Gambar
4).

Peran pemerintah daerah dalam
melaksanakan konsep CBED terkait
keterlibatan
masyarakat
dalam
menumbuhkembangkan UMKM dapat
dilakukan dengan berbagai strategi. Dalam
konteks ini, desain komunitas yang
dikembangkan
dalam
membangun
kemitraan
melalui
UMKM
dapat
memperkuat ekonomi lokal setempat.
Berikut ini adalah strategi pengembangan
UMKM berbasis CBED:

Berdasarkan gambar 4 dibawah ini,
Penyebaran UKM terbesar terdapat di
kecamatan Ciampea dengan jumlah total
UKM sebanyak 1.125 unit. Produk
unggulan dari kecamatan Ciampea pun
beragam, antara lain: Tas, pandai Besi, Besi
Tua, Wayang Golek, Makanan, dan
Minuman. Sedangkan, penyebaran UKM
terkecil ada pada kecamatan babakan
madang dengan jumlah total UKM
sebanyak 265 unit dengan produk unggulan
yaitu
makanan,
minuman,
logam,
handycraft, dan fashion. Jenis produk
unggulan
Makanan
dan
Minuman
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merupakan produk unggulan yang paling
banyak terdapat di beberapa kecamatan.
Selanjutnya adalah produk unggulan
Handycraft. Produk ini merupakan salah
satu produk unggulan dari Kabupaten
Bogor, sehingga dapat memberikan nilai
tambah ekonomi bagi sekitarnya.

Program pengembangan UMKM di Dinas
Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor:
a. Penguatan kelembagaan UMKM
Penguatan kelembagaan UMKM dapat
dilakukan dengan pengembangan
kapasitas usaha UMKM tersebut.
Tujuannya adalah untuk memberikan
layanan
informasi,
konsultasi,
pelatihan, bimbingan, bantuan kontak
bisnis, fasilitasi dalam memperluas
pasar,
akses
permodalan,
pengembangan
teknik
produksi
melalui teknologi tepat guna, serta
pengembangan
organisasi,
manajemen dan system ISO. Selain
itu, Pemerintah Kabupaten Bogor
telah
melakukan
pembentukan
jaringan pemasaran produk UMKM,
dan koperasi, dan kemitraan antara
UMKM (termasuk koperasi) dan usaha
besar yang terus ditingkatkan. Salah
satu upaya lainnya yang dilakukan oleh
pemerintah Kabupaten Bogor adalah
dengan pemanfaatan momentum harihari
besar
nasional
dengan
menyelenggarakan
pasar
rakyat.
Manfaat penyelenggaraan pasar rakyat
itu, antara lain, adalah memberikan
kesempatan kepada UMKM untuk
memasarkan
produknya
serta
mengenalkan produk-produk yang
dihasilkan baik itu kepada masyarakat
maupun kepada pelaku usaha lainnya
seperti industry, produsen, distributor,
dan lainnya.
Dalam meningkatkan kelembagaan
UMKM
tersebut,
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
memberikan
penghargaan kepada 50 (limapuluh)
UMKM berprestasi se-kabupaten bogor
tahun 2019 pada pelaksanaan Harkop
EXPO 2019 yang lalu. Pemberian
penghargaan ini dapat menstimulus
peningkatan kapasitas usaha UMKM
bagi yang menerimanya, sehingga
dapat memberikan contoh bagi para
pelaku usaha lainnya untuk terus
berkembang. Berikut ini adalah daftar
penghargaan UMKM kabupaten bogor.

Gambar 4. Jumlah UMKM setiap kecamatan di
Kabupaten Bogor
(Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten
Bogor 2018)

Berdasarkan gambar 4 diatas, pertumbuhan
jumlah UMKM dalam 2 tahun terakhir ini,
perlu dilakukan suatu rencana penyusunan
program pemerintah terkait pemberdayaan
masyarakat serta UMKM agar dapat
memberikan
dampak
positif
bagi
peningkatan ekonomi daerah. Programprogram
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
daerah
tersebut
harus
dilaksanakan secara tepat sasaran. Salah
satu proses pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Kabupaten Bogor adalah
dengan
melaksanakan
peningkatan
kapasitas UMKM. Berikut ini adalah
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b. Penyelenggaraan pelatihan manajemen
dan kewirausahaan
Selain
penguatan
kelembagaan
UMKM, pemberdayaan masyarakat
melalui penyelenggaraan pelatihan
manajemen dan kewirausahaan bagi
pelaku UMKM sangatlah penting
dilakukan. Beberapa kegiatan yang
pernah dilakukan terkait pelatihan
tersebut
antara
lain
Desain
rancangbangun
pelatihan
kewirausahaan untuk pemberdayaan
kelompok miskin sebagai berikut:
membangun rancangbangun UMKM,
mengembangkan
rancangbangun,
meningkatkan sumberdaya manusia
pelaku usaha UMKM, dan melakukan
penataan organisasi serta bisnis
usahanya. Sebagai contoh, bagaimana
pelaku usaha dapat mengetahui siapa
konsumen mereka, Apa keunggulan
dari produk mereka, siapa dan apa saja
yang berhubungan secara langsung
dengan bisnis mereka, Oleh karena itu,
pelaku UMKM dapat diajarin suatu
pelatihan terkait Business model
Canvas
(BMC)
atau
model
pengembangan usaha lainnya.
Selain itu, kegiatan pemberdayaan
masyarakat atau pemberdayaan SDM
lainnya yang telah dilakukan oleh pihak
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam
program peningkatan kapasitas UMKM
adalah sebagai berikut:
1) Pembinaan
Manajemen
Kewirausahaan
di
kawasan
Agropolitan, Minapolitan, Geopark,
Destinasi Wisata Kreatif, dan
Pengembangan Kopi
• Manajemen Keuangan
• Manajemen Pemasaran
• Manajemen Motivasi Usaha
2) Peningkatan
Kemampuan
Manajemen Wirausaha
• Manajemen Keuangan
• Manajemen Pemasaran
• Manajemen Motivasi Usaha
c. Penumbuhan Wirausaha Baru
Program penumbuhan wirausaha baru
ini telah dilakukan setiap tahunnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah
menciptakan semangat wirausaha bagi
masyarakat kabupaten bogor sehingga
mampu menumbuhkan usaha baru
didaerah sekitarnya. Pada tahun ini,
penumbuhan
wirausaha
baru
diselenggarakan sebanyak 15 angkatan
yang masing-masing peserta pelatihan
antara 20 – 30 orang. Peserta pelatihan
terbaik akan mengikuti study banding
ke tempat usaha yang sudah tumbuh
dengan
baik,
sehingga
dapat
memberikan kesan positif bagi peserta.
d. Pelatihan Diversifikasi Usaha Bagi
UMKM
Sejalan dengan model pelatihan diatas,
bagi pelaku usaha UMKM yang sudah
established
(mapan),
diwajibkan
melakukan diversifikasi produk agar
dapat
berjalan
sesuai
dengan
perkembangan jaman sehingga dapat
meningkatkan nilai usaha UMKM.
Oleh karena itu, selaku pemangku
kebijakan, pihak pemerintah daerah
harus mampu membantu para pelaku
UMKM
dalam
mengembangkan
diversifikasi produknya. Salah satu
program yang dapat membantu pelaku
usaha
adalah
dengan
cara
penyelenggaraan pelatihan diversifikasi
produk. Kegiatan pelatihan ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
keterampilan peserta UMKM yang
akan membuka baru atau memperluas
bidang usahanya. Sebagai contoh,
pelatihan terkait prospek usaha
pembuatan abon lele (bagi para
peternak lele dan masyarakat sekitar),
Kemasan Handycraft (bagi para pelaku
usaha handycraft) dan Asinan Sayur
dan buah-buahan dalam kaleng (bagi
pelaku usaha Asinan).
e. Fasilitiasi UMKM
Pemberian fasilitasi UMKM ini
diberikan kepada seluruh UMKM yang
ingin
mengembangkan
usahanya
dengan baik. Berikut ini adalah
beberapa kegiatan fasilitasi UMKM
yang diselenggarakan oleh kabupaten
bogor, yaitu sebagai berikut:
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1) Penerapan Kebijakan Legalitas
Usaha
• Sertifikat Halal
2) Pemantauan Sumber Dana
Pemerintah yang digunakan Modal
Usaha Mikro Kecil
3) Penyusunan Kajian Pembentukan
Kelembagaan Pengelola Dana
Bergulir
4) Penyediaan Sarana Prasarana
Penjualan Produk Usaha Mikro
Kecil (UMK)
• Sewa toko Kecamatan
5) Peningkatan dan Pengembangan
Kemasan Produk
6) Penyelenggaraan Festival dan
Bazar Produk Usaha Mikro Kecil
Bogor Fest & Festival UKM
7) Penyelenggaraan Pameran Produk
UKM Dalam dan Luar Daerah
8) Pengadaan Sarana dan Prasarana
Rumah Kemasan
9) Peningkatan Kemampuan UMKM
Dalam Penyusunan Kelayakan
Usaha
10) Klinik Konsultasi UMKM
f. Akses Pembiayaan UMKM
Salah satu program yang paling penting
dalam melakukan pengembangan
UMKM adalah askes terhadap
pembiayaan. Sampai saat ini akses
tersebut masih dianggap kurang bagi
pelaku usaha UMKM. Harus diakui
bahwa tidak semua bank memiliki
komitmen untuk melayani segmen
UMKM ini, karena karakteristik yang
berbeda dengan segmen korporasi.
Hambatan pembiayaan UMKM selalu
berkisar pada dua hal, yakni cost of
fund (biaya atas modal) dan guarantee
(jaminan).
Permasalahan
lainnya
biasanya
terkait
Prosedur
atau
persyaratan yang tidak cocok dengan
siklus bisnis yang dijalankan UMKM,
sehingga perlu membuat skema khusus
pembiayaan yang membutuhkan effort
yang
lebih
besar.
Berdasarkan
hambatan terkait akses terhadap
pembiayaan bagi UMKM tersebut,

Pemerintah
Kabupaten
Bogor
melakukan suatu kerjasama dan
kolaborasi terkait pembiayaan UMKM
dengan beberapa bank pemerintah.
Selain itu, ada juga dengan melakukan
promosi-promosi
terkait
akses
pembiayaan melalui koperasi-koperasi
dibawah naungan Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Bogor. Usaha
tersebut harus selalu dilakukan setiap
tahunnya, agar pertumbuhan UMKM
menjadi semakin baik dimasa yang
akan datang sehingga perkembangan
UMKM akan menjadi penyumbang
ekonomi daerah yang signifikan.
Prioritas
pengembangan
Program
CBED dalam Pengembangan UMKM
Harapan yang ingin dicapai oleh para
pelaku UMKM di Kabupaten bogor yang
dapat dikembangkan agar kedepannya lebih
maju
dan
dapat
meningkatkan
perekonomian masyarakat, adalah dengan
cara membuat prioritas progam yang telah
diselenggarakan oleh pemerintah daerah
dengan melakukan skala prioritas dalam
strategi pengembangan UMKM berbasis
community. Penyusunan skala prioritas
sebagaimana dimaksud adalah sebagai
berikut:
a. Prioritas 1: Penting dan mendesak
b. Prioritas 2: Mendesak, tetapi tidak
penting
c. Prioritas 3: Penting, tetapi tidak
mendesak
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mampu menaikan level menjadi UMKM
yang mandiri dan berkembang. Dalam hal
ini peran pemerintah lebih kepada
penyebarluasan
pengetahuan
serta
aksesbilitas terkait pengembangan UMKM.
Sehingga,
dapat
meningkatankan
kesadaran masyarakat agar mampu berubah
pola pikirnya. Selain itu, peran pemerintah
dalam akses pembiayaan UMKM sangatlah
penting. Dalam hal ini, Pemerintah
Kabupaten Bogor dapat melakukan suatu
kerjasama
dan
kolaborasi
terkait
pembiayaan UMKM dengan beberapa bank
pemerintah
serta
koperasi-koperasi
dibawah naungan Dinas Koperasi dan
UKM Kabupaten Bogor.

Gambar 4. Prioritas Strategi pengembangan
UMKM berbasis CBED

Prioritas penting dan mendesak
(prioritas 1) adalah terkait peran
masyarakat & UMKM dan peran
pemerintah sama-sama besar. Dalam hal ini
program yang termasuk dalam kategori
prioritas
1
adalah
program
penyelenggaraan pelatihan manajemen dan
kewirausahaan. Program pelatihan ini
terkait manajemen keuangan, manajemen
pemasaran,dan manajemen motivasi usaha.
Pelaksanaan
pelatian
yang
telah
diselenggarakan terkait hal tersebut diatas
adalah
Pembinaan
Manajemen
Kewirausahaan di kawasan Agropolitan,
Minapolitan, Geopark, Destinasi Wisata
Kreatif, dan Pengembangan Kopi, serta
Peningkatan Kemampuan Manajemen
Wirausaha.

Prioritas ketiga adalah penting,
tetapi tidak mendesak. Dalam kategori ini
peran pemerintah dan peran masyarakat &
UMKM lebih bersifat moderate. Program
ini terkait Penguatan kelembagaan UMKM,
fasilitasi
UMKM,
serta
pelatihan
diversikasi bagi UMKM. Fasilitasi UMKM
merupakan salah satu kebijakan yang
paling menarik dalam kategori ini, antara
lain dengan membantu masyarakat dalam
legalitas usaha, pengembangan kemasan
produk, membantu penyusunan kelayakan
usaha, serta klinik konsultansi UMKM.
Peran UMKM dalam hal ini lebih terkait
permintaan bantuan teknis kepada
pemerintah daerah agar mampu tumbuh
dengan tuntutan jaman saat ini.

Prioritas
selanjutnya
adalah
Prioritas Penting tetapi tidak mendesak
(Prioritas 2). Prioritas kedua ini lebih pada
peran masyarakat & UMKM yang lebih
besar daripada peran pemerintah dan juga
peran pemerintah yang lebih besar daripada
peran masyarakat. Kategori yang masuk
dalam prioritas kedua ini adalah terkait
penumbuhan wirausaha baru dan akses
pembiayaan
UMKM.
Penumbuhan
wirausaha baru lebih didasarkan kepada
peran masyarakat sendiri yang mampu
meningkatkan nilai ekonominya, sehingga

Melihat kondisi UMKM saat ini di
Kabupaten Bogor, pelaksanaan program
pengembangan UMKM dan pemberdayaan
masyarakat dapat disusun suatu Rencana
Program Besar berdasarkan skala prioritas
sebagaimana diatas. Dengan adanya
rencana program yang terstruktur dengan
baik, maka tidak mungkin dapat
meningkatan perekonomian Kabupaten
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Bogor secara keseluruhan. Selain itu,
merujuk dari strategi pengembangan
UMKM berbasis CBED diatas, pembuatan
sentra usaha dengan produk unggulan yang
seragam dapat menjadi masukan, agar pola
pemberdayaan masyarakat dapat dengan
mudah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Bogor. Selanjutnya, perlu
adanya kajian yang lebih mendalam terkait
pemberdayaan
masyarakat
melalui
pengembangan UMKM berbasis CBED
sehingga dapat memberi masukan yang
sesuai kepada pemangku kepentingan.
III.

PENUTUP

1.

Fokus pemberdayaan masyarakat
dengan konsep CBED lebih
cenderung
berbasis
Centered
People
Development,
dengan
pengertian proses pemberdayaan
masyarakat yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah lebih mengarah
kepada pelatihan-pelatihan yang
dibutuhkan
oleh
kelompok
masyarakat dan UMKM tersebut.
Pengembangan UMKM dengan
konsep CBED menunjukan peran
pemerintah daerah dan peran
masyarakat & UMKM adalah sama,
dalam konteks ini peran dari
masing-masing pelaku tersebut
dapat bersifat kecil, moderate, dan
besar.
Prioritas strategi pengembangan
UMKM
berbasis
Community
dibagi kedalam 3 kelompok, yaitu
prioritas 1 (penting dan mendesak)
meliputi program penyelenggaraan
pelatihan
manajemen
dan
kewirausahaan; Prioritas 2 (Penting
tetapi tidak mendesak) meliputi
penumbuhan wirausaha baru dan
akses pembiayaan UMKM; dan
Prioritas 3 (penting, tetapi tidak
mendesak) meliputi Penguatan
kelembagaan UMKM, fasilitasi

2.

3.

UMKM, serta pelatihan diversikasi
bagi UMKM.
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ABSTRAK

Belakangan ini, konsep kota tangguh (resilient city) diterapkan di berbagai kota di
dunia. Isu bencana yang cukup nyata adalah pada saat kota menghadapi bencana banjir. Pola
inovatif dan adaptif diterapkan agar kota tersebut memiliki kemampuan bertahan terhadap
banjir dan pada gilirannya, mengurangi dampak sosial dan ekonomi melalui manajemen risiko
banjir. Namun penerapan manajemen risiko bencana tidak selalu berjalan dengan baik sehingga
sering mengakibatkan kerugian materiil dan nonmateriil. Studi ini bertujuan untuk menyusun
rekomendasi tentang langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus ditempuh oleh suatu
kota menuju kota tangguh bencana banjir (flood resilient city). Kasusnya berdasarkan ulasan
dari penerapan konsep kota tangguh Birmingham, Inggris dan Kota Semarang, Indonesia.
Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah dengan melakukan kajian perbandingan dalam
konteks penyelenggaraan manajemen risiko banjir serta menjadikan hasil penelitian terbaru
sebagai referensi. Hasil ulasan studi menunjukkan penerapan Lingkaran Ketangguhan Banjir
dari Royal Haskoning yang terdiri dari empat fase, yaitu: fase pencegahan, persiapan, respon
saat banjir, dan penanganan pasca banjir. Hasil bahasan mencirikan bahwa Birmingham dan
Kota Semarang telah menerapkan manajemen risiko bencana dengan beberapa permasalahan
pada keempat fase di atas. Untuk meningkatkan kinerja manajemen risiko banjir perlu
perencanaan berbasis lingkaran ketangguhan banjir, sistem informasi risiko bencana dan sistem
peringatan dini yang handal, dan prosedur standar koordinasi dan komando pada fase
penanganan baik pada saat maupun pasca terjadinya banjir.
Kata kunci : kota tangguh bencana banjir, manajemen risiko banjir, siklus ketangguhan
banjir
I.
a.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penduduk dunia terus mengalami
pertumbuhan dan untuk menopang aktivitas
sosial dan ekonomi penduduk dunia,
diperlukan lahan yang semakin luas. Bai, et

al. (2018) mengatakan bahwa pada sepuluh
tahun yang akan datang akan terjadi
penambahan penduduk di kawasan
perkotaan sebanyak 2,6 milyar. Di kawasan
perkotaan ini aktivitas sosial ekonomi
secara masif dijalankan dan aktivitas sosial
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ekonomi tersebut membentuk sebagian
besar dari GDP yang memerlukan lahan
untuk permukiman dan infrastruktur sosial
dan ekonomi yang pada akhirnya terjadi
perubahan tutupan lahan. Resonansi antara
pertumbuhan penduduk dan urbanisasi
dengan banjir ekstrem meningkatkan
tingkat risiko banjir sehingga infrastruktur
fisik seperti tanggul, bendung, dan
bangunan sipil lainnya yang dibangun
dalam kerangka manajemen risiko banjir
perkotaan tidak mampu lagi menahan
kekuatan banjir (Duy et al., 2018; Guo et
al., 2018; Trogrli´c et al., 2018; Wing et al.,
2018).
Konsep kota tangguh adalah pendekatan
yang diterapkan oleh suatu kota dalam
menghadapi bahaya bencana alam
termasuk banjir dengan menerapkan
strategi inovatif dan adaptif. Strategi ini
diterapkan untuk menjamin bahwa kota
tersebut memiliki kemampuan untuk
bertahan dari banjir dan meminimalisasi
dampak banjir terhadap aspek sosial dan
ekonomi melalui manajemen risiko banjir.
Manajemen risiko banjir yang diterapkan
memiliki tiga karakteristik dalam menjamin
keselamatan individu dan identitas kota,
yaitu: (i) kapasitas penanganan banjir lokal,
(ii) penanganan pasca banjir yang cepat,
(iii) infrastruktur pendukung (backup) yang
selalu siap sedia untuk diaktifkan dalam
kondisi banjir.
McClymont et al. (2019) merangkum
bahwa
penelitian
dengan
topik
ketangguhan kota dalam menghadapi
bencana banjir (urban flood resilience)
memandang ketangguhan dari tiga sisi,
yaitu: engineering resilience, system
resilience, dan complex adaptive systems
resilience. Pada pandangan engineering
resilience, ketangguhan didefinisikan
sebagai kemampuan untuk mempersiapkan
diri menghadapi banjir secara fisik dan
mempertahankan diri menghadapinya
tanpa mengalami perubahan, disintegrasi,
atau mengalami kerusakan permanen

setelahnya, serta mampu kembali ke
kondisi semula secara cepat. Pada
pandangan system resilience, ketangguhan
didefinisikan
sebagai
kemampuan
mengatasi dampak dan mempertahankan
fungsionalitas sistem kehidupan secara
menyeluruh. Pandangan complex adaptive
systems
resilience
mendefinisikan
ketangguhan sebagai kemampuan untuk
bertahan, mengembalikan fungsi sistem,
dan mengadaptasikan diri terhadap
perubahan akibat kejadian banjir. Sistem ini
mempersiapkan ketangguhan untuk jangka
panjang.
Tujuan penulisan ini adalah untuk
menyusun rekomendasi tentang langkahlangkah peningkatan kinerja yang harus
ditempuh oleh suatu kota untuk menuju ke
arah kota tangguh bencana banjir (flood
resilient city) berdasarkan pelajaran yang
diambil dari penerapan konsep kota
tangguh di Kota Birmingham, Inggris dan
Kota Semarang, Indonesia. Ketangguhan
kota dalam menghadapi bencana banjir ini
akan menjadi syarat bagi minimalisasi
dampak banjir baik dari sisi kerugian materi
dan nonmateri akibat terhentinya aktivitas
sosial dan ekonomi masyarakat selama
banjir terjadi.
b.

Metode
Penelitian ini menerapkan metode
analisis perbandingan antara penerapan
manajemen risiko bencana di Kota
Birmingham dan di Kota Semarang.
Analisis didasarkan pada lingkaran
ketangguhan banjir (flood resilience circle)
dari Royal Haskoning (Gambar 1).
Lingkaran Ketangguhan Banjir (DHV,
2018) terdiri dari empat fase dalam
menghadapi bencana banjir, yaitu: fase
pencegahan, fase persiapan, fase respon
saat banjir, dan fase penanganan pasca
banjir. Pada setiap fase terdapat 3 langkah
yang harus dilakukan. Pada lingkaran
dalam digambarkan bagaimana sebuah kota
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terdampak banjir dan bagaimana mencapai
kota yang tangguh menghadapi bencana
banjir.
Penerapan manajemen risiko banjir di
Birmingham dan Semarang dianalisis
berdasarkan ke empat fase dalam lingkaran

ketangguhan banjir. Pada setiap fase,
langkah-langkah yang ditempuh oleh kedua
kota dikaji dan dari kajian tersebut
dirumuskan potensi peningkatan kinerja
penerapan manajemen risiko banjir.

Gambar 1. Lingkaran ketangguhan banjir (DHV, 2018)

II.

sebagai akibat dari debit banjir yang tidak
tertampung di saluran drainase perkotaan,
c. banjir air tanah yang terjadi karena secara
geologi lokasi tersebut merupakan patahan
yang bila terjadi hujan dengan intensitas
tinggi pada bagian hulu, akan terjadi
kenaikan tinggi muka air tanah dan meluap
pada lokasi tersebut, d. banjir luapan
saluran air limbah yang terjadi ketika hujan
dengan intensitas tinggi dan air hujan
masuk ke dalam saluran drainase sehingga
meluap, dan e. banjir luapan bendung yang
berpotensi terjadi pada 22 buah bendung di
Kota Birmingham.

PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Banjir di Birmingham
Kota Birmingam terletak di tengahtengah Kerajaan Inggris Raya dengan
penduduk lebih dari 1 juta jiwa dan wilayah
seluas 270 km2, terbagi menjadi 10
kecamatan dan dikenal sebagai kota bisnis
dan industri.
Berdasarkan penyebab terjadinya,
banjir di Kota Birmingham terdiri atas: a.
banjir luapan sungai yang berpotensi terjadi
pada 12 sungai dan anak sungainya
(Gambar 2), b. banjir genangan permukaan
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Gambar 2. Peta zonasi banjir luapan sungai Kota Birmingham
Sumber: Adedeji (2019)

Pemerintah Kota Birmingham telah
menerapkan FRM yang dikenal sebagai
Local Flood Risk Management Strategy
(LFRMS)
yang
dibangun
dengan
pertimbangan utama bahwa banjir yang
terjadi di wilayah Birmingham harus
dikenali dan dikelola secara tepat. LFRMS
wajib mendiseminasikan informasi kepada
publik mengenai pengelolaan risiko,
memberikan pemahaman kepada mereka
tentang tingkatan-tingkatan risiko banjir
dan langkah-langkah yang harus diambil
untuk menghadapi banjir. Cara yang
ditempuh Pemerintah Kota Birmingham
untuk mencapai hal tersebut adalah dengan
menetapkan peran pemangku kepentingan,
mendefinisikan jenis dan level risiko banjir,
menentukan
lembaga
pengelola
infrastruktur
banjir,
menentukan
bagaimana banjir diprediksi dan dikelola,
menentukan prioritas skema risiko banjir,
menurunkan dampak banjir terhadap

pembangunan, dan menjaga kelestarian
lingkungan hidup.
Mengikuti lingkaran ketangguhan
banjir dari Royal Haskoning, Kota
Birmingham telah menerapkan 4 fase
menghadapi banjir, yaitu: a. fase
pencegahan, b. fase persiapan, c. fase
penanganan saat bencana, dan d. fase
penanganan pasca banjir. Dalam penerapan
keempat fase tersebut, beberapa hal yang
diintegrasikan untuk mencapai manajemen
risiko banjir yang efektif antara lain:
pertama, adaptif terhadap perubahan iklim;
kedua, manajemen DAS terintegrasi;
ketiga, tata kelola strategis berbasis
kepercayaan, transparansi, akuntabilitas,
dan
pengawasan;
keempat,
mengintegrasikan
semua
pemangku
kepentingan
dalam
FRM;
kelima,
perencanaan
pembangunan
mengedepankan blue-green infrastructure
dan sistem drainase terintegrasi; keenam,
pembinaan jejaring sosial masyarakat.
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Pada fase pencegahan Pemerintah Kota
Birmingham telah membangun tanggul
pelindung di sepanjang sungai-sungai
utama untuk memfasilitasi aktivitas sosial
dan ekonomi masyarakat. Pada sungai
besar, perhitungan kala ulang yang
diterapkan adalah banjir 100 tahunan,
sedangkan pada anak sungai kala ulang
yang diterapkan adalah 50 tahunan.
Sebagian besar area di sekitar sungai
ditetapkan sebagai area zona 3 dengan
tingkat potensi bahaya banjir tinggi.
Kondisi saat ini, perawatan infrastruktur
banjir tidak dijalankan sesuai standar yang
berlaku sehingga pada bulan Mei 2018
telah terjadi kejadian banjir yang menelan
banyak kerugian materi. Masalah nonteknis
yang dihadapi oleh Pemerintah Kota
Birmingham dalam mendiseminasikan
informasi risiko banjir adalah adanya
resistensi sebagian masyarakat dalam
menanggapi informasi risiko banjir terkait
level risiko banjir pada area di mana
mereka tinggal/beraktivitas, sehingga
mereka tidak mempersiapkan diri untuk
menghadapi banjir secara dini.
Pada fase persiapan telah disiapkan sistem
peringatan dini banjir dan informasi dari
sistem peringatan dini ini diseminasikan
kepada masyarakat terdampak sepanjang
sungai-sungai utama. Pihak Pemerintah
Kota Birmingham menyatakan bahwa
sistem peringatan dini sudah mengeluarkan
peringatan tepat waktu sebelum banjir
datang sehingga masyarakat mempunyai
waktu untuk mempersiapkan diri. Namun
pada kejadian banjir bulan Mei 2018
ditemukan fakta bahwa sebagian besar
masyarakat terdampak banjir baru
menerima informasi banjir setelah air
datang.
Saat fase penanganan banjir, Tim
Penyelamat Bencana (termasuk bencana
banjir) yang merupakan tim gabungan dari
beberapa instansi terkait, akan mengambil
langkah-langkah darurat untuk menjamin
aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat

dapat berlanjut. Permasalahan yang timbul
adalah masalah koordinasi yang tidak
mudah untuk dijalankan pada tim yang
terdiri dari berbagai instansi seperti ini.
Diperlukan pembagian tugas dan tanggung
jawab yang lebih rinci sehingga komando
penyelamatan dan pemulihan bisa
dijalankan secara cepat.
Fase penanganan pasca banjir
meliputi proses pemulihan aktivitas sosial
dan ekonomi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota dan lembaga-lembaga
yang bergerak pada bidang pemulihan
pasca bencana. Masalah yang timbul adalah
masalah koordinasi karena setiap lembaga
adalah lembaga mandiri maka setiap
lembaga mempunyai rencana dan agenda
masing-masing yang berbeda-beda. Pada
kejadian banjir bulan Mei 2018 terbukti
bahwa koordinasi yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga tersebut tidak berjalan
dengan baik.
Manajemen Risiko Banjir di Indonesia
Bencana banjir termasuk bencana
yang paling sering terjadi di Indonesia, dan
sekaligus berlaku sebagai bencana yang
paling banyak mengakibatkan jatuhnya
korban. Laju pembangunan di seluruh
wilayah
Indonesia
menyebabkan
perubahan tutupan lahan yang cukup
signifikan. Siklus hidrologi yang terjadi
pada daerah aliran sungai terpengaruh oleh
perubahan tutupan lahan tersebut dan
sebagai akibatnya kejadian banjir menjadi
lebih sering terjadi. Berdasarkan data
BNPB, pada tahun 2006 terjadi 357
kejadian banjir di wilayah Indonesia, pada
tahun 2018 kejadian banjir meningkat
menjadi 871 kejadian. Provinsi yang
memiliki risiko bencana banjir tertinggi di
Indonesia adalah Jawa Timur, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Riau.
Usaha untuk mengelola risiko banjir telah
dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah
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antara lain: Bappenas, Kementerian
Pekerjaan Umum (Kementerian PU),
Kementerian
Agraria
dan
Tata
Ruang/Badan
Pertanahan
Nasional
(ATR/BPN),
Badan
Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), dan
instansi-instansi lain dengan proporsi yang
lebih kecil. Bappenas memberikan
pedoman
perencanaan
pembangunan
berbasis
mitigasi
bencana
dengan
membangun sistem yang terintegrasi dalam
penanggulangan bencana dan manajemen
pengurangan
risiko
bencana/mitigasi
bencana. Kementerian PU mengelola
sumber daya air berbasis wilayah sungai
(WS) dan untuk setiap wilayah sungai yang
dikelola oleh Kementerian PU disusun
dokumen Pola Pengelolaan wilayah sungai
yang di dalamnya diintegrasikan aspek
pengurangan risiko bencana banjir. Strategi
pada aspek fisik dan nonfisik diaplikasikan
untuk menanggulangi permasalahan banjir
dan kekeringan dalam bentuk program
konservasi
lahan,
pembangunan
tampungan air (waduk dan embung),
rehabilitasi sungai, dan pembangunan
polder. Kementerian ATR/BPN mengelola
risiko bencana pada aspek penataan ruang.
Sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang, Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang berada
pada kawasan rawan bencana memerlukan
penataan ruang yang berbasis mitigasi
bencana sebagai upaya meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kehidupan
serta menjaga kelestarian lingkungan.
BNPB mengelola usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan keadaan darurat
bencana, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Pada level daerah dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
yang bertugas menjalankan tugas BNPB
pada level daerah. BPBD menjadi
pemegang komando dalam aspek teknis
penanggulangan bencana di daerah yang
mengkoordinasi lembaga-lembaga lain

sehingga
setiap
lembaga
dapat
berkontribusi
maksimal
terhadap
penanggulangan bencana.
Manajemen Risiko Banjir di Semarang
Kota Semarang dengan luas
wilayah sebesar 373,70 km2 adalah kota
yang terletak pada pesisir utara Pulau Jawa
dengan karakteristik dataran landai pada
bagian utara dan dataran berbukit-bukit
pada bagian selatan. Kota Semarang sudah
sejak lama menghadapi masalah banjir rob
sebagai akibat dari penurunan muka tanah
pada bagian pesisir sebesar 10-13 cm/tahun
pada tahun 2015 dan pada saat yang
bersamaan terjadi juga kenaikan muka air
laut akibat perubahan iklim. Banjir rob
Kota Semarang sudah terjadi sejak tahun
1957 dan saat ini banjir rob ini menjadi
penghambat aktivitas sosial dan ekonomi
sebanyak kurang lebih 300.000 warga Kota
Semarang di bagian pesisir (Pemerintah
Kota Semarang, 2016). Selain banjir rob,
Kota Semarang juga menghadapi masalah
bencana banjir bandang dan banjir
genangan permukaan di dalam kota dengan
keberadaan 21 sungai yang melintas di
Kota Semarang dan kondisi sistem drainase
yang tidak berfungsi dengan baik.
Dalam dokumen Pemerintah Kota
Semarang (2016) direncanakan untuk
mengembangkan teknologi tepat guna
untuk diseminasi informasi daerah rawan
bencana kepada publik, mengembangkan
teknologi untuk menghadapi bencana,
membentuk kelompok siaga bencana, dan
menyusun rencana kontinjensi secara
partisipatif.
Menurut Permatasari et al. (2012),
permasalahan yang dihadapi oleh Kota
Semarang dalam mengelola risiko bencana
banjir
adalah
kurang
optimalnya
pengawasan yang dilakukan oleh BPBD
dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air,
penguasaan teknologi yang kurang,
kurangnya kendaraan operasional, dan
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kurang memadainya kualitas SDM. Selain
masalah internal Pemerintah Kota
Semarang, terdapat juga masalah eksternal,
yaitu: masyarakat kurang sadar lingkungan,
besarnya luas wilayah terdampak banjir
rob, dan masalah cuaca yang tidak menentu
ketika banjir rob terjadi.
Mahardika dan Setianingsih (2018)
mengidentifikasi manajemen pengelolaan
banjir pada BPBD Kota Semarang terdiri
dari tahapan: a. Pra bencana, yang terdiri
atas mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan
dini, b. Saat terjadi bencana yang terdiri
dari respon terhadap bencana dan
pemberian bantuan logistik, dan c. Pasca
bencana
yang
terdiri
atas
rehabilitasi/rekonstruksi dan pemberian
bantuan sosial.
Sebagai langkah mitigasi, dibentuk
kelurahan siaga bencana (KSB) dan
kelurahan tangguh bencana (KTB) untuk
mempersiapkan masyarakat yang berada di
daerah rawan banjir agar dapat
mengantisipasi apabila terjadi banjir atau
paling tidak mengurangi dampak yang
ditimbulkan akibat banjir di suatu
kelurahan berbasis masyarakat setempat.
KSB dan KTB ini melibatkan banyak pihak
meliputi: warga masyarakat, BPBD, ASN
tingkat Kelurahan, Ketua RT/RW, dan juga
pihak terkait seperti relawan-relawan
bencana, Ormas, dan LSM. Melalui
mekanisme KSB dan KTB ini dilakukan
sosialisasi terkait risiko banjir dan langkahlangkah menghadapi bencana banjir.

Langkah pengurangan debit banjir yang
efektif diterapkan di area perkotaan dalam
rangka pencegahan bencana banjir adalah
teknik pemanenan air hujan (rain water
harvesting). Di Kota Semarang, teknik ini
efektif diterapkan untuk mengurangi debit
banjir yang termasuk ke dalam banjir
genangan permukaan bila diterapkan di
dalam kota dan mengurangi debit banjir
luapan sungai bila diterapkan pada hulu
sungai. Penerapan teknik ini harus
memperhatikan aspek fisik wilayah dan
sosial masyarakat. Prihanto et al. (2018)
menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa
sikap (attitude) pada masyarakat yang
tinggal pada dataran tinggi (hulu)
cenderung lebih baik dibandingkan sikap
masyarakat pada dataran rendah (hilir)
sehingga dalam perencanaan pembangunan
instalasi pemanenan air hujan perlu
dipertimbangkan aspek sosial masyarakat
ini di samping aspek teknik.
Persiapan kesiapsiagaan ditempuh
dengan menyusun rencana kontinjensi
untuk merencanakan langkah-langkah yang
harus diambil dalam situasi terjadi bencana
banjir. Sebagai langkah kesiapsiagaan juga
disusun peta peta risiko bencana (Gambar
3) dalam rangka untuk menghadapi
kemungkinan terjadinya banjir di suatu
wilayah. Untuk diseminasi informasi
kejadian banjir maka sistem peringatan dini
banjir dibangun di daerah-daerah sekitar
sungai oleh BPBD dengan mengandalkan
pengamatan pengukur tinggi muka air
sungai oleh petugas atau relawan.
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Gambar 3. Peta Risiko Banjir Kota Semarang
Sumber: BPBD Kota Semarang

Pada saat terjadi banjir, respon
dilakukan berdasarkan prosedur supaya
banjir tidak menimbulkan korban jiwa
ataupun kerugian yang besar. Dalam
kondisi ini potensi pemerintah, swasta, dan
masyarakat
dimaksimalkan
saat
penanganan kedaruratan bencana dengan
BPBD sebagai pemegang komando,
pelaksana, dan koordinator. Pemberian
logistik diberikan kepada korban banjir
dengan tujuan agar korban banjir yang
berada di lokasi dapat mengungsi dengan
tetap mendapatkan pasokan kebutuhan
sehari-hari yang normal.
Rehabilitasi
dan
rekonstruksi
dilakukan pasca banjir yang meliputi
kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk
memperbaiki dan memulihkan kondisi para
korban bencana banjir pada sektor
kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik,
pemulihan sosial ekonomi masyarakat,
keamanan dan ketertiban, dan fungsi
pemerintahan/pelayanan publik. Bantuan
sosial diberikan kepada korban banjir yang
berhak menerima bantuan yang ditentukan
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Bantuan diberikan oleh Pemerintah Kota
Semarang dalam bentuk bantuan kepada
korban bencana meninggal dunia, korban
luka dan perlu dirawat di rumah sakit, dan
korban bencana yang rumah/tempat
usaha/kios/los mengalami kerusakan.
Pembahasan
Kajian penerapan manajemen risiko
banjir Kota Birmingham menemukan
bahwa lingkaran ketangguhan banjir telah
diterapkan di Kota Birmingham. Beberapa
hal yang perlu ditingkatkan dalam
penerapan prinsip tersebut adalah: a.
Penerapan infrastruktur biru hijau (blue
green infrastructure) untuk pengelolaan
banjir sejak di tempat jatuhnya air hujan.
Dengan penerapan infrastruktur ini konsep
“hidup dengan air” dapat diterapkan, b.
Penerapan komunikasi masyarakat yang
menarasikan narasi tentang pengelolaan air
dan risiko banjir di samping narasi tentang
dampak banjir yang sudah dijalankan, c.
Perlu sistem informasi banjir yang lebih
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presisi terutama untuk banjir luapan sungai
karena kejadian ini bisa terjadi secara
mendadak sehingga masyarakat bisa
bersiap siaga menghadapi banjir jenis ini.
Pendatang baru di wilayah terdampak
banjir
harus
diberikan
informasi
komprehensif terkait risiko banjir dan apa
yang harus mereka lakukan untuk
mengantisipasi, d. Pada fase penanganan
saat banjir perlu peningkatan kinerja
koordinasi sehingga semua pihak yang
terlibat dalam penanganan kejadian banjir
berada dalam satu koordinasi perencanaan
dan pembagian tugas, e. Perlu peningkatan
usaha melindungi obyek-obyek vital
seperti: bangunan jasa keuangan, bangunan
publik, dan infrastruktur penting lainnya
yang berada pada zona risiko tinggi, dan f.
Perlu dilakukan kajian untuk menentukan
tingkat risiko banjir untuk seluruh wilayah
Kota Birmingham karena pada kejadian
banjir tahun 2018 mayoritas area yang
terdampak banjir adalah area yang tidak
berada di sekitar sungai.
Kajian manajemen risiko bencana
Kota Semarang menemukan bahwa
penerapan lingkaran ketangguhan banjir
telah diterapkan di Kota Semarang.
Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi
bencana banjir merupakan tindakan yang
berdasar pada pengalaman panjang
menghadapi banjir yang berulang. Untuk
kasus banjir di Marunda, Jakarta,
masyarakat membangun rumah dengan
meninggikan lantai bangunan dan membuat
penghalang laju banjir untuk menghindari
kerusakan fisik akibat banjir rob (Putra et
al.,2019). Masyarakat Marunda terdampak
banjir rob juga mempunyai tradisi
membersihkan lingkungan yang rusak
akibat banjir rob secara gotong royong,
pada beberapa tahun terakhir dibantu oleh
petugas dari Pemerintah Kota. Sebelum
musim hujan datang, petugas BPBD

memberikan
pelatihan
antisipasi
menghadapi bencana banjir sehingga
masyarakat mempunyai waktu dan usaha
untuk mempersiapkan diri menghadapi
bencana banjir yang selalu datang pada
musim tersebut.
Kota Semarang yang menghadapi
masalah banjir rob, banjir genangan, dan
banjir luapan sungai telah menerapkan
prinsip-prinsip manajemen risiko bencana
banjir secara bertahap. Capaian yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang
mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak,
antara lain: pertama, MercyCorps dan
ARUP pada tahun 2012 mengatakan bahwa
Kota Semarang menjadi salah satu kota
yang
tangguh
dalam
menghadapi
perubahan iklim, dan kedua, pada tahun
2014 Kota Semarang menjadi satu-satunya
kota di Indonesia yang mengikuti program
100 Resilient Cities (100 RC). Erlani &
Nugrahandika
(2019) menyimpulkan
bahwa Kota Semarang termasuk dalam
kriteria “sedang” dalam konteks kota
tangguh bencana banjir rob. Usaha-usaha
yang dilakukan oleh Kota Semarang telah
berhasil meningkatkan ketangguhan Kota
Semarang menghadapi bencana banjir dan
berhasil mengurangi dampak akibat
genangan banjir dengan berkurangnya area
terdampak banjir rob. Keikutsertaan Kota
Semarang dalam program 100 Resilient
Cities juga telah menyebabkan Pemerintah
Kota Semarang semakin bekerja keras
untuk mencapai predikat Semarang sebagai
resilient city.
III.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat
disimpulkan bahwa: pertama, Kota
Birmingham dan Kota Semarang telah
menempuh strategi pengendalian bencana
banjir dengan penerapan manajemen risiko
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banjir berdasarkan prinsip-prinsip standar
yang terdiri dari fase pencegahan, fase
persiapan, fase penanganan saat terjadi
banjir, dan fase rehabilitasi pasca banjir
dengan perbedaan intensitas dan alokasi
sumber daya. Kedua, Kota Birmingham
dan Kota Semarang menghadapi masalah
yang sama dalam aspek koordinasi dan
komando karena banyaknya pihak yang
berperan dalam fase penanganan saat banjir
dan rehabilitasi, diseminasi risiko banjir
kepada masyarakat, dan diseminasi
informasi sebelum terjadinya banjir.
Ketiga, Kota Birmingham dan Kota
Semarang menghadapi tantangan dan
peluang yang sama untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan risiko banjir di wilayah
masing-masing dengan memodernisasi
sistem informasi risiko banjir dan sistem
peringatan dini banjir, peningkatan kinerja
infrastruktur banjir terutama blue green
infrastructure.
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ABSTRAK

Upaya pengentasan kemiskinan maka ketahanan pangan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari upaya strategis dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
Pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus, salah satunya adalah Program
Beras Sejahtera (Raskin, sekarang berubah menjadi BPNT). Kota Bandung juga daerah yang
masyarakat miskinnya sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetapi belum
semua masyarakat miskin yang terdaftar sebagai penerima dan memperoleh BPNT dari
pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bandung tahun 2018, meluncurkan Program Anjungan
Terima Mandiri (ATM) Beras Kota Bandung yang diperuntukan bagi warga miskin yang
tidak terlindungi program BPNT. Namun pelaksanan program ATM Beras ini perlu
dievaluasi untuk mengetahui apakah berjalan efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini peneliti
tertarik untuk mengetahui efektivitas program ATM beras ini terhadap peningkatan ketahanan
pangan masyarakat miskin di Kota Bandung Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui Teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini, efektivitas program ATM Beras berdasarkan 3 indikator
yang dikemukan oleh Richard M. Steers yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi
menunjukan sudah berjalan efektif dan bermanfaat bagi penerima bantuan serta pihak
DKM masjid dan pengurus gereja. Namun masih terdapat kendala seperti daya tampung
mesin ATM beras yang kurang, biaya operasional yang tinggi dalam distribusi beras dari
gudang Bulog, dan belum adanya donatur tetap. Untuk itu keberlanjutan program ini
diharapkan pihak DKM dan pengurus gereja serta kecamatan harus lebih responsif
mencari donatur tetap baik CSR maupun perorangan.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Masyarakat Miskin, Program ATM Beras
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I.

bergizi untuk memenuhi kebutuhannya
dan juga pemenuhan pangan bagi
kehidupan yang sehat. Empat pilar utama
dari ketahanan pangan ini adalah
ketersediaan pangan, stabilitas suplai
pangan, akses, dan pemanfaatan pangan.
Kemiskinan erat kaitannya dengan
kerawanan
pangan.
Kemiskinan
menyebabkan seseorang
mempunyai
keterbatasan akses ekonomi terhadap
pangan. Kurangnya akses ekonomi
terhadap pangan merupakan salah satu
indikator tidak tercapainya ketahanan
pangan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012
tentang Pangan
dijelaskan
bahwa
ketahanan
pangan adalah
kondisi
terpenuhinya pangan bagi negara sampai
dengan perseorangan, yang tercermin
dari tersedianya pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam,
bergizi, merata, dan terjangkau serta
tidak bertentangan
dengan
agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup sehat, aktif, dan
produktif secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Salah satu hak dasar umat manusia
yaitu hak atas pangan (the right to food)
yang telah diakui secara internasional
berdasarkan General Comment 12 dari
Committee on Economic, Social, and
Cultural Rights (CESCR). Untuk itu
menjadi kewajiban pemerintah untuk
dapat
menyediakan
pangan
yang
memadai,
baik
jumlah
maupun
kualitasnya, bagi seluruh penduduknya
sehingga bisa memenuhi standar hidup
yang layak. Selain itu, masalah pangan
juga tercantum dalam agenda the
Sustainable Development Goals (SDGs)
terutama tujuan ke -2 yaitu mengatasi
masalah kelaparan, mencapai ketahanan
pangan, dan peningkatan nutrisi, serta
mempromosikan sector agrikultur yang
berkesinambungan. Namun untuk akses
dan pemenuhan kebutuhan pangan yang
layak dan memenuhi standar gizi menjadi
masalah bagi masyarakat miskin.

Sejak lama tantangan yang
dihadapi
oleh
pemerintah
yaitu
Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di
Indonesia. Menurut Bappenas,2017 bahwa
kemiskinan merupakan masalah kompleks
yang memerlukan penanganan serta
program, secara terpadu dan berlanjutan.
Dalam upaya mengentaskan kemiskinan
dan meningkatkan akses masyarakat
terhadap
pangan,
pemerintah
menggunakan berbagai program dan
stimulus. Salah satunya adalah Program
Beras Sejahtera (Rastra, sekarang berubah
menjadi BPNT) yang dilakukan oleh
Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Bantuan social ini bertujuan
untuk
mengurangi beban pengeluaran dan
meningkatkan akses masyarakat miskin

Bila ada hak-hak dasar seseorang
atau kelompok yang tidak terpenuhi
dikarenakan tidak tersedianya pangan
dalam jumlah dan mutu yang memadai
dapat
diartikan
telah
terjadinya
kemiskinan. Oleh karena itu dikaitkan
dengan upaya pengentasan kemiskinan
maka ketersediaan pangan yang kemudian
dikenal sebagai ketahanan pangan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari
upaya
strategis
dalam
penanggulangan masalah kemiskinan. The
World Food Summit (WFS) menyatakan
ketahanan pangan dapat terwujud saat
semua orang setiap saat memiliki akses
terhadap pangan yang cukup, aman, dan
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dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan
pangan pokok (dalam hal ini beras) yang
menjadi hak dasarnya.

menempati urutan kedua setelah kota
Bekasi untuk kategori kota di Jawa Barat
yaitu 89.380 jiwa (BPS, 2019) .
Berdasarkan tabel 1.1 bisa dikatakan kota
Bandung mengalami penurunan jumlah
masyarakat miskinnya, tetapi tetap saja
masih ada masalah kemiskinan khususnya
pemenuhan pangan sebagai hak dasar
masyarakat.

Sebagai ibukota Jawa Barat, Kota
Bandung juga mengalami permasalahan
dengan kemiskinan. Pada tahun 2018
tercatat tingkat kemiskinan di Kota
Bandung masih tergolong tinggi dan

Tabel.1.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman kemiskinan (P1), Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kota Bandung
Tahun 2014-2018

TAHUN

Jml
Penduduk
Miskin
(Dlm 000)

Persentase
Penduduk
Miskin
(%)

Indeks
Kedalaman
Kemiskinan
(P1)

Indeks
Keparahan
Kemiskinan
(P2)

Garis Kemiskinan
(Rp/Kapita/Bulan)

2014

115,00

4,65

0,69

0,17

353.423

2015

114,12

4,61

0,72

0,19

376.311

2016

107,58

4,32

0,55

0,12

400.541

2017

103,98

4,17

0,68

0,18

420.579

2018

89,38

3,57

0,48

0,11

448,902

Sumber : BPS Kota Bandung, 2019

Kota Bandung juga daerah yang
masyarakat miskinnya sebagai penerima
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tetapi
belum semua masyarakat miskin yang
terdaftar sebagai penerima dan memperoleh
BPNT dari pemerintah pusat . Selain itu,
program BPNT ini dirasakan kurang efektif
dalam penyalurannya, hal ini juga didukung
oleh
penelitian
terdahulu
terkait
permasalahan program BPNT yaitu
ketidaktepatan sasaran penerima, rapel
beras, jumlah beras yang diterima, dan
kualitas beras yang masih rendah (Rachman,
Agustian, & Wahyudi, 2018)(Rachman et
al., 2018). Berdasarkan data yang diperoleh

dari Data strategis Badan Pusat Statistik
Kota Bandung tahun 2019,pengaluaran
konsumsi beras rata- rata pada Tahun 2018
di Kota Bandung berkisar 31.074 sd 70.332
per kapita per bulan, bagi masyarakat miskin
ketidakmampuan membeli beras menjadi
permasalahan. Untuk mengatasi hal tersebut
pemerintah Kota Bandung melalui Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan mulai 31
Juli 2018 meluncurkan inovasi baru dengan
program bantuan beras kepada masyarakat
miskin dengan menggunakan Anjungan
Terima Mandiri (ATM) Beras.
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Program ATM Beras Kota Bandung
ini diperuntukan bagi warga miskin yang
tidak terlindungi program Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT) yang diambil dari
cadangan pangan pemerintah Kota
Bandung khususnya beras. Satu mesin
ATM beras bisa melayani sebanyak 75
kepala
keluarga.
Pada
peluncuran
pertamanya pada 31 Juli 2018 oleh Wali
Kota Bandung Ridwal Kamil meresmikan
ATM Beras ini di Lapangan Urugan, Jalan
A.H. Nasution RW 01 Kelurahan
Cisurupan Kecamatan Cibiru. Pada tahun
2018, Pemerintah Kota Bandung baru
menyediakan 6 ATM beras di wilayah.
Rencananya, Pememerintah Kota Bandung
akan menempatkan 151 ATM Beras di
seluruh Kota Bandung pada tahun
berikutnya sampai dengan tahun 2023
sesuai dengan RJMD Kota Bandung.
Tujuan penelitian ini peneliti tertarik untuk
mengetahui efektivitas program ATM beras
ini terhadap ketahanan pangan masyarakat
miskin di Kota Bandung.

menunjang tujuan. Efektivitas merupakan
unsur pokok untuk mencapai tujuan atau
sasaran yang telah ditentukan di dalam
setiap organisasi, kegiatan ataupun
program. Disebut efektif apabila tercapai
tujuan ataupun sasaran seperti yang telah
ditentukan.
Hal ini sesuai dengan
pendapat H. Emerson yang dikutip
(S.Handayaningrat, 2006 :16) yang
menyatakan bahwa “Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan
yang telah ditentukan sebelumnya.”
Sedeangkan efektivitas program
dapat dijalankan dengan kemampuan
operasional
dalam
melaksanakan
program-program kerja yang sesuai
dengan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
Secara
komprehensif,
efektivitas
dapat
diartikan sebagai
tingkat kemampuan suatu lembaga
atau
organisasi
untuk
dapat
melaksanakan
semua
tugas-tugas
pokoknya atau untuk mencapai sasaran
yang
telah
ditentukan
sebelumnya(Campbell, 1977).

Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan yang
disampaikan pada bagian pendahuluan
diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan
penelitian sebagai berikut::

Indikator Efektivitas
Barnard dalam (Prawirosentono,
2008 : 27) yang mengatakan bahwa
efektivitas adalah kondisi dinamis
serangkaian proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan
saranan kebijakan program yang telah
ditetapkan, dengan definisi konseptual
tersebut didapat dimensi kajian, yaitu
dimensi efektivitas program.

1. Bagaimana Kebijakan bantuan pangan
masyarakat miskin di Kota Bandung?
2. Bagaimana Efektivitas Program ATM
Beras
untuk
bantuan
pangan
masyarakat miskin di Kota Bandung?

Landasan Teori
Teori Efektivitas
Kata efektivitas berasal dari
Bahasa inggris yaitu effective yang berarti
berhasil atau sesuatu yang dulakukan
berhasil dengan baik.
Sedangkan
berdasarkan kamus ilmiah popular
mendifinisikan
efektivitas
sebagai
ketepatan penggunaan, hasil guna atau

Sedangkan Richard M. Steers
(Steers, 1985) mengungkapkan ada 3
indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan
indikator efektivitas sebagai berikut:
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1. Pencapaian tujuan

dari segi kuantitas maupun kualitasnya
((Martami, 2015).

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan
upaya pencapaian tujuan harus dipandang
sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar
pencapaian tujuan akhir
semakin
terjamin, diperlukan
pentahapan, baik
dalam arti pentahapan pencapaian bagianbagiannya maupun pentahapan dalam arti
periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri
dari 2 sub-indikator, yaitu: kurun waktu,
sasaran yang merupakan target kongkret,
dan tujuan khusus.

Kemiskinan
Kemiskinan merupakan suatu
kondisi kehidupan serba kekurangan yang
dialami seseorang sehingga tidak mampu
memenuhi
kebutuhan
minimal
kehidupannya. Standar kebutuhan hidup
minimal berbeda-beda antara satu daerah
dengan daerah lainnya. Kebutuhan
minimal tersebut meliputi kebutuhan
untuk makanan terutama kebutuhan energi
kalori sehingga seseorang dapat berkerja
dan mendapatan penghasilan atau
pendapatan
rumah
tangga.Selain
kebutuhan makanan juga ada kebutuhan
non-makanan
seperti
tempat
perlindungan
(rumah),
fasilitas
penerangan, bahan
bakar, pakaian,
pendidikan dan transportasi (BPS, 2009).

2. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap
tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
mengadakan sosialisasi atau komunikasi
dan pengembangan konsensus. Integrasi
menyangkut proses sosialisasi.
3. Adaptasi

Dalam kaitannya dengan ketahanan
pangan masyarakat miskin, tingkat
kesejahteraan
masyarakat
miskin
tersebut memiliki peran penting terutama
menyangkut aksesibilitas masyarakat
tersebut terhadap pangan. Sebagaimana
disampaikan
sebelumnya
bahwa
ketahanan pangan menunjukkan adanya
akses setiap individu untuk memenuhi
kebutuhan pangan
setiap
saat
terkait
dengan upaya meningkatkan
kesejahteraannya
(Setiawan,
2010).
Sementara menurut (Siregar H, 2009)
berkurangnya konsumsi bahan pangan
(terutama beras) pada kelompok rumah
tangga miskin akan berpengaruh
signifikan pada tingkat kesejahteraan
mereka, yang biasanya diukur dengan
besaran pengeluaran rumah tangga.
Dengan tingkat kesejahteraan yang relatif
tinggi, maka pemenuhan kebutuhan
pangan rumah tangga tersebut akan

Adaptasi adalah kemampuan organisasi
untuk
menyesuaikan
diri
dengan
lingkungannya.
Berkaitan
dengan
kesesuaian pelaksanaan program dengan
keadaan di lapangan
Ketahanan Pangan
Menurut UU No. 18 Tahun 2012
Tentang Pangan bahwa Ketahanan
pangan adalah kondisi terpenuhinya
pangan bagi negara sampai dengan
perseorangan yang tercermin dari
tersedianya pangan yang cukup baik
Jumlah
maupun
mutunya,
aman,
beragam, bergizi, merata, dan terjangkau,
serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan, dan budaya masyarakat untuk
hidup sehat, aktif, produktif secara
berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah
kondisi dimana kebutuhan pangan bagi
seluruh masyarakat dapat terpenuhi baik
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relatif baik, atau dengan kata lain
ketahanan pangannya menjadi lebih
baik
dibandingkan
bila
kesejahteraan pada tingkat yang lebih
rendah atau hubungan yang sebaliknya.

Adapun pemaparan secara ringkas
atas kerangka konseptual di atas, dapat
digambarkan dalam skema sebagai
berikut:

Gambar 1. Skema konseptual efektivitas program ATM Beras

Kemiskinan

Program ATM
Beras

Indikator Efektivitas
Menurut Richard M. Steers
:
a.pencapaian tujuan
b.Integrasi
c. Adaptasi

Efektivitas
Pelaksanaan
program ATM
beras

d. Tujuan Khusus

Ketahanan
pangan

Metodologi Penelitian

tersebut dianggap paling tahu tentang apa
yang diharapkan, sehingga memudahkan
dalam menjelajahi objek/ situasi sosial
yang diteliti. Informan dalam penelitian
ini terdiri dari para pejabat struktural
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
Pengurus DKM Masjid dan Gereja
Penerima ATM Beras, dan masyarakat
miskin penerima manfaat.

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif, sedangkan tipe
penelitian
yang
digunakan adalah
penelitian deskriptif yang bertujuan untuk
menggambarkan suatu gejala sosial
tertentu. Adapun penelitian ini dilakukan
di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
yang terletak di Kota Bandung, karena
pelaksanaan program ATM beras hanya
dilakukan di Kota Bandung.

Jenis
data
yang
digunakan
adalah data primer yang bersumber dari
hasil
wawancara,observasi,
dan
dokumentasi juga data sekunder yang
bersumber
dari data-data yang sudah
tersedia dan dapat diperoleh dengan cara
membaca, melihat atau mendengarkan.

Pemilihan
informan dilakukan
menggunakan teknik purposive sampling,
dimana pemilihan informan dilakukan
dengan pertimbangan bahwa orang
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Data yang sudah dikumpulkan dianalisis
dan diinterpretasi melalui reduksi data,
kemudian data yang sudah dipilah
disajikan dan pada akhirnya ditarik
kesimpulan atas jawaban-jawaban yang
diberikan informan, dari kesimpulan yang
kabur menjadi jelas (Prastowo, 2011:
230-232)

Analisa kualitatif difokuskan pada
pemaknaan
manajemen
untuk
mendapatkan deskripsi kinerja terbaik
(best performance) serta upaya-upaya
terbaik (best effort) yang telah ditempuh
oleh pemerintah dan terutama oleh
pemerintahan daerah dalam rangka
bantuan pangan masyarakat miskin
melalui program ATM Beras.

Metode Pengumpulan Data

Kota Bandung merupakan kota
dengan jumlah penduduk terbesar kedua
di wilayah Bandung Raya setelah
Kabupaten Bandung. Jika dibandingkan
dengan seluruh kota/kabupaten di Jawa
Barat,
Kota
Bandung
adalah
kota/kabupaten dengan penduduk terbesar
keenam. Berdasarkan proyeksi penduduk
oleh BPS, pada tahun 2018 penduduk
Kota Bandung berjumlah 2.503.708 jiwa
dengan komposisi 50,42 persen penduduk
laki-laki dan 49,58 persen adalah
penduduk perempuan. Jika dibandingkan
dengan laju partumbuhan penduduk tahun
sebelumnya, laju pertumbuhan penduduk
Kota Bandung pada tahun 2018 melambat
sebesar 0,06 poin. Kecamatan Babakan
Ciparay adalah kecamatan dengan jumlah
penduduk terbesar, sedangkan penduduk
paling sedikit adalah kecamatan Cinambo.

Data yang dikumpulkan bersumber
dari data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh secara langsung dari
informan yaitu SKPD terkait yaitu
Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Bandung, pengurus DKM Masjid dan
Gereja
dimana
ATM
Beras
ditempatkan, serta warga miskin
penerima bantuan ATM Beras melalui
wawancara, pengamatan dan diskusi di
lapangan. Sedangkan data sekunder
diperoleh dari lembaga/instansi yang
terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Bandung, Badan Pusat
Statistik dan Dinas
Sosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan
Kota
Bandung, Penelusuran literatur (literature
study) menjadi sarana utama untuk
memperoleh informasi dan data sekunder.
Beberapa literatur dan/atau dokumen yang
digunakan
antara
lain:
peraturan
perundang-undangan, hasil penelitian, dan
referensi berupa jurnal, buku teks,
kamus,dokumen, internet serta berbagai
artikel yang terkait dengan bantuan pangan
dan kemiskinan.
II.

Sedangkan warga miskin di kota
bandung pada tahun 2018 menurut data
BPS kota Bandung sebanyak 89.380 jiwa.
Di Kota Bandung sendiri penduduk miskin
yang tersebar dikawasan kumuh tersebut
berada pada beberapa titik wilayah Kota
Bandung salah satunya di Kecamatan
Kiaracondong.
Untuk
membantu
masyarakat miskin tersebut, pemerintah
pusat
melalui
Kementrian
Sosial
mengeluarkan kebijakan Bantuan Pangan
(khususnya beras) bagi masyarakat miskin
yaitu bantuan Rastra, yang kini

PEMBAHASAN

Kebijakan

Bantuan

Pangan

bagi

Masyarakat Miskin di Kota Bandung
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bertranformasi menjadi BTNP, di Kota
Bandung dengan penerima bantuan
sejumlah sekitar 54.000 jiwa. Namun
dengan
jumlah
penerima
tersebut
berkurang dari program Raskin ke program
bantuan BPNT sehingga masih ada
ketimpangan jumlah penerima bantuan
masyarakat miskin di Kota Bandung.
Untuk itu pemerintah Kota Bandung juga
mengeluarkan kebijakan bantuan pangan
bagi warga kurang mampu atau miskin
khususnya bagi yang tidak terlindungi

program Rastra/BPNT dari Pemerintah
Pusat.
Pada tahun 2018, pemerintah kota
Bandung meluncurkan bantuan pangan
beras yang didasari Peraturan Walikota
bandung nomor 1423 tahun 2016 tentang
pengadaan dan penyaluran cadangan
pangan pemerintah daerah khususnya beras
Kota Bandung melalui inovasi terkait
penyaluran bantuan pangan beras dengan
menggunakan Anjungan Terima Mandiri

Gambar 2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Beras

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

(ATM) Beras oleh Walikota Ridwan Kamil
di Lapangan Urugan, Jalan A.H. Nasution
RW 01 Kelurahan Cisurupan Kecamatan
Cibiru. Program ATM beras ini dibuat
untuk menghindari penyelewengan beras
bagi warga yang mampu dengan warga
miskin penerima bantuan ATM beras.

pengelolaan. Tahun berikutnya pihak
pengelola ATM beras harus mampu
mencari donatur yang secara sukarela
memberikan
bantuan
rutin
untuk
menyediakan beras di mesin ATM
tersebut. Target setiap tahunnya melalui
program ATM beras dapat mengcover
sebanyak 450 KK penduduk miskin.
Adapun perhitungan kebutuhan beras
yang menjadi tanggungan pemerintah
Kota Bandung dapat ditampilkan sebagai
berikut:

Kebutuhan beras yang disediakan
untuk program ATM beras berasal dari
cadangan pangan pemerintah daerah Kota
Bandung, yang mana pemerintah daerah
memberikan tanggungan selama 1 tahun
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Tabel 2. Alokasi Bantuan Beras
Tahun

Jumlah
ATM
Beras

Sasaran/
ATM Beras
(KK)

Pagu/KK/
Bulan
(Kg)

Periode
bulan

Jumlah
beras
(Kg)

Jumlah
(KG)

2018

6

75

10

5

22.500

27.000

6

75

10

1

4.500

12

75

10

12

108.000

6

75

10

5

22.500

2019

130.500

Keterangan:
Tahun 2019 rencana pengadaan ATM beras pada bulan juni, sehingga dihitung 5
bulan
Beras yang dibeli adalah beras premium dengan harga Rp 12.000/Kg
Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

“Dulu warga kurang mampu yang
mendapat bantuan Raskin di Kota
Bandung sebanyak 62.255 jiwa,
namun sejak berubah menjadi
program BPNT berkurang menjadi
sekitar 54.000 jiwa sehingga ada
sekitar 12000 jiwa yang kita harus
bantu namun kita bantu bertahap
melalui program ATM beras”

Efektivitas Program ATM Beras untuk
bantuan pangan beras bagi masyarakat
miskin di Kota Bandung
Pada Penelitian
ini peneliti
menggunakan
indikator
efektivitas
program ATM beras untuk bantuan
pangan beras bagi masyarakat miskin di
Kota Bandung menurut Richard (Steers,
1985) menggungkapkan ada 3 indikator
dalam efektivitas yaitu Pencapaian tujuan
yang terdiri dari kurun waktu, sasaran
kongkrit, serta tujuan khusus, Integrasi ,
dan Adaptasi,

Sedangkan untuk mencapai tujuan
warga yang tidak terlindungi BPNT agar
tidak salah sasaran maka penerima
bantuan beras melalui ATM ditentukan by
name by address dengan menggunakan
kartu yang diatur waktu dan jumlah
pengambilan. Setiap ATM beras 75
kepala keluarga dapat dilayani dengan
memperoleh 10 kg beras setiap bulan per
keluarga Menurut Kabid Ketahanan
Pangan Dispangtan Kota Bandung
menjelaskan
inovasi
program
ini
bertujuan:

A.Pencapaian Tujuan
Menurut dinas Ketahanan Pangan
Dispangtan Kota Bandung dengan adanya
inovasi Program Anjungan Terima
Mandiri (ATM) Beras, ini diharapkan
dapat membantu bagi warga miskin yang
tidak terlindungi program Rastra/ BNPT
untuk memperoleh beras premium.
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a) Agar pembagian kepada masyarakat
miskin tepat sasaran

Sasaran Yang Kongkret
Melalui program bantuan melalui
ATM beras ini bagi warga yang tidak
terlindungi dengan program Rastra/
BNPT dapat tepat sasaran dan dapat
dirasakan manfaatnya oleh bagi warga
kurang
mampu/miskin. Hal ini
diungkapan oleh seorang penerima
bantuan di DKM Atlas di Kiaracondong

b) Mendekatkan ditribusi beras kepada
masyarakat miskin
c) Mengontrol
diberikan

kualitas

beras

d) Mengundang
donatur
memberikan bantuan

yang

untuk

“Alhamdulillah
setelah
adanya
program bantuan ini, bapak terbantu
sekali. Seminggu 2 – 3 kg cukup untuk
makan sehari-hari. Berasnya juga
bagus. Pengeluaran untuk belanja
beras dapat buat beli lauk seadanya.
Dulu kalau bantuan beras berdesakdesakan, sekarang tinggal ambil pakai
kartu dan jadi dengar ceramah juga
kalo abis solat shubuh”

Namun kendala anggaran APBD
yang terbatas menjadi tantangan tersendiri
demi keberlanjutan tujuan program ATM
beras ini. Untuk itu pemerintah kota
Bandung hanya memberikan stimulan
selama 1 tahun berharap agar kedepannya
DKM masjid dan gereja dapat mencari
donaturnya sendiri.
Kurun Waktu Pelaksanaan
Program ATM Beras untuk bantuan
pangan beras bagi masyarakat miskin
yang tidak terlindungi program BPNT ini
dilaksanakan tahun 2018 sampai dengan
tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kota
Bandung. Dengan penyediaan ATM beras
6 unit per tahun dari dana APBD Kota
Bandung atau sekitar 30 ATM di tahun
2023. Pada awalnya direncanakan ATM
beras ini tersedia 151 buah diseluruh Kota
Bandung. Kekurangan ATM beras ini
diharapkan ada bantuan dari pihak swasta.
Baznas sudah memberikan bantuan ATM
sebanyak 12 buah sampai tahun 2019.

Dari pernyataan tersebut juga,
program ATM beras juga mengurangi
berdesak -desakan nya masyarakat miskin
dalam memperoleh beras dikarena sudah
terjadwal dan memakai kartu serta harus
mengisi bukti pengambilan sehingga tidak
dapat disalahgunakan (contoh gambar 1).
Dapat dikatakan program ATM beras sudah
tercapainya tujuan untuk memberikan
bantuan tetap sasaran bagi warga kurang
mampu ditahun 2018 – 2019.
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Gambar 2. Daftar Penerima Bantuan ATM Beras

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung, 2019

Untuk penetapan lokasi ATM
beras, Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Bandung telah melaksanakan rapat
bersama unsur kewilayahan seperti
kecamatan dan kelurahan dan Bagian
Kesejahteraan Rakyat Setda Kota
Bandung untuk membahas wilayah mana
yang siap untuk diletakkan mesin ATM
beras serta yang berkomitmen untuk
menyelenggarakan pengelolaan ATM
beras dengan baik dan sesuai ketentuan.
Selanjutnya calon lokasi yaitu berupa
rumah ibadah mesjid atau gereja yang
telah siap ditempatkan mesin ATM, Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Bandung
mengundang Dewan Kemakmuran Mesjid
(DKM) atau calon pengelola untuk
diberikan arahan dan petunjuk tentang
penyelenggaraan program ATM beras dan
cara pengoperasian mesin ATM. Selain
daripada hal tersebut, pihak Dinas Pangan
dan Pertanian Pangan juga menuntut
komitmen dan perjanjian dari pihak calon
pengelola ATM beras untuk dapat mencari

B. Integrasi
Integrasi yaitu pengukuran terhadap
tingkat kemampuan suatu organisasi untuk
mengadakan sosialisasi atau komunikasi
dan pengembangan konsensus. Pada
pelaksanaan program ATM beras, pihak
Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung
telah melaksanakan berbagai bentuk
komunikasi dan sosialiasi dengan berbagai
pihak yang terkait dengan program ATM
Beras. Pada tahap awal program ATM
beras, Dinas Pangan dan Pertanian telah
melaksanakan sosialisai program ATM
beras dengan mengundang Dinas Sosial
dan
Penanggulangan
Kemiskinan,
Kecamatan, Kelurahan, Penyedia mesin
ATM beras dan tokoh masyarakat tentang
tujuan daripada program ATM beras dan
hal-hal apa saja yang perlu dilakukan
bersama-sama antara dinas instansi yang
terkait untuk mensukseskan program ini.
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donatur tetap yang bertanggung jawab
Hal ini dilakukan karena Pemerintah Kota
menyediakan beras setiap tahunnya di
Bandung memiliki keterbatasan anggaran
mesin ATM tersebut. Apabila pihak calon
untuk menyediakan beras setiap tahunnya.
pengelola ATM merasa tidak sanggup,
Berikut dapat ditampilkan perhitungan
maka akan dicari lokasi dan pihak lain
kebutuhan ATM beras setiap tahunnya.
yang mau dan mampu melaksanakannya.
Tabel 3. Perhitungan kebutuhan anggaran ATM beras pertahun.
Pengadaan
ATM per tahun

Jumlah KK
tanggungan
/ATM

Tanggungan
beras
KK/bulan

Harga beras
premium

Jumlah
kebutuhan
anggaran/bulan

6 unit

75 KK

10 Kg

Rp 12.000

Rp 54.000.000

Jumlah kebutuhan anggaran setahun

Rp 648.000.000

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung

Untuk
penentuan
penerima
manfaat program ATM beras, Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Bandung
terlebih dahulu berkoordinasi dengan
kecamatan
dan
kelurahan
untuk
mendapatkan data penerima manfaat yang
berhak. Selanjutnya data tersebut
disampaikan kepada Dinas Sosial dan
Penanggunlangan
Kemiskinan
Kota
Bandung untuk di validasi. Hal ini
dilakukan untuk menghindari overlaping
terhadap program Penerima Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT) oleh
pemerintah pusat. Apabila ada penduduk
miskin yang belum masuk kedalam data
base, maka dapat diusulkan melalui hasil
musyawarah kelurahan kepada Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung untuk kemudian diteruskan
kepada Kementerian Sosial.

tersebut maka berbagai permasalahan
dapat dengan cepat teratasi. Apabila terjadi
kendala terhadap pengoperasian mesin
ATM, maka pihak penyedia langsung
mengetahui dan memberikan arahan untuk
mengatasi masalah. Dan jika masalah tidak
dapat teratasi dengan arahan, maka pihak
teknisi dari penyedia akan langsung
mendatangi lokasi yang bermasalah.
Selain kendala teknis mesin, terkadang
juga ada permasalahan penyelenggaran
pengambilan
beras
atau
maslah
pelaksanaan lainnya. Melalui group
tersebut pihak kelurahan Dinas Pangan
dan Pertanian dapat segera menyampaikan
solusi atau pemecahan masalah. Sehingga
dengan adanya group tersebut komunikasi
dapat berjalan dengan baik.
Dalam
rangka
mempercepat
pemenuhan target sasaran penerima
manfaat ATM beras di Kota Bandung,
Dinas Pangan dan Pertanian telah
berkoordinasi dan bekerjasama dengan
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota
Bandung untuk ikut menyediakan mesin
ATM beras di Kota Bandung. Sehingga
semula yang awalnya pengadaan 6 unit di

Agar komunikasi antara pengelola
ATM beras, keluarahan, pihak penyedia
mesin serta Dinas Pangan dan Pertanian
berjalan dengan baik maka dibentuk
Group WhatsApp sebagai wadah diskusi
dan penyampaian permasalahan teknis
dilapangan. Dengan terbentuknya group
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tahun 2018 menjadi 12 unit dengan
penambahan dari Baznas Kota bandung.
Dengan semakin banyaknya mesin ATM
beras maka akan semakan banyak warga
miskin yang menerima manfaat bantuan
beras premiun melalui program ATM
beras. Masalah terbesar saat ini pada
program ATM beras yaitu masih
minimnya donatur penyedia beras, dapat
teratasi dengan adanya komunikasi yang
baik dengan pihak baznas. Sehingga
kekurangan penyediaan beras pada mesin
ATM yang berasal dari pengadaan Tahun
2018 dapat ditanggulangi oleh pihak
baznas.

sosial WhatsApp, dimana Dinas Pangan
dan Pertanian membentuk Group WA
untuk memperlancar komunikasi antara
pengelola, pemanfaat, penyedia, dan Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
Dengan kelancaran komunikasi tersebut
permasalahan-permasalahan teknis dapat
segera teratasi.
Permasalahan lain yang lebih besar
terkait kelangsungan program ATM beras
adalah masih minimnya donatur tetap yang
bersedia secara rutin dan sukarela
menyediakan beras kebutuhan di mesin
ATM beras. Akibatnya mesin ATM beras
yang disediakan pada tahun 2018 yang
seharusnya
sudah
mandiri
untuk
pengadaan beras, pada tahun 2019 masih
membutuhkan bantuan dari pemerintah
daerah. Sehingga Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bandung mengambil
inisiatif untuk membagi jatah bantuan
beras sebanyak 38 KK untuk penerima di
setiap mesin ATM beras tahun 2018 dan
37 KK untuk penerima di setiap mesin
ATM beras tahun 2019. Untuk jangka
panjang penanganan jatah bantuan beras
tersebut Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Bandung telah berkoordinasi dan bekerja
sama dengan Baznas Kota Bandung.
Hasilnya pada tahun 2020 pihak Baznas
akan bertugas menyediakan bantuan beras
bagi mesin ATM tahun 2018 sampai
pengelola dapat berjalan dengan mandiri,
sedangkan penyediaan beras untuk mesin
ATM tahun 2019 dan pengadaan di Tahun
2020 menjadi tanggungan pemerintah
daerah Kota Bandung.

Dari berbagai bentuk komunikasi
dan sosialisai yang dilakukan oleh Dinas
Pangan dan Pertanian Kota Bandung,
maka indikator integrasi pada efektivitas
program ATM beras di Kota Bandung
telah dilakukan secara optimal dalam
rangka untuk mewujudkan tujuan program
yaitu mempermudah dan memperpendek
penyaluran beras kepada masyarakat
kurang mampu agar lebih tepat sasaran dan
berkualitas.
C. Adaptasi
Adaptasi adalah kemampuan
organisasi untuk menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Berkaitan dengan
kesesuaian pelaksanaan program dengan
keadaan di lapangan Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bandung dituntut agar
dapat beradaptasi dalam mengatasi
permasalahan yang dihadapi selama
pelaksanaan program ATM beras.
Permasalahan teknis yang sering timbul
adalah para pengelola ATM beras belum
memahami cara penggunaan mesin ATM
dan tata cara pengambilan beras oleh
warga. Permasalahan ini dapat diatasi
dengan memanfaatkan fasilitas media

Berdasarkan pembahasan diatas
tentang bagaimana Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bandung mengatasi
permasalahan agar program ATM beras
dapat terus berjalan guna memberikan
kemudahan akses pangan bagi masyarakat
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yang kurang mampu, maka kemampuan
adaptasi dari organisasi tersebut sangat
baik. Hal ini didukung oleh kemampuan
sumber daya manusia, kerja sama dan
komunikasi yang bain antar pihak
penyelenggara. Pihak Dinas Pangan dan
Pertanian Kota Bandung dapat melihat dan
memanfaatkan peluang fasilitas teknologi
dan fungsi organisasi lain untuk ikut
membantu penyelesaian masalah yang
dihadapi.

III.

PENUTUP

Program
ATM
beras
yang
dilaksanakan Dispangtan di Kota Bandung
yang di dilihat dari indikator pencapaian
tujuan, integrasi dan adaptasi sudah cukup
baik Program ATM beras di Kota Bandung
yang memiliki tujuan untuk mengurangi
beban pengeluaran dan meningkatkan akses
masyarakat miskin dan rentan dalam
pemenuhan kebutuhan pangan pokok
(dalam hal ini beras) dilaksanakan secara
baik dan efektif dalam pencapaian tujuan.
Selain itu program ini juga menimbulkan
manfaat yang lain berupa edukasi religius
bagi masyarakat miskin. Sehingga
ketahanan pangan bagi masyarakat miskin
dapat
terakomodir
dan
sekaligus
memberikan pemahaman agama agar dapat
menjadi pribadi yang lebih baik dan
berkualitas. Namun menurut Dinas Pangan
dan Pertanian Kota Bandung program
ATM beras ini juga terdapat kendalakendala seperti :

D. Tujuan Khusus
Pengambilan pada ATM beras
diatur pada hari minggu pada waktu sholat
shubuh dan ibadah minggu nasrani sekitar
jam 4-6 sebanyak 3 liter sekali ngambil per
kartu bertujuan agar penerima manfaat
memperoleh materi dan nasihat dari
pemuka agama di tempat Ibadah, selain itu
sengaja ditempatkan di tempat Ibadah
untuk meminimalisir penyalahgunaan
bantuan dan mendorong warga Makin
Agamis. Menurut kasubid ketahanan
pangan ATM diletakkan pada tempat
ibadah dengan tujuan:

•
•

Anggaran APBD Kota Bandung
yang tidak mencukupi untuk
penyediaan beras premium
Biaya angkutan tinggi didalam
penyaluran beras ke setiap masjid
karena kapasitas ATM hanya 250
Kg hingga perlu beberapa kali
pengisian
Pengurus DKM dan gereja belum
proaktif mencari donatur

a) Mengedukasi masyarakat miskin untuk
lebih giat beribadah.
b) Menggugah warga yang memiliki
kekayaan atau CSR perusahaan untuk
ikut menyumbang.
c) Mengurangi deviasi dan korupsi
d) Adanya pengawasan dari masyarakat
e) Memakmurkan tempat ibadah

Rekomendasi

Sehingga warga miskin Kota
Bandung yang berhak menerima Bantuan
tepat sasaran. Bukan hanya bantuan
lahiriah saja tapi memotivasi warga untuk
dekat dengan tempat ibadah, jika warga
semakin dekat dengan tempat Ibadah
maka kondisi keamanan dan ketertiban
Kota Bandung terjaga

Sedangkan rekomendasi berdasarkan
kendala yang ada, sebaiknya Dipangtan
Kota Bandung memberikan pelatihan untuk
pengurus DKM dan gereja dalam
meningkatkan skill dan kemampuan
sehingga lebih responsif dalam mencari
donatur baik warga yang mampu maupun
perusahaan melalui CSR. Sehingga

•
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Keterlibatan dari donatur dapat menutupi
kekurangan anggaran pemerintah kota
dalam
penyediaan
beras
untuk
keberlanjutan program ATM beras bagi
masyarakat miskin ini.

penelitian. Yogyakarta:
Media, 22, 69.

Ar-Ruzz

Prawirosentono, S. (2008). Manajemen
Sumber Daya Manusia: Edisi Kedua.
Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N.
(2018). Efektivitas dan Perspektif
Pelaksanaan Program Beras Sejahtera
(Rastra) dan Bantuan Pangan NonTunai (BPNT). Analisis Kebijakan
Pertanian.
https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2
018.1-18

(Acknowledgement)
1. Allah SWT
2. Kepada
tim
penulis
dalam
penelitian program ATM beras.
3. Dinas Pangan dan Pertanian Kota
Bandung
4. Asosiasi
Analis
Kebijakan
Indonesia, dan
5. Semua pihak yang terlibat dalam
proses penulisan,LIPI dan Dosen
Administrasi Publik serta yang
tidak bisa disebutkan satu per satu

Setiawan, B. (2010). Pesisir, Konsep dan
Analisis
Isu
Kemiskinan
dan
Ketahanan Pangan Masyarakat.
Jakarta.
Siregar H. (2009). Kerawanan Pangan dan
Upaya Penanggulangannya. Buku
Makro-Mikro
Pembangunan :
Kumpulan Makalah dan Esai. Bogor:
IPB Press.

DAFTAR PUSTAKA
Campbell, J. P. (1977). On the nature of
organizational effectiveness. New
Perspectives
on
Organizational
Effectiveness, 13, 55.

Steers, R. M. (1985). Efektivitas Organisasi
(terjemahan). Penerbit Erlangga,
Jakarta.

Handayaningrat, S. (2006). Pengantar
Studi
Ilmu
Administrasi
dan
Manajemen (cetak 6). Jakarta:
Gunung Agung.
Martami, M. M. (2015). Kebijakan Pangan
Jokowi: Jalan Menuju Ketahanan
Pangan Indonesia.
Prastowo, A. (2011). Metode penelitian
kualitatif dalam perspektif rancangan

110

EVALUASI PROGRAM ONE PESANTREN ONE PRODUCT (OPOP) DALAM
RANGKA MEMBANGUN EKOMONI MANDIRI PESANTREN

Dicky Darsono Eka Putra, Armidiana, Dhani S. Hudaya
E-mail : Dickyekhap@gmail.com. Armidiana26@gmail.com, dhanihudaya@gmail.com
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Padjajaran, Bandung

ABSTRAK
One Pesantren One Product program inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang
tujuan utama nya adalah membangun kepercayaan diri dan kemadirian ekonomi dari pesantren.
Selain itu anggapan dari masyarakat bahwa pesantren kurang memiliki kapasitas dari kegiatan
ekonomi mendorong para santri mengembangkan minat dan bakat dalam bidang ekonomi agar
setiap kebutuhan santri dapat tertutupi dengan mengembangkan usaha di dalam pesantren,
maka ini menjadi yang hal yang penting bagaimana pelaksanaan program dalam rangka
membangun ekonomi mandiri pesantren.Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana
pelaksanaan program one pesantren one product di Jawa Barat, mengetahui bagaimana kendala
yang yang dihadapi, dan bagaimana pengaruh dari pondok pesantren (Target Group) dengan
adanya program ini. Metode yang dipakai menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
dekriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak penyelenggara
program serta penerima manfaat program, observasi pada kegiatan program, dan studi pustaka.
Program yang sedang berjalan ini memiliki impact yang cukup besar untuk membangun rasa
percaya diri pesantren yang ikut dalam program, pendampingan oleh 200 orang pendamping
yang terdiri dari pengusaha, akademisi, dan pesantren menjadi role model. Salah satu kegiatan
utama seperti temu bisnis yang dimana mereka bertemu langsung dengan bangsa pasar mulai
yang berbasis offline seperti koperasi dan pasar modern, sampai yang berbasis online membuat
mereka mandiri untuk membuat suatu produk unggulan. Pendaftar program ini lebih dari 1.565
pesantren yang lolos tahap pertama berjumlah 1.017 pesantren,. Dengan banyaknya pesantren
yang mendaftar menjadi kesulitan utama bagi penyelenggara program, terlebih dengan sumber
daya yang dimiliki masih kurang.
Kata Kunci : One Pesantren One Product, Pesantren, Mandiri
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I.

PENDAHULUAN

a.

Latar belakang

pembangunan ekonomi. Selain itu skill bidang
ekonomi dari pesantren masih kurang
dikembangkan sehingga siklus keuangan
pesantren hanya terpaku satu sumber saja yaitu
sumber internal.

Pendidikan merupakan salah satu tolak
ukur kemajuan suatu negara hal ini diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat
yang
berbunyi
‘mencerdaskan
kehidupan bangsa’. Dalam mewujudkan hal ini
pemerintah dituntut melakukan inovasi dalam
segala bidang tidak terkecuali bidang
pendidikan, bidang pendidikan memiliki
cakupan yang sangat luas karena pendidikan
ini mulai mengatur dari individu, pendidikan
tentang alam, pendidikan
sosial dan
pendidikan-pendidikan lainnya. Salah satu
pendidikan yang harus dipelajari adalah
pendidikan agama.

Maka dari itu pemerintah Provinsi
Jawa Barat membuah suatu program yang
dinamakan one pesantren one product yang
dijalankan oleh Dinas Koperasi dan usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
pembuatan program ini dikarenakan sebagian
pesantren yang ada di Jawa Barat belum
mampu secara ekonomi terutama untuk
membiayai kebutuhan operasional maupun
pengembangan sarana dan prasana pesantren.
Sebagai pelaksana teknis Pemprov Jawa Barat
bersama dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah provinsi Jawa Barat mencoba
memastikan seluruh pondok pesantren di Jawa
Barat dapat memperoleh akses atas program
pemerintah dalam sektor pemberdayaan
ekonomi, teknologi dan produksi yang efisien,
tepat dan moderen di era digital saat ini.

Pendidikan agama ini mengatur
tentang HabluminAllah yaitu yang mengatur
hubungan manuisa dengan penciptanya,
Habluminnas yang mengatur kehidupan
manusia
dengan
manusia
dan
Habluminala’lam yang mengatur tentang
hubungan manusia dengan lingkungan hidup.
Salah satu lembaga yang fokus pada
pendidikan agama diselenggarakan oleh
pesantren. Di Jawa Barat terdapat lebih dari
9000 pesantren yang tersebar di seluruh
penjuru Jawa Barat.

Progam one pesantren one product
bertujuan untuk menciptakan kemandirian
umat melalui para santri, masyarakat dan
pondok pesantren itu sendiri agar mampu
mandiri secara eknomi, sosial juga mengacu
pada pengembangan skill, teknologi produksi,
distribusi dan pemasaran. Pesantren yang
terpilih akan diberikan pembinaan terpadu, dan
juga ditingkatkan daya saing ekonominya serta
didampingi proses pengembangan usahanya,
bersinergi dalam jaringan bisnis yang potensial
sehingga mereka berhasil menjadi sebuah
pondok pesantren yang mandiri.

Pendidikan pesantren sangat penting
namun masih banyak anggapan negatif tentang
pesantren. Salah satu anggapan yang populer
adalah pesantren dianggap tidak modern
terlebih pesantren yang jaraknya jauh dari
pusat kota dan pesantren yang masih
memegang teguh tradisi dan adat. Anggapan
yang lain ialah lulusan pesantren tidak
Marketable dikarenakan menurut masyarakat
tidak adanya jaminan masa depan terhadap
lulusan pesantren. Anggapan ini diperkuat
dengan minimnya kegiatan pengembangan
skill yang dilakukan pesantren. Dilihat dari
sistem lembaga bahwa pesantren masih belum
mampu mandiri secara finansial dikarenakan
kurangnya masuk bantuan dari pemerintah dan
pesantren yang tidak berfokus pada

Berdasarkan pengumuman yang di
sosialisasikan di website One Pesantren One
Program, Saat ini sudah 1.074 pesantren yang
dinyatakan lolos dan ikut dalam program one
pesantren one product, yang terdiri sari seluruh
kabupaten kota di jawa barat, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut
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Tabel 1

26.

Kota Cimahi

17

27.

Kabupaten Sumedang

56

Jumlah Peserta one pesantren one product di Jawa Barat

No Kabupaten/Kota

Jumlah
Pesantren

Sumber : Diolah peneliti

1.

Kabupaten Bogor

39

2.

Kota Bogor

12

3.

Kabupaten Sukabumi

92

4.

Kota Sukabumi

15

5.

Kabupaten Cianjur

6.

Kota Depok

7.

Kabupaten Karawang

26

8.

Kabupaten Bekasi

15

9.

Kota Bekasi

15

10.

Kabupaten Purwakarta

34

11.

Kabupaten Subang

22

12.

Kabupaten Cirebon

43

13.

Kota Cirebon

11

14.

Kabupaten Kuningan

24

15.

Kabupaten Majalengka

45

16.

Kabupaten Indramayu

20

17.

Kabupaten Garut

18.

Kabupaten Tasikmalaya

68

19.

Kota Tasikmalaya

39

20.

Kabupaten Ciamis

44

21.

Kota Banjar

20

22.

Kabupaten Pangandaran

18

23.

Kota Bandung

35

24.

Kabupaten Bandung

82

25.

Kabupaten Bandung Barat

60

One pesantren One Product merupakan
suatu kebijakan yang disusun oleh pemerintah
Provinsi Jawa Barat sebagai inovasi
mengabangkan dunia pesantren di jawa Barat.
Seluruh program yang berkaitan dengan
pesantren ini disusun menghasilkan produk
kebijakan yang disebut Pesantren Juara.
Menurut Karl Frederick Kebijakan merupakan
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam
suatu lingkungan tertentu yang memberikan
hambatan-hambatan
dan
kesempatankesempatan terhadap kebijakan yang di
usulkan untuk menggunakan dan mengatasi
dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau suatu
maksud tertentu. Maksud pemerintah disini
adalah mensejahterakan masyarakat terutama
para santri dan pesanten untuk secara mandiri
menjalankan finansial nya.
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Penelitian
ini
terinspirasi
dari
penelitian yang dilakukan (Fatmawati, 2015)
tentang program yang hampir serupa yaitu
program one village one product. Hasilnya
belum seperti yang diharapkan mulai dari
tahap mulai dari tahap penyadaran tahap
sampai tahap peningkatan kualitas. Menurut
(Fatmawati, 2015) dalam tahap penyadaran
aspek input yang menjadi masalah utama
terumatan masih ada keterbatasan sumber daya
terutama sumber daya manusia, finansial dan
lokasi, proses pun masih belum melibatkan
instansi berbeda dengan penelitian ini tentang
one pesantren one product yang sudah
melibatkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil,
terlebih penyelenggara utamanya adalah dinas
tersebut.
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Menurut (Fatmawati, 2015) one village
one product dilihat dari product nya sendiri
masih belum sesuai harapan, maka dari itu
enelitian ini akan menelaah lebih tentang
produk yang dihasilkan oleh one pesantren one
product karena berbeda dengan penelitian
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(Fatmawati, 2015) tentang one village one
product yang aktor utamanya adalah
masyarakat, one pesantren one product aktor
utamanya adalah para santri pondok pesanten
yang jika dibandingkan dari segi umur dan
pengalaman pasti jauh berbeda antara
keduanya.

pencapaian tujuan, maka semakin efektif
program tersebut, program atau kegiatan”.
Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha
tersebut, maka dapat diartikan bahwa
efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai
tujuan pada waktu yang tepat dalam
pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang
dihasilkan dan perkembangan (Halim &
Mada, 2001).

Penelitian serupa pun dilakukan
(Cahyani, 2013) yang hasilnya Program One
Village One Product sudah cukup berhasil
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat lokal. Salah satu temuannya sudah
berfungsinya paguyuban kampung wisata
batik kauman. Dengan adanya perbedaan
pendapat menjadikan peneliti lebih tertarik
melakukan penelitian yang hampir serupa
untuk menilai kebijakan dari one pesantren
one product di Jawa Barat.
b.

b. Efisiensi
Menurut (Winarno, 2005) Efisiensi
(efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha
yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat
efektivitas
tertentu. Efisiensi biasanya
ditentukan melalui perhitungan biaya per unit
produk atau layanan (Dunn, n.d.). Kebijakan
yang mencapai efektivitas tertinggi dengan
biaya terkecil dinamakan efisien, dengan kata
lain jika sasaran yang ingin dicapai oleh
kebijakan one pesantren one product ternyata
sangat sederhana sedangkan biaya yang
dikeluarkan melalui proses
kebijakan
terlampau besar dibandingkan dengan hasil
yang dicapai berarti kebijakan one pesantren
one product telah melakukan pemborosan dan
tidak layak untuk dilaksanakan di tahun
senjutnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas
maka rumusan masalah penelitian adalah
bagaimana evaluasi program one pesantren
one product di Provinsi Jawa Barat ?
c.

Landasan Teori

Mengevaluasi dampak suatu program
atau kebijakan publik diperlukan adanya
suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan
program atau kebijakan publik tersebut
(Georghiou, 1993). Menurut William N Dunn
kinerja kebijakan dalam menghasilkan
informasi terdapat kriteria evaluasi dampak
kebijakan publik yaitu sebagai berikut:

c. Kecukupan
Menurut (Winarno, 2005) Kecukupan
dalam kebijakan publik dapat dikatakan
tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan
mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan
(adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh
suatu tingkat
efektivitas
memuaskan
kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah Berbagai
masalah tersebut merupakan suatu masalah
yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga
dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk
pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini
berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan
disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis
kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan
dengan sasaran yang akan dicapai, apakah
caranya sudah benar atau menyalahi aturan
atau teknis pelaksanaannya yang benar (Dunn,
n.d.).

a. Efektivitas
Menurut (Winarno, 2005) Efektivitas
berasal dari kata efektif yang mengandung
pengertian dicapainya keberhasilan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Efektivitas disebut juga hasil guna.
Efektivitas selalu terkait dengan hubungan
antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang
sesungguhnya dicapai.
Efektivitas merupakan hubungan
antara output dengan tujuan, semakin besar
kontribusi (sumbangan) output terhadap
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d. Perataan

instrumen
tersebut.

Menurut Winarno (2002: 187):
Perataan dalam kebijakan publik dapat
dikatakan mempunyai arti dengan keadilan
yang diberikan dan diperoleh sasaran
kebijakan publik. Kriteria kesamaan (equity)
erat berhubungan dengan rasionalitas legal
dan sosial dan menunjuk pada distribusi
akibat dan usaha antara kelompok-kelompok
yang berbeda dalam masyarakat.

untuk

merealisasikan

tujuan

Berdasarkan uraian di atas maka yang
dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan
dalam penelitian ini adalah suatu penilaian
terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah
diberlakukan
oleh
organisasi atau
pemerintah, dengan cara mengevaluasi
aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi
efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan,
responsivitas dan ketepatan pelaksanaan
kebijakan tersebut ditinjau darim aspek
masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut

e. Responsivitas
Menurut
(Winarno,
2005)
Responsivitas dalam kebijakan publik
diartikan tanggapan sasaran kebijakan publik
atas
penerapan
suatu
kebijakan.
Responsivitas berkenaan dengan seberapa
jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan,
preferensi, atau nilai kelompok-kelompok
masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan
dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat
yang menanggapi pelaksanaan setelah
terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang
akan
terjadi
jika
kebijakan
akan
dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat
setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat
dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa
penolakan. Kriteria responsivitas adalah
penting karena analisis yang dapat
memuaskan
semua
kriteria
lainnya
(efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan)
masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan
aktual dari kelompok yang semestinya
diuntungkan dari adanya kebijakan

d.

Metode

Metode yang dipakai adalah metode
kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis
data primer yang diambil adalah berdasarkan
wawanca kepada informan di Koperasi dan
Usaha Kecil, pendamping program one
pesantren one product, serta beberapa
pesantren yang ikut serta dalam program one
pesantren one product. Selain itu data
sekunder dari penelitian ini diambil dari
petunjuk teknis program one pesantren one
product, laporan kegiatan, data keuangan, hasil
monitoring dan evaluasi Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil serta berbagai litelatur lain yang
berhubungan program one pesantren one
product yang di tunjang dengan kemampuan
peneliti merivew data tersebut dan menuliskan
dalam bentuk makna yang terstruktur
(Cresswell, 2014). Metode Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan metode
wawancara, obeservasi dan kepustakaan yang
di sesuaikan dengan data yang diambil.
Kebutuhan data akan disesuaikan dengan inti
permasalahan
yang
akan
ditarik
kesimpulannya nanti. Kesimpulan yang akan
ditarik ini mengenai informasi tentang
Program one pesantren one product di
Provinsi Jawa Barat

f. Ketepatan
Menurut Winarno (2002: 184)
Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari
tujuan program dan pada kuatnya asumsi
yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.
Kriteria yang dipakai untuk menseleksi
sejumlah
alternatif
untuk dijadikan
rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari
alternatif yang direkomendasikan tersebut
merupakan pilihan tujuan yang layak.
Kriteria kelayakan dihubungkan dengan
rasionalitas substantif, karena kriteria ini
menyangkut substansi tujuan bukan cara atau

II.

PEMBAHASAN

1.

Efektifitas

Sesuai hasil observasi penulis bahwa
program one pesantgren one pesantren one
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pruduct cukup efektif untuk mengembangkan
ekonomi mandiri pesantren. Hal ini
dilandaskan pada fenomena pesantren yang
percaya diri untuk memasarkan produknya.
Selain itu mekanisme pendanaan dari program
yang tergolong besar menandakan pemerintah
provinsi sangat serius mengembangkan
pesantren. Sejauh ini sudah bermunculan
output berupa product yang sudah mereka
pasarkan baik itu secara madiri di lingkungan
sampai ada yang ikut ke tingkat internasional..
Bangsa pasar modern pun sudah
banyak melirik produk yang dihasilkan
oesantren terutama jika produk tersebut unik
dan memiliki barang yang kompetitif untuk di
pajang di pasar modern. Pandangan ini
menunjukan bahwa secara tidak langsung
bahwa pasar modern sudah melirik para
pesantren agar menjadi mitra dalam pengadaan
barang mereka. Hal ini sangat positif dimana
permasalahan awal yang masih sulit untuk
mendistribusikan hasil komoditi pesantren ke
pasar kini dengan terjalinnya mitra yang kuat
maka roda perekonomian di pesantren akan
berjalan dengan baik.menurut pelaksana
program yaitu Ibu Tiny bahwa program ini
bukan program yang hanya selesai tahun ini
saja, maka sangat sulit mendapatkan outcome
dengan instan maka dari itu perlu proses di
dalamnya.
Hasil Obeservasi menunjukan bahwa
program ini sudah dinilai efektif dalam
membangun pesantren mandiri, salah satu
tandanya para pesantren sudah mulai berlomba
menunjukan produk yang dia bisa buat dan
layak dipasarkan. Salah satu prodak yang
dikembangkan oleh pesantren Al-Umanaa
yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi yang
mengembangkan lele asap balado, selain itu
podok pesantren Nurul Huda yang
mengembangkan susu kambing, pesamtren AlIntifaq di Ciwidey yang membuat produk
sayur dan buah, dan masih banyak lagi.

program yang dijalankan secara bertahap
memerlukan waktu yang cukup lama terutama
membandingkan hasil atau feedback yang
diterima sampai tercipta suatu outcome.
Aspek utama dalam efesiensi adalah
bagaimana seuatu data dikelola dengan baik
dan memeliki output dari penerima manfaat
programnya. Efesiensi program one pesantren
one product belum banyak terlihat dimana
faktor hambatan tersebut dikarenakan masih
berjalannya program.maka dari itu penyerapan
anggaran masih belum sepenuhnya.
Anggaran yang disiapkan berjumlah
Rp. 99.231.000.000 yang dibagi ke beberapa
tahap penyerapan. Paling besar anggaran ini di
alokasikan untuk bantuan dana ke pesantren.
Pengaruh dari bantuan dana ini sudah mulai
terbentuknya produk-produk yang dihasilkan
pesantren. Secara gambaran besar program ini
program one pesantren one product sudah
mengarah pada efesiensi.

1.

Kabupaten Bogor

34

2.

2.

Kota Bogor

5

3.

Kabupaten Sukabumi

61

4.

Kota Sukabumi

12

3.

Pemerataan

Aspek Pemerataan dari program one
pesantren one product menurut penulis sudah
mulai mendekati baik meskipun masih perlu
sedikit perbaikan di beberapa lini. Pemerataan
ini dikatakan sudah cukup baik karena sudah
mecangkup seluruh kabupaten/ kota di
Provinsi Jawa Barat. Saat ini sudah 1.074
pesantren yang dinyatakan lolos dan ikut
dalam program one pesantren one product,
yang terdiri sari seluruh kabupaten kota di
jawa barat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut
Tabel 2
Daftar peserta lolos one pesantren one product di
Provinsi Jawa Barat

No

Efesiensi

Secara keseluruhan masih sulit untuk
menilai proram ini apakah efesiensi atau pun
sebaliknya. Hal ini dikarenakan proses
inplementasi dari program ini belum selesai,
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Kabupaten/Kota

Jumlah
Pesantren

5.

Kabupaten Cianjur

6.

Kota Depok

1

7.

Kabupaten Karawang

8

8.

Kabupaten Bekasi

7

9.

Kota Bekasi

5

10. Kabupaten Purwakarta

24

11. Kabupaten Subang

19

12. Kabupaten Cirebon

33

13. Kota Cirebon

10

14. Kabupaten Kuningan

17

15. Kabupaten Majalengka

31

16. Kabupaten Indramayu

25

17. Kabupaten Garut

131

18. Kabupaten Tasikmalaya

72

19. Kota Tasikmalaya

25

20. Kabupaten Ciamis

30

21. Kota Banjar

11

22. Kabupaten Pangandaran

12

23. Kota Bandung

12

24. Kabupaten Bandung

56

25. Kabupaten
Barat

50

Bandung

Tabel 2 menunjukan ada
1074
pesantren yang dinyatakan lolos dalam
program one Pesantren one product. Satu
pesantren hanya dapat diwakili oleh 2 orang.
Pesantren yang paling banyak lolos dalam
penyeringan ini adalah dari wilayah Garut
yang berjumlah 131 pesantren. Setelah itu di
ikuti kabupaten cianjur yang dinyatakan lolos
dalam program sebanyak 118 orang. Hal ini
dikarenakan antusias yang besar untuk
mengembangkan pesantren di daerahnya
terutama untuk mengolah beberapa sektor
komoditi lokal yang menurut mereka belum
terkelola dengan baik.
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26. Kota Cimahi

4

27. Kabupaten Sumedang

42

4.

Kecukupan

Aspek kecukupan ini dalam dilihat dari
beberapa aspek, salah satunya adalah
kecukupan data, dana, dan sumber daya.
a)

Kecukupan Data
Data merupakan aspek penting dalam
rangka penerapan program. Tanpa adanya data
maka target group dari suatu program akan
sulit untuk tercapai. Maka perlu adanya data
yang memadai agar manfaat dari perogram
dapat sampai ke target group atau penerima
manfaat. Berdasarkan hasil observasi peneliti
masih ditemukannya ketidaksingkronan data
mulai dari program ini di luncurkan.
Ketika awal program data pondok
pesantren diambil dari Departemen Agama
atau atau pun kementrian agama. Data yang
ada hanya bersifat general atau umum, sangat
sulit untuk memetakan potensi yang dimiliki
pondok
pesantren.
Opsi
penanganan
kekurangan data tersebut di tutupi dengan
suatu sensus pondok pesantren dimana funsi
nya adalah mendapatkan data pondok
pesantren yang tepat, akurat dan sesuai
peruntukan. Kendala lain muncul dikarenakan
keterbatasan jumlah sumber daya manusia,
sensus ini hanya dilakukan di beberapa daerah
saja, itupun memerlukan waktu lama. Salah
satu daerah yang sudah di sensus adalah
kabupaten Subang. Dengan waktu yang
singkat memang sangat sulit untuk melakukan
sensus terlebih dengan luas Jawa Barat yaitu
35,378 Km2 jumlah pesantren yang lebih dari

Sumber : Laporan monitoring evaluasi Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil

117

Tabel 3
Alokasi Anggaran per kegiatan one pesantren one
program

8000
pondok
pesantren
menjadikan
pengumpulan data awal sanat sulit dilakukan.
Dengan keterbatasan itu harus diambil
kebijakan dengan cepat maka memerlukan
pihak lain sebagai penunjang inplementasi
kebijakan. Kelengkapan data ini berkerja sama
dengan dinamemerlukan pihak lain sebagai
penunjang
inplementasi
kebijakan.
Kelengkapan data pondok pesantren berkerja
sama dengan kementrian Agama, yang
memiliki data base izin pondok pesantren.
Dengan sulitnya melakukan sensus
pondok pesantren maka pemerintah provinsi
Jawa Barat melalui Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil bekerja sama dengan kementrian agama
mengenai persebaran pesantren serta potensi
apa saja yang dimiliki dari setiap pesantren.

No
1.

3.
4.

Pendafatran Online

5.

8.

Identifikasi pendataan
usaha
Rekrutmen tim seleksi
dan tim juri
Pendafataran dan
seleksi OPOP
Audisi OPOP tahap 1

9.

Temu Bisnis

10.

26.668.478.000

11.

Pelatihan dan magang
di pesantren
Pendampingan OPOP

12.

Audisi OPOP tahap 2

14.026.450.000

13.

Audisi OPOP tahap 3

4.337.550.000

14.

Pameran bisnis OPOP

6.609.170.000

15.

Pelatihan teknis
Substantif

6.
7.

b)

Kecukupan Dana

Dana merupakan aspek yang sangat
penting terutama ketika menjalankan suatu
program. Dana ini mencerminkan bagaimana
dan seperti apa program berjalan. Hampir
semua kegiatan memerlukan dana, karena jika
tidak ada dana one pesantren one program
tidak dapat berjalan dengan baik terlebih
program ini mencangkup wilayah yang cukup
besar, dan memerlukan dana yang sangat besar
pula. Alokasi dana yang dianggarkan untuk
program ini kurang lebih Rp. 100 miliar,
secara lebih jelas alokasi keuangan dapat
dilihat dalam tabel berikut.

Anggaran
(IDR)

Pembentukan tim
perangkat
Pembuatan Aplikasi
pendaftaran online dan
database pesantren
Sosialisasi OPOP

2.

Setelah dilakukannya tahap 1 terjaring
1074 pesantren yang lolos ternyanta ada
beberapa pesantren yang datanya masih belum
lengkap, dalam laporan hasil monitoring Dinas
Koperasi dan Usaha kecil menyebutkan
bahwa, kebanyakan pesantren yang lolos
adalah di wilayah Garut dan kabupaten cianjur,
selain memang daerah tersebut basis pesantren
kelengkapan data ini menunjukan beberapa
keseriusan pondok pesantren untuk mengikuti
program one pesantren one product.

Rician Kegiatan

Total

204.800.000
364.720.000

1.927.980.000
1.262.200.000
109.800.000
379.992.000
41.071.610.000
100.500.000

1.587.700.000

581.100.000
99.231.000.000

Sumber : Laporan monitoring dan evaluasi One
pesantren One program Dinas Koperasi dan Usaha
Kecil Provinsi Jawa Barat

c)

Kecukupan Suber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dibutuhkan
dalam program ini sangat banyak, terlebih
dengan cangkupan yang cukup luas, kategori
yang beragam dan kemapuan yang masih
relatif kurang. Perlu adanya pendampimgan
intensif terutama bagi pesantren yang masuk
dalam kategori start up atau baru mulai
merintis usahanya.
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Dalam aspek sember daya selain santri
ada yang disebut dengan pendamping.
Pesantren akan pendampingan oleh 200 orang
pendamping yang terdiri dari pengusaha,
akademisi, dan pesantren menjadi role model.
Tugas mereka adalah membimbing para
pondok pesantren serta melakukan monitoring
kepada pesantren untuk menilai progres yang
dihasilkan dari pesantren. Selain itu
memberikan saran dan motivasi kepada
pesantren yang sedang memulai dan
mengembangkan adalah tugas utama dari para
pendamping ini. Perekrutan pemdamping
dimulai dari pendaftaran oneline dan dipilih
oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil sesuai
dengan kriteria yang ditentukan sebelum
proses perekrutan di mulai.
5.

6.

Ketepatan

Dalam aspek ini bahwa kebijakan one
pesantren one product sudah tepat di
munculkan sebagai inovasi yang ditunjukan
untuk pondok pesantren. Sesuai dengan salah
satu tujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
mewujudkan “Pesantren Juara” bahwa
pengembangan masyarakat terutama santri
menjadi hal yang penting terutama dalam
bidang ekonomi.
Ketepatan pada penerima pelaksana
menurut penulis sudah lebih terarah dimana
dalam proses dari program ini telah diseleksi
beberapa tahap, bukan hanya yang ingin
mencoba dan baru memiliki keinginan tetapi
pesantren yang sudah mempunyai produk dan
ingin mengembangkan produknya lebih luas,
bukan hanya skala regional, mungkin sampai
skala nasional bahkan internasional. Beberapa
pertimbangan bahwa program ini memliki
aspek ketepatan diantaranya tepat guna.

Responsifitas

Responsifitas terutama dari segi
penanganan masalah dan inovasi program ini
patut mendapat dukungan, karena melihat dari
tujuan adanya program ini pun sangat baik dan
bisa
membuat
pesantren
dapat
mengembangkan lebih banyak sumber
keuangan yang bisa dilakukan di dala
pesantrennya sendiri. Dari isi kebijakan bahwa
program ini dapat membantu pesantren unutk
membuat ekonomi mandiri pesantren bukan
hanya dilihat dari sisi produksinya saja tetapi
dihat dari distribusi yang dibantu oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil bahkan beberapa
pembeli dicarikan oleh dinas sebagai bahan
Market product yang sudah diproduksi.

Tepat guna dimaksudkan bahwa
program ini memiliki dampak baik dan
membuat perubahan kepada kelompok
penerima manfaat. Menurut penulis program
ini sudah mendapat aspek tepat guna dimana
hasil observasi menunjukan bahwa beberapa
pesantren
lebih
terpancing
untuk
meningkatkan produknya agar bisa bersaing.
Selain itu beberapa pesantren yang awalnya
hanya memiliki rencana untuk melaksanakan
usaha beranjak membuat usaha.
Tingkat keprcayaan diri yang meningkat
ini salah satu faktor pentngnya adalah karena
mereka mengikuti setiap kegiatan one
pesantren one program salin itu ada Tepat
waktu dan Tepat sasaran

Meskipun memakan waktu yang cukup
lama, responsifitas yang diberikan dinas sudah
terbilang cukup baik, hal itu ditandai dengan
pengecekan secara langsung ke beberapa
pesantren mengenai perkebangan program
pembuatan product dari pesantren. Yang
paling dekat yaitu pendamping yang siap
memberikan responsifitas secepatnya kepada
pesantren, karena tugas utamanya adalah
memberikan
pemdampingan
secara
menyeluruh kepada pesantren yang tidak bisa
di cover oleh Dinas.

III.

PENUTUP

Program One Pesantren one product
sudah dinilai sudah mulai baik terlebih
program ini baru dilaksanakan di Jawa Barat.
Dari segi efektifitas program ini sudah mulai
menumbuhkan daya saing pesantren dalam
membuat
suatu
prodak,
selain
itu
bermunculannya
produk-produk
dari
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pesantren menjadi hal yang positif. One
pesantren One Product pun sudah mengarah
pada efesiensi ditandai dengan adanya output
dan masih tersedianya dana. Dari segi
pemerataan bahwa program ini sudah
menyentuh ke seluruh Provinsi Jawa Barat
meskipun masih terjadinya ketimpangan pada
jumlah yakni lebih banyak dari Garut dan
Cianjur. Tetapi dengan perkembangan waktu
pemerataan
bisa
lebih
ditingkatkan.
Responsifitas dari program ini lebih mengarah
pada pendamping yang di tuntut memberikan
pendampingan secara optimal ke pada
pesantren, dari sisi kecukupan bahwa program
ini sudah tercukupi secara dana tapi masih
perlu ditingkatkan dalam sedi sumber daya
manusia.
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Peneliti berharap adanya kelanjutan
penelitian yang dilakukan untuk melihat
bagaimana progres yang dilakukan pesantren,
agar program ini tidak hanya di nikmati sesaat
tapi bisa di implementasikan secara
berkelanjutan.
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PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA IPTEK UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS PUBLIKASI ILMIAH HASIL PENELITIAN DI LIPI
Siti Annisa Silvia Rosa
Analis Kebijakan Pertama Puslit Geoteknologi LIPI
sitiannisasr@gmail.com
ABSTRAK
Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SDM Iptek) sebagai penentu keberhasilan
kinerja LIPI. Hal ini menjadi penting mengingat kompetensi organisasi di LIPI berada pada kompetensi
individu SDM Iptek. Namun dalam kenyataannya produktivitas publikasi hasil penelitian di LIPI mengalami
penurunan dari Tahun 2010 hingga Tahun 2017. Padahal dalam visi nya LIPI memiliki harapan menjadi intitusi
riset terkemuka berkelas dunia. Rumusan masalah yang diangkat adalah pengembangan SDM Iptek dalam
Produktivitas Publikasi Hasil Penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Permasalahan ini
dijelaskan dengan teori produktivitas dari Holzer dan Callahan (1998) dengan mengkhususkan pada dimensi
pengembangan SDM. Sedangkan metode yang digunakan adalah kualitatif, bertujuan untuk menggali secara
lebih mendalam tentang realitas produktivitas publikasi hasil penelitian di LIPI. Pengumpulan data bersumber
dari studi kepustakaan, serta data primer dari Informan yang dipilih berkaitan dengan peran, fungsi,
kewenangan, serta tanggungjawabnya dalam rangka produktivitas publikasi hasil penelitian di LIPI. Publikasi
LIPI mengalami penurunan pada beberapa tahun belakang ini dikarenakan terdapat permasalahan dalam
mengelola dan mengembangkan para SDM Iptek. Diantaranya, adanya kesenjangan jumlah pegawai yang
sudah senior dengan pegawai yang baru direkrut. Hal ini juga menimbulkan efek adanya gap knowledge
pegawai yang sudah senior dengan pegawai yang masih junior. Kemudian pengembangan sumber daya iptek
di LIPI masih sebatas berkembang secara personal, sistem personal megembangkan dirinya sendiri, bahkan
beberapa produk hasil riset LIPI didominasi oleh beberapa orang saja. Untuk menunjang publikasi hasil
penelitian LIPI maka diperlukan sistem reward yang khusus bagi sumber daya iptek atau pegawai LIPI yang
memiliki kinerja dengan publikasi tinggi. Sehingga tentunya akan berpengaruh pula terhadap produktivitas
organisasi.
Kata Kunci: Pengembangan SDM Iptek, Produktivitas, Peneliti, Publikasi Hasil Penelitian
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I.
a.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Tulisan ini merupakan hasil penelitian
dengan memfokuskan mengenai produktivitas
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
sebagai lembaga riset di Indonesia. LIPI
sebagai lembaga rujukan riset oleh instansi
lainnya seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 Tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan
Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
dimana Lembaga Litbang berfungsi untuk
menumbuhkan kemampuan pemajuan Iptek
dan bertanggungjawab mencari berbagai
invensi di bidang Iptek serta menggali potensi
pendayagunaannya.
Kemudian
dengan
Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Organisasi dan Tata Kerja LIPI, bahwa
LIPI memiliki berwenang melaksanakan tugas
kepemerintahan di bidang penelitian ilmu
pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta selaras
dengan visi dan misi LIPI.
Hasil riset sebelumnya seperti oleh Sih
Damayanti dan Tri Rakhmawati (2015),
menjelaskan berupa kerangka sasaran mutu
pada peneliti dan kelompok penelitian pada
Pusat Penelitian tertentu di LIPI. Kemudian Sih
Damayanti dan Tri Widianti (2015)
berkontribusi juga pada 10th Annual Meeting
on Testing and Quality 2015 Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, dalam hasil riset yang
dilakukan melakukan pengukuran mengenai
produktivitas pegawai yang hasilnya bahwa
produktivitas diperhatikan oleh organisasi.
Namun, hingga saat ini, pengukuran
produktivitas pegawai, terutama sumber daya
iptek, pada organisasi penelitian masih sangat
jarang dibahas dalam literatur. Riset yang
dilakukan
bertujuan
untuk
mengukur
produktivitas sumber daya iptek pada sebuah
organisasi penelitian. Studi kasus dilakukan
pada sebuah kelompok penelitian di Lembaga
X selama periode 2012-2014.
Produktivitas publikasi hasil penelitian
di LIPI jika berdasarkan data LAKIP LIPI dari
Tahun 2010 sampai Tahun 2017 menujukkan
angka yang selalu berubah-rubah atau tidak
stabil.
Produktivitas
LIPI
mengalami
penurunan dan kenaikan pada tahun-tahun
seperti yang ada pada tabel publikasi ilmiah
hasil penelitian di LIPI dari Tahun 2010 – 2017
berikut ini:

Gambar 1
Data Publikasi Ilmiah LIPI Tahun 2010 – 2017

(Sumber: LAKIP LIPI dari Tahun 2011-2017)

Dari data bagan tersebut, secara kuantitas
produktivitas hasil penelitian di LIPI
mengalamai kenaikan dan penurunan.
Beberapa tahun mengalami kenaikan dan
penurunan seperti pada Tahun 2010
Produktivitas publikasi hingga mencapai angka
1415 publikasi ilmiah, kemudian hingga tahun
2014
mengalami
puncak
tertinggi
produktivitasnya yaitu sebanyak 2039
publikasi. Kemudian publikasi hasil penelitian
LIPI mengalami penurunan cukup drastis pada
Tahun 2015 yaitu menjadi 1302 publikasi
ilmiah. Pada Tahun 2015 mengalami
penurunan
karena
Pimpinan
LIPI
mengharapakan peningkatan kualitas tulisan
yang dapat terpublikasikan di jurnal nasional
maupun internasional yang terakreditasi dan
terindeks global seperti scopus, Thomson dan
sebagainya. Sedangkan pada tahun 2016, LIPI
menghasilkan 1794 publikasi nasional maupun
internasional. Akumulasi sitasi atas publikasi
LIPI sampai tahun 2016 dihitung menggunakan
data dari Google Scholar. Jumlah sitasi atas
publikasi LIPI sampai dengan tahun 2016
mencapai 126.738 sitasi. Angka ini melebihi
target yang ditetapkan sebesar 89.375 sitasi
atau tercapai 141,24%, dan jauh melonjak dari
capaian di 2015 yang hanya 35.314 sitasi.
Untuk mencapai produktivitas publikasi
hasil penelitian, diperlukan pengelolaan
sumber daya manusia Iptek yang dimiliki LIPI
dengan efektif dan efisien. Maka LIPI
menempatkan sumber daya manusia iptek
sebagai modal yang harus dikembangkan.
Untuk itu, organisasi haruslah mencurahkan
sumber
daya
yang
dimiliki
dalam
mengembangkan Sumber Daya peneliti, salah
satunya dengan berinvestasi untuk sumber daya
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manusia
iptek.
Berinvestasi
dalam
Pengembangan Sumber Daya Manusia
(Developing human resources) meliputi:
Merekrut yang terbaik dan paling unggul
(recruiting the best and brightest),
Menyediakan pelatihan yang sistematis
(providing systematic training), Mengakui
keberagaman
(recognizing
diversity),
membangun layanan dengan membangun tim
(building services by building teams),
Menyeimbangkan kebutuhan pegawai dan
organisasi (providing employee assistance,
balancing employee and organizational needs).
Indikator-indikator tersebut akan dijelaskan
pada bagian selanjutnya dengan paparan data
yang dikumpulkan sehingga menjadi bahan
analisis terkait dengan dimensi pengembangan
sumber daya manusia yang merupakan penentu
dalam produktivitas publikasi hasil penelitian
di LIPI.

Sumber Daya Manusia (Developing human
resources) Iptek LIPI meliputi: Merekrut yang
terbaik dan paling unggul (recruiting the best
and brightest), Menyediakan pelatihan yang
sistematis (providing systematic training),
Mengakui
keberagaman
(recognizing
diversity), membangun layanan dengan
membangun tim (building services by building
teams), Menyeimbangkan kebutuhan pegawai
dan organisasi (providing employee assistance,
balancing employee and organizational needs).
Merekrut yang Terbaik dan Terunggul
(Recruiting The Best and Brightest)
Proses rekrutmen sumber daya manusia
setiap organisasi berbeda-beda, hal tersebut
tergantung kepada kebutuhan maupun
kesepakatan nilai yang ditetapkan. Namun
demikian terdapat dua hal penting yang sering
dilalui dalam proses rekrutmen sumber daya
manusia di setiap organisasi, yaitu melalui
tahap perencanaan dan pelaksanaan.
Sehubungan
dengan
perencanaan
sumber daya manusia, proses rekrutmen
sumber daya iptek di LIPI meliputi beberapa
tahap, yaitu: (1) Penyusunan perencanaan dan
strategi rekrutmen, melalui penentuan
kualifikasi pekerjaan, (2) Penyusunan Analisis
Jabatan, (3) Penentuan kapan jabatan tersebut
diperlukan, (4) Perencanaan jangka pendek
(tahunan) dan jangka menengah (5 tahun).
Proses ini telah dilakukan oleh LIPI dimana
semua
unit
dilibatkan.
Sebagaimana
disampaikan oleh informan bahwa semua unit
berpartisipasi menentukan kebutuhan pegawai
dalam unitnya melalui analisis jabatan. Proses
analisis jabatan ini menghasilkan profil
pegawai yang dibutuhkan dan jumlah yang
diperlukan, melalui instrumen yang ada.
Terdapat variasi persyaratan dalam analisis
jabatan, dimana dalam beberapa tahun terakhir
ini syaratnya sudah ditetapkan secara ketat
dengan standar kualifikasi pendidikan yang
tinggi.
Berdasarkan
informan
Bagian
Pengembangan SDM LIPI menjelaskan untuk
sumber daya manusia iptek ditetapkan syarat
jenjang pendidikan yaitu minimal jenjang
pendidikan mereka yaitu strata dua (S-2).
Berkenaan dengan penentuan jumlah sumber
daya
iptek
yang
dibutuhkan,
LIPI
menggunakan mekanisme analisis beban kerja
sebagai instrumen perwujudannya. Analisa
beban kerja adalah proses untuk menetapkan
jumlah jam kerja orang yang digunakan atau
dibutuhkan untuk merampungkan suatu

b.

Metode
Metode yang digunakan adalah dengan
metode penelitian kualitatif, bertujuan untuk
menggali secara lebih mendalam tentang
realitas produktivitas publikasi hasil penelitian
di LIPI. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan pengambilan data secara
langsung dengan wawancara. Informan yang
dipilih berkaitan dengan peran, fungsi,
kewenangan, serta tanggungjawabnya dalam
rangka produktivitas publikasi hasil penelitian
di LIPI.
II.

PEMBAHASAN
Faktor Pengembangan Sumber Daya
Manusia menjadi hal yang sangat penting
dalam penentu produktivitas publikasi hasil
penelitian. Dalam hal ini daya SDM Iptek LIPI
menjadi penting karena sebagai asset penentu
keberhasilan organisasi, kompetensi organisasi
berada pada kompetensi peneliti. Artinya, jika
SDM Iptek LIPI dengan kompetensi tertentu
tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi,
maka tujuan organisasi tidak akan tercapai.
Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola
serta mengembangkan SDM Iptek sebagai asset
organisasi yang sangat berharga.
Mengelola asset berarti menempatkan
SDM Iptek sebagai modal yang harus
dikembangkan. Untuk itu, organisasi haruslah
mencurahkan sumber daya yang dimiliki dalam
mengembangkan SDM Iptek, salah satunya
dengan berinvestasi untuk Sumber Daya
peneliti. Berinvestasi dalam Pengembangan
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pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan
kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk
menentukan berapa jumlah personalia dan
berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja
yang tepat dilimpahkan kepada seorang
pegawai.
Setelah proses rekrutmen dilaksanakan
dengan baik, proses selanjutnya yaitu
penempatan pegawai. Penempatan pegawai
haruslah sesuai dengan prinsip The right man
on the right place at the right time. Penempatan
yang tepat dapat mengoptimalkan kemampuan
serta keterampilan pegawai sehingga pegawai
tersebut dapat memberikan prestasi kerja yang
terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk
tercapainya tujuan organisasi. Penempatan
pegawai
yaitu
suatu
proses
untuk
mengalokasikan pegawai (lama ataupun baru)
pada posisi atau tempat yang tepat dan jabatan
yang sesuai dengan minat dan kemampuannya,
sehingga pegawai tersebut menjadi lebih
produktif. Namun demikian, pelaksanaan
penempatan pegawai di LIPI belum
sepenuhnya
sesuai
dengan
kebutuhan
organisasi. Hal ini sesuai dengan hasil
wawancara dengan informan bahwa terdapat
beberapa satker yang concern terhadap
penempatan pegawainya, ada pula satker yang
belum jelas penempatan pegawainya.

skemanya. Jadi seringkali justru yang dituntut
dari sumber daya iptek itu adalah
kemandiriannya. Dia harus inisiatif sendiri
punya jejaring yang bagus dan biasanya yang
aktif mencari sendiri seperti itu, dia lebiih
produktif dibandingkan dengan yang hanya
menunggu. Untuk perencanaan kita mengikuti
PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN,
namun kenyataannya belum dibuat secara detil,
ke depan menuju kesana, jadi mau tidak mau
organisasi itu harus punya perencanaan untuk
masing-masing orang. Jadi artinya tidak lagi
misalnya sumber daya iptek jika ingin maju
harus mencari cara serta berfikir sendiri, akan
tetapi harus benar-benar direncanakan (by
design) oleh organisasi apa yang pegawai
butuhkan, juga nantinya harus dicocokkan
dengan perencanaan organisasi.
Selain diklat fungsional ataupun teknis
untuk sumber daya iptek yang rutin dilakukan
oleh LIPI, terdapat beberapa bentuk
pengembangan sumber daya iptek di LIPI,
diantaranya yaitu berbentuk: training,
conference, seminar ataupun juga magang riset.
Akan tetapi pengembangan tersebut masih
belum ada skema serta perencanaan dengan
baik. Selama ini yang terjadi adalah sumber
daya iptek secara mandiri dengan inisiatifnya
mencari sendiri kesempatan untuk dapat
mengembangkan dirinya dengan cara mencari
jejaring dengan pihak luar.
Pengembangan merupakan upaya untuk
dapat memperbaiki pekerjaan saat ini maupun
yang akan datang dengan cara mengubah
perilaku pegawai dari segi pengetahuan,
kecakapan serta sikapnya (Moekijat, 1982: 8).
Oleh
sebab
itu,
dengan
dilakukan
pengembangan pegawai, diharapkan adanya
peningkatan mutu sumber daya manusia
melalui pendidikan, latihan dan pembinaan.
Pengembangan SDM berakhir manakala
pegawai tersebut telah dapat menghasilkan
suatu cara baru yang dapat digunakan
seterusnya di dalam organisasi yang dapat
membuat
pegawai
tersebut
memiliki
pengetahuan atau informasi baru serta dapat
menerapkan apa yang didiapat dari
pengembangan tersebut.

Menyediakan Pelatihan yang Sistematis
(Providing Systematic Training)
Pengembangan SDM yang ada di LIPI,
belum dilakukan secara sistematis. Hal ini bisa
dilihat dari proses yang ada dalam
pengembangan SDM nya. Dimulai dari
perencanaan pengembangan untuk peneliti,
belum dikaitkan dengan kompetensi yang ada
pada sumber daya iptek itu sendiri ataupun
kebutuhan organisasi. Jadi pelaksanaan diklat
masih dilakukan sebatas formalitas karena
terikat aturan tentang sumber daya iptek yang
mewajibkan semua sumber daya iptek untuk
mengikuti diklat jenjang teknis sumber daya
iptek, karena menjadi salah satu syarat dalam
pengangkatan jenjang fungsional peneliti.
Dalam kerangka pengembangan SDM
yang lebih luas, contohnya orang untuk
pengembangan kompetensinya untuk sumber
daya iptek tidak hanya mengikuti diklat-diklat
akan tetapi juga dia harus diberikan kesempatan
untuk mengikuti conference, seminar, atau pola
seperti magang riset, itu yang pernah LIPI
lakukan, dan itu belum direncanakan dengan
benar dari LIPI sendiri serta belum ada

Pengakuan
Keragaman
(Recognizing
Diversity)
Pengakuan keragaman ini lebih kepada
melihat fakta bahwa organisasi itu terdiri dari
pegawai dengan berbagai macam keragaman.
Dengan kondisi tersebut maka organisasi harus
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mampu memberdayakan pegawai sehingga
dapat meningkatkan produktivitasnya, tanpa
melihat latar belakang jenis kelamin, jenjang
pendidikan, usia, ras dan agama.
Data SDM Per September 2018
berdasarkan agama, jenis kelamin, usia, serta
pendidikan menunjukkan bahwa pegawai di
LIPI memiliki keragaman. Berikut ini adalah
informasi mengenai range usia pegawai LIPI.
Kondisi ini dapat memperlihatkan kondisi
pegawai LIPI yang produktif atau berpotensi
untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang
besar. Semakin banyaknya pegawai atau
sumber daya iptek di range usia produktif
seharusnya LIPI bisa produktif dalam publikasi
ilmiahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari
gambar berikut.

2010. Kondisi ini memberikan penjelasan
bahwa penurunan produktivitas bukan
dikarenakan usia pegawai LIPI yang sudah
berada di ambang usia tidak produktif, tetapi
ada hal lainnya yang mendorong penurunan
angka produktivitas publikasi ilmiah LIPI.
Kemudian data pegawai berdasarkan
dari kualifikasi pendidikannya, seperti pada
grafik berikut ini:
Gambar 3
Data pegawai LIPI berdasarkan Kualifikasi
Pendidikan per September 2018

Gambar 2
Data range usia per September 2018

Sumber: Olahan data Profil SDM LIPI, Tahun
2018

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat
bahwa kualifikasi pendidikan pegawai LIPI
lebih banyak lulusan S1 sebesar 1394,
kemudian dilanjutkan lulusan pendidikan S2
sebanyak 1135 pegawai, serta lulusan S3
sebesar 369 pegawai. Namun masih banyak
pegawai yang lulusan SMA yaitu sebanyak
1006 pegawai. Kualifikasi pendidikan
mencermikan kompetensi dari pegawai LIPI
yang dapat mendukung produktivitas LIPI.
Berdasarkan grafik tersebut menjelaskan
bahwa dari segi kualifikasi pendidikan masih
kurang merata dan bagi sumber daya iptek saat
ini masih perlu tingkatan kualifikasi pendidikan
yang lebih tinggi untuk mendukung
produktivitasnya.
Dengan melihat ketersediaan pegawai
maka dapat dilihat bahwa SDM di LIPI
memiliki keragaman yang hampir merata. Hal
ini menunjukkan bahwa dalam proses
rekrutmen pegawai tidak didasarkan pada jenis
kelamin tertentu atau pun pada agama tertentu
saja, akan tetapi berdasarkan kompetensi yang
dimiliki oleh calon pegawai tersebut. Sehingga
semua pegawai diperlakukan sama oleh
organisasi, yang dinilai adalah berdasarkan
kompetensi serta kinerja pegawai tersebut. Dari
variasi data usia, terdapat gap antara pegawai

Sumber: Olahan data Profil SDM LIPI, Th 2018

Berdasarkan data tersebut, kondisi
pegawai berdasarkan rentang usia, maka LIPI
berada di usia produktif yaitu diantara rentan 26
sampai 55 tahun. Jumlah pegawai yang paling
banyak di rentang usia 31-35 Tahun yaitu 794
pegawai, kemudian pada rentang usia 36-40
tahun sebanyak 787 pegawai. Sedangkan pada
rentang usia 26-30 tahun yaitu sebanyak 389
pegawai. Jumlah pegawai paling sedikit berada
di rentang 61-65 tahun yaitu sebanyak 109
pegawai. Jumlah pegawai berdasarkan rentang
usia
memberikan
dampak
terhadap
produktivitas LIPI. Semakin banyak berada di
usia produktif memberikan dorongan besar bagi
organisasi untuk produktif.
Memiliki pegawai di masa produktif,
sudah seharusnya LIPI memiliki produktivitas
yang tinggi. Namun produktivitas publikasi
ilmiah LIPI jutstru mengalami penurunan pada
beberapa tahun terakhir ini. Bahkan tingkat
produktivitasnya berada di angka pada tahun
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yang baru direkrut dengan pegawai yang akan
memasuki usia pensiun. Hal ini dikarenakan
pada beberapa tahun terakhir terdapat kebijakan
dari pemerintah mengenai moratorium PNS,
sehingga LIPI pun terkena dampaknya yaitu
tidak merekrut untuk pegawainya dalam
beberapa tahun. Hal itu menimbulkan dampak,
adanya kesenjangan jumlah pegawai yang
sudah senior dengan pegawai yang baru
direkrut. Hal ini juga menimbulkan efek adanya
gap knowledge pegawai yang sudah senior
dengan pegawai yang masih junior. Sehingga
tentunya akan berpengaruh pula terhadap
produktivitas organisasi.

dan membuat keputusan untuk membantu
setiap anggota melakukan tanggung jawab
mereka masing-masing. Tim sumber daya iptek
dalam LIPI memiliki fungsi dan tugas masingmasing dan bersama-sama dari tiap anggota
untuk mencapai tujuan dari tim peneliti itu
sendiri. Seperti yang diungkapkan Andrew J.
Dubrin (2012:357), “teamwork is a situation
characterized
by
understanding
and
commitment to group goals on the part of all
team members”. Kerjasama tim merupakan
situasi yang ditandai oleh pemahaman dan
komitmen terhadap tujuan kelompok pada
semua anggota tim. Maka kunci dari tim adalah
situasi diantara mereka dalam mencapai tujuan
bersama. Seperti halnya dalam kondisi tim
kelompok sumber daya iptek, setiap anggota
memiliki peran dan saling mengisi, sumber
daya iptek akan di support oleh tim administrasi
dari LIPI. Oleh karena itu tim yang kuat dari
para sumber daya iptek akan memberikan
kemudahan dan juga tercapainya tujuan dari
tim itu sendiri.
Dengan demikian tim sumber daya
manusia iptek dapat yang berada di bawah
pusat penelitian merupakan Satuan kerja yang
dapat berjalan dengan sendirinya. Bahkan
dengan berjalannya proses penelitian yang
dilakukan oleh tim sumber daya manusia iptek
dengan dana yang dialokasikan atau yang
didapatkan oleh tim sumber daya manusia
iptek, maka secara langsung proses penjagaan
kualitas dari penelitian tersebut tetap ada.
Sehingga kepala satker pun tidak perlu
melakukan proses monitoring dan evaluasi
kepada sumber daya iptek. Sebab sudah
berjalan melalui pendanaan yang diberikan
khusus bagi riset yang dilakukan oleh tim
sumber daya manusia iptek.

Membangun Layanan dengan Membangun
Tim (Building Services by Building Teams)
Callahan dan
Holzer
(1998:60)
menjelaskan bahwa keberhasilan suatu
organisasi tidak mengenal individualis tetapi
mengenal dan mengedepankan tim. Pelayanan
lebih produktif jika dihasilkan tidak terisolasi
oleh individu yang bekerja sendiri, saling
berkompetisi tiap individu, tetapi dihasilkan
berdasarkan kerja sama di dalam tim dan
mereka saling support. Namun yang terjadi tim
sumber daya iptek LIPI, jika berdasarkan hasil
wawancara
informan
Peneliti
Utama,
menjelaskan
bahwa
terkait
dengan
produktivitas sumber daya iptek LIPI, sangat
ditekankan kepada peneliti. Sumber daya iptek
ini akan terkumpul dalam kelompok/tim
sumber daya iptek yang didaaptkan dana dari
deputinya. Seperti di Deputi Bidang Ilmu
Pengetahuan Teknik (IPT), yang lebih
menargetkan banyak jumlah jurnal dari dana
yang diberikan kepada kelompok sumber daya
iptek. Bahkan dibuatkan kelompok sumber
daya iptek dalam satu cluster. Dalam satu
cluster ini menjadi dari berbagai macam latar
belakang peneliti. Hingga proses kerjasama di
dalam tim akan berjalan untuk mencapai
publikasi ilmiah yang diharapkan oleh deputi.
Sangat berbeda dengan di kedeputian lainnya.
Pola deputi lainnya lebih menekankan pada
dalam satu cluster mendapatkan anggaran yang
cukup besar dan tuntutan publikasi hanya pada
cluster itu saja.
Pemahaman mengenai kelompok dan
tim bukanlah hal yang sama, kelompok sebagai
dua atau lebih individu, yang saling berinteraksi
dan saling bergantung, yang bersama-sama
mencapai tujuan khusus atau tertentu.
Kelompok kerja adalah sebuah kelompok yang
utamanya berinteraksi untuk berbagi informasi

Memberikan Bantuan Pegawai (Providing
Employee Assistance)
Pegawai sering mengalami masalah
dalam kehidupan pribadi mereka. Pegawai
yang mengalami masalah membutuhkan
perawatan medis, perawatan akibat obat-obat
terlarang, krisis perkawinan, pelecehan seksual,
dan tekanan keuangan, merupakan beberapa
contoh dari tekanan yang mungkin meluap ke
tempat kerja, kondisi ini mempengaruhi
produktivitas (Callahan dan Holzer, 1998:60).
Organisasi yang memahami dan mengerti
kondisi pegawainya maka dapat membantu
pegawai mengatasi masalah tersebut agar
meningkatkan moral dan loyalitas pegawai.
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Mengatasi permasalahan pegawai oleh LIPI
sendiri, melalui proses sesuai peraturan
perundangan yang berlaku yaitu UU No 5
Tahun 2014 Tentang Aparatr Sipil Negara.
Permasalahan individu yang dapat menganggu
pekerjaan dalam tim/kelompok sumber daya
iptek, langsung ditangani oleh sumber daya
iptek yang lebih berpengalaman/senior. Mereka
berbagi pengalaman untuk bisa membentu
rekannya yang mengalami permasalahan,
misalkan terdapat SDM Iptek yang mengalamai
masalah dalam penyelesaian studinya,
langsung didekati secara personal baik oleh
pimpinannya langsung ataupun oleh rekan
sesama SDM Iptek maupun non Iptek. Dengan
adanya kedekatan emosional mmeudahkan bagi
pegawai
untuk
menyelesaikan
permasalahannya, dan tidak akan mengganggu
kinrja organisasi.

dinilai apakah layak untuk diangkat menjadi
sumber daya iptek atau tidak.
Peningkatan kompetensi sumber daya
iptek juga dilakukan dengan visiting riset ke
luar negeri dengan durasi waktu sekitar 1-3
bulan. Sumber daya iptek yang kompetensinya
sudah matang, maka diwajibkan kolaborasi
dengan pihak luar negeri. Jadi dia bekerja
melakukan penelitian bersama, sehingga dia
perlu visiting riset ke luar 1-3 bulan. Selain
untuk refreshing, juga untuk update isu serta
ilmu yang berkembang di luar negeri.
Pimpinan mengusahakan untuk peningkatan
kualifikasi melalui sekolah. Hal ini berdasarkan
dari informan bahwa pimpinan memberikan
dukungan dengan memfasilitasi, dalam rangka
mendukung penguatan kompetensi peneliti,
karena pimpinan dan organisasi berkepentingan
menjaga kompetensi peneliti.
Berdasarkan penjelasan tersebut,
bahwa pimpinan memberikan kesempatan bagi
sumber daya iptek untuk mengembangkan
kompetensi
yang
dimilikinya
dengan
melanjutkan studinya dan juga dalam
kelompok sumber daya iptek saling
mendukung dan bekerja bersama untuk
mencapai tujuan dari tim penelitian nya.
Callahan dan Holzer (1998: 61)
menjelaskan bahwa terdapat perbedaan
kepentingan antara pegawai dengan atasan.
Kedua belah pihak memiliki perbedaan
ekpetasi, oleh karena itu digunakan
maanajemen klasik yaitu dengan aturan ketat,
sanksi tegas supaya pegawai dapat patuh.
Ternyata pola tersebut sudah berganti dan saat
ini lebih menggunakan pola kemitraan atau
berkolaborasi antara atasan dengan pegawai.
Pola ini merupakan terbaik untuk menjaga
keseimbangan di dalam organisasi.
Dengan
adanya
keseimbangan
kebutuhan organisasi serta pegawai dalam hal
ini peneliti, maka diharapkan akan dapat
membuat suasana organisasi penelitian menjadi
jadi dinamis, lifely, tidak membosankan, tidak
menjenuhkan. Sehingga para sumber daya iptek
dapat memberikan kinerja yang baik yang akan
pula
memberikan
efek
peningkatan
produktivitas organisasi, misalkan seperti
adanya kegiatan ke lapangan bersama yang
dilakukan oleh Satker, kegiatan ini menjadi
bagian penelitian tetapi juga menjadi bagian
kebutuhan
peneliti
untuk
mempererat
kebersamaan antar peneliti dan juga non
peneliti di Satker tersebut.

Menyeimbangkan Kebutuhan Pegawai dan
Organisasi (Balancing Employee and
Organizational Needs)
Salah satu upaya untuk meningkatkan
kapasitas sumber daya iptek serta untuk
kebutuhan
organisasi
yaitu
dengan
memperbaiki kualifikasi pegawai (peneliti)
dalam hal ini pendidikan formal. Organisasi
memfasilitasi serta memberikan kemudahan
untuk pegawai khususnya sumber daya iptek
untuk dapat mengembangkan dirinya melalui
pendidikan bergelar ataupun diklat atau
training.
Pimpinan memiliki anggapan sumber
daya iptek perlu mengembangkan dirinya
melalui sekolah, meskipun sekolah itu baru
hanya memperbaiki kualifikasi, belum tentu
memperbaiki
kompetensi,
apalagi
meningkatkan kapasitas, karena itu perlu
perjalanan lagi. Yang paling penting untuk
sumber daya iptek yaitu proses kesinambungan
proses dan lingkungan yang mendukung. Itu
sebabnya
sumber
daya
iptek
yang
berpendidikan S3 itu wajib melakukan post
doc, bahkan bisa 2 tahun.
Dengan
adanya
peningkatan
kualifikasi, yang kemudian akan meningkatkan
kematangan kompetensinya sehingga dia bisa
mandiri. Hal ini sesuai juga yang telah
diterapkan di lembaga penelitian Luar Negeri
yang telah dianggap berhasil. Bahwa di sana,
lulusan S3 tidak langsung direkrut permanen
menjadi sumber daya iptek, calon sumber daya
iptek tersebut haruslah mengikuti postdoc
terlebih dulu. Pada saat postdoc kemudian dia
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Berdasarkan
hasil
pembahasan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa
kondisi produktivitas publikasi ilmiah hasil
penelitian LIPI masih ketergantungan pada
beberapa sumber daya manusia iptek yang
memiliki record publikasi bagus, dalam hal ini
yang memiliki sitasi paling tinggi. Sehingga
tercapainya target organisasi belum tentu
menunjukkan bahwa setiap individu di LIPI
telah tercapai capaiannya. Pengembangan
sumber daya iptek di LIPI masih sebatas
berkembang secara personal. Kemudian untuk
menunjang publikasi hasil penelitian LIPI
maka diperlukan sistem reward yang khusus
bagi sumber daya iptek atau pegawai LIPI yang
memiliki kinerja dengan publikasi tinggi.
Sistem reward ini seperti diberikan tunjangan
khusus atau pemberian dana penelitian yang
lebih besar untuk mendukung hasil publikasi
yang dilakukan oleh peneliti. Sistem ini dapat
diperkuat dengan kebijakan khusus untuk
reward sumber daya manusia iptek. Kemudian
perlu adanya suatu sistem knowledge
management sumber daya iptek yang dapat
dikelola, yaitu sumber daya iptek yang
mendapatkan pengetahuan/keterampilan baru
yang didapatkan dalam proses pengembangan
kompeten sumber daya iptek baik dari hasil
pelatihan, pendidikan ataupun dari kerjsama
penelitian dapat ditransfer ke sumber daya iptek
lainnya. Proses ini harus difasilitasi oleh LIPI.
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URGENSI KEBIJAKAN KEANTARIKSAN NASIONAL
(DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PELAKSANAAN RENCANA INDUK
KEANTARIKSAAN 2016-2040)
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Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa-LAPAN
Analis Kebijakan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK

Kegiatan Keantariksaan di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan (UU Keantariksaan), Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Penginderaan Jauh dan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2017
(Perpres No. 45 tahun 2017) tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan 20162040 (Renduk Keantariksaan). Berdasarkan Pasal 38, ayat (1) UU Keantariksaan, dinyatakan
bahwa pemerintah wajib melaksanakan penyelanggaraan keantariksaan. Untuk melaksanakan
penyelanggaraan keantariksaan, Presiden mengeluarkan Perpres No. 45 tahun 2017. Namun
dari hasil kajian ternyata target dan pentahapan kegitan keantariksaan yang dinyatakan dalam
Renduk Keantariksaan, belum sepenuhnya dapat dicapai. Salah satu penyebannya adalah masih
minimnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan kunci dalam penyelanggaraan
keantariksaan. Untuk itulah diperlukan adanya sebuah kebijakan nasional yang merupakan
arahan umum dari Presiden terhadap Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
dan institusi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Keantariksaan di Indonesia. Kebijakan
nasional yang dimaksud berupa Kebijakan Keantariksan Nasional atau National Space Policy
(NSP) sebagaimana yang juga dilakukan di beberapa negara lain.
Kata Kunci: kegiatan keantariksaan, rencana induk keantariksaan, kebijakan
keantariksan nasional.
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1.

PENDAHULUAN

a.

Latar Belakang

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
Lainnya, Pemerintah Daerah, badan
hukum, dan/atau masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
dan dikoordinasikan oleh LAPAN.
Agar penyelenggaraan keantariksaan tersebut dapat terlaksana dengan baik,
LAPAN diwajibkan menyusun Rencana
Induk untuk jangka waktu 25 tahun,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 40 UU
Keantariksaan. Untuk itulah pada tanggal
11 April 2017, Presiden mengeluarkan
Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2017
(Perpres No. 45 tahun 2017) tentang
Rencana
Induk
Penyelenggaraan
Keantariksaan
2016-2040
(Renduk
Keantariksaan).
Perpres
tersebut
merupakan landasan kebijakan dan
merupakan peta jalan bagi penyelenggaraan
keantariksaan di Indonesia untuk 25 tahun
ke depan, dengan target dan pentahapan
yang sudah sangat rinci.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
penyelenggaraan keantariksaan dapat
melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini
secara jelas dinyatakan dalam pasal 3
Perpres No. 45 tahun 2017 seperti berikut
ini:

Kegiatan Keantariksaan di Indonesia
sudah berlangsung sejak lama seusia
dengan Lembaga yang mengurusi kegiatan
keantariksaan di Indonesia, yaitu Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional
(LAPAN), yang didirikan pada 27
November 1963. Sejak saat itu fokus
kegiatan
keantariksaan
disamping
telekomunikasi adalah sains antariksa,
penguasaan
teknologi
antariksa,
pemanfaatan penginderaan jauh dan kajian
kebijakan penerbangan dan antariksa.
Kegiatan keantariksaan di Indonesia
menjadi lebih jelas lagi setelah keluar
Undang Undang No. 21 tahun 2013 tentang
Keantariksaan (UU Keantariksaan), yang
mempertegas
bahwa
kegiatan
Keantariksaan di Indonesia meliputi: sains
antariksa, penginderaan jauh, penguasaan
teknologi antariksa, peluncuran dan
kegiatan komersial keantariksaan. Untuk
kegiatan penginderaan jauh ketentuan
dalam UU No. 21 tahun 2013 tersebut
diperjelas
lagi
melalui
Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 11
Tahun
2018
tentang
Tata
Cara
Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan
Jauh.
Berdasarkan Pasal 38, ayat (1) UU
Keantariksaan,
dinyatakan
bahwa
pemerintah
wajib
melaksanakan
penyelanggaraan keantariksaan. Sementara
menurut ayat (2) dinyatakan bahwa
penyelenggaraan
keantariksaan
sebagimana
dimaksud
ayat
(1)
dilaksanakan oleh Lembaga, dalam hal ini
LAPAN. Kemudian menurut Pasal (39)
ayat (1) UU Keantariksaan, dinyatakan
bahwa selain dilaksanakan oleh Lembaga,
Penyelenggaraan Keantariksaan dapat

1. Renduk Keantariksaan 2016-2040
merupakan pedoman nasional untuk
penyelenggaraan keantariksaan.
2. Renduk Keantariksaan 2016-2040
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijadikan sebagai acuan bagi:
a.

i

Menteri dan kepala lembaga
pemerintah
non-kementerian
dalam menetapkan kebijakan
sektoral yang terkait dengan
penyelenggaraan
keantariksaan
yang dituangkan dalam dokumen
rencana strategis di bidang tugas
masing-masing sebagai bagian dari
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rencana pembangunan
menengah nasional;

jangka

b.

Gubernur dalam
penyusunan
rencana pembangunan daerah
provinsi yang terkait dengan
penyelenggaraan
keantariksaan;
dan

c.

Bupati/wali
kota
dalam
penyusunan rencana pembangunan
daerah kabupaten/kota yang terkait
dengan
penyelenggaraan
keantariksaan.

atau executive direction terhadap kegiatan
keantariksaan di Amerika Serikat.
Sedikitnya 9 instansi pemerintah (termasuk
NASA) dengan peran dan tanggung jawab
yang jelas secara rinci dinyatakan dalam
kebijakan kantariksaan nasional Amerika
Serikat (USA, National Space Policy,
2010).
Pada tahun 2015, untuk pertama
kalinya Pemerintah Kerajaan Inggris
menerbitkan National Space Policy yang
bertujuan untuk mempertegas posisi Inggris
di panggung global dalam program
keantariksaan di masa depan. Bagi Inggris
yang berkeinginan untuk menjadi pusat
penerbangan luar angkasa komersial dan
teknologi antariksa lainnya di Eropa,
kebijakan keantariksaan ini menjelaskan
visi Pemerintah untuk mengambil bagian
lebih besar di pasar teknologi keantariksaan
yang berkembang pesat di dunia. Melalui
kerja sama dengan berbagai pemangku
kepentingan di Inggris, kebijakan ini akan
memastikan Inggris untuk mengambil
peluang bisnis baru, menciptakan lapangan
kerja, dan mendorong batas pemahaman
tentang antariksa. Tidak kurang dari 23
institusi pemerintah yang terlibat dalam
penyelenggaraan keantariksaan di Inggris,
peran dan tanggung jawabnya dijelaskan
dalam National Space Policy (UK National
Space Policy, 2015).
Sedangkan Tiongkok menyebut
kebijakan keantariksaannya sebagai White
Paper, Australia sebagai the Principle for
National Space Industry Policy, Kanada
menyebutnya Canada’s Space Policy
Framework, dan Jepang dengan istilah
Basic Plan on Space Policy. Negara-negara
lain yang juga menerbitkan NSP adalah
Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Republik
Malta dan Malaysia. Pada dasarnya
kebijakan keantariksan nasional merupakan
arahan eksekutif terkait penyelenggaraan

Namun dalam pelaksanaannya
“terkesan” bahwa amanat UU dan Perpres
tersebut hanya ditujukan untuk LAPAN
saja, padahal seharusnya dilaksanakan juga
oleh pemangku kepentingan terkait lainnya.
Untuk itu dibutuhkan adanya kebijakan
keantariksaan nasional berupa arahan
Presiden
terkait
penyelenggaraan
keantariksaan di Indonesia.
Pembelajaran Dari Negara Lain
Beberapa negara yang termasuk ke
dalam negara maju di bidang teknologi
antariksanya (spacefaring nations), di
samping memiliki undang-undang yang
mengatur kegiatan keantariksaan dan
rencana jangka panjang penyelenggaraan
keantariksaan di negaranya, juga memiliki
semacam national space policy yang
dikeluarkan dari kantor presiden atau
perdana menteri.
Amerika serikat mulai misalnya,
mulai dari pemerintahan Presiden Dwight
Eisenhower hingga Presiden Barack
Obama selalu mengeluarkan National
Space Policy dengan penekanan pada
program-program
tertentu.
Pada
pemerintahan Donald Trump, National
Space Policy tersebut dirubah menjadi
Space Policy Directive. Tetapi esensinya
sama yaitu merupakan arahan eksekutif
ii
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keantariksaan di masing-masing negara
(China Government, 2016; Australia
Government, 2013; Canadian Space
Agency, 2014; Wakimoto, Takuya. 2019,
South Africa National Space Polivy, 2009;
UAE National Space Policy, 2017, Ahmad,
Noordin and Sholehah Ismail, 2017).
b.

sepenuhnya dijadikan acuan dalam
menyusun dokumen rencana strategis;
2. Terdapat beberapa target Renduk
Keantariksaan 2016-2018 yang sudah
tercapai;
3. Sebagian target Reduk Keantariksaan
Jangka Menengah I sudah terumuskan
dalam Renstra LAPAN 2020-2024,
namun tahapan pencapaiannya belum
secara jelas dinyatakan;
4. Belum ada pemetaan keterlibatan
berbagai
instansi
(stakeholders
mapping)
terkait
dengan
penyelenggaraan keantariksaan.

Deskripsi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka
deskripsi masalahnya adalah sebagai
berikut:
1.

2.

3.

II.

Kegiatan Keantariksaan di Indonesia
sebagaimana
dituangkan
dalam
Rencana Induk Keantariksaan 20162040 harus dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan target dan
pentahapannya.
Kebijakan yang ada belum memadai
untuk
menjamin
terlaksananya
Rencana Induk Keantariksaan 20162040.
Masih diperlukan sebuah kebijakan
baru guna memastikan bahwa Rencana
Induk Keantariksaan 2016-2040 dapat
terlaksana dengan baik.

Dari hasil kajian terkait urgensi
kebijakan keantariksaan nasional, maka
rekomendasi kebijakannya adalah sebagai
berikut:
1.

Diperlukan
adanya
semacam
Kebijakan Keantariksan Nasional
yang merupakan arahan umum
Presiden kepada seluruh institusi
pemerintah yang semestinya terlibat
dalam penyelenggaraan kegiatan
keantariksaan di Indonesia. Kebijakan
nasional yang dimaksud juga berisikan
arahan agar badan usaha milik negara
dan kalangan swasta juga terlibat
dalam memajukan keantariksaan di
Indonesia.

2.

Belajar dari pengalaman Republik
Malta
dalam
mengembangkan
kebijakan keantariksaan nasional,
perlu dibentuk semacam ‘Space
Governance Group’ atau 'Kelompok
Tata Kelola Keantariksaan' dikoordinir
oleh Kementerian Ristek/BRIN dan
berangggotakan berbagai kementerian
dan lembaga yang terkait dengan
penyelenggaraan keantariksaan di
Indonesia.

PEMBAHASAN

Guna memastikan apakah Indonesia
memerlukan kebijakan keantariksaan
nasional, pada thaun 2019 Agus Hidayat,
dkk.,
melakukan
kajian
kebijakan
keantariksaan nasional. Dalam kajian
tersebut Agus dkk.,
melakukan gap
analysis dengan membandingkan target
Renduk Keantariksaan dengan capaian
Renstra LAPAN 2015-2019 dan target
Renstra LAPAN 2020-2024 (Hidayat,
et.al., 2019).
Hasil gap analysis yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa:

Kebijakan Keantariksan Nasional
diharapkan akan menjadi pedoman bagi
LAPAN dan instansi terkait lainnya dalam
merencanakan dan melaksanakan kegiatan

1. Sampai dengan perumusan renstra
lapan
2020-2024,
Renduk
Keantariksaan
2016-2040
belum
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Keantariksaan di Indonesia sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing.
III.

South Africa National Space Policy, 2009.
Wakimoto, Takuya. 2019. A Guide to
Japan’s Space Policy Formulation:
Structures, Roles and Strategies of
Ministries and Agencies for Space. A
Working Paper on Japan’s Space
Policy ISSUES & INSIGHTS VOL. 19
, WP3 |. Pacific Forum.

PENUTUP

Dengan
adanya
Kebijakan
Keantariksan Nasional diharapkan kegiatan
Keantariksaan di Indonesia menjadi
semakin jelas arahnya, jelas prioritasnya,
jelas
target-targetnya,
dan
jelas
penganggarannya. Artinya akan terbangun
sinergitas antar Kementerian dan Lembaga,
Pemerintah Daerah, juga Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) dan swasta dalam
penyelenggaraan kegiatan Keantariksaan di
Indonesia, yang pada gilirannya diharapkan
dapat
menghindari
terjadinya
ketidakefektifan dan ketidakefisienan
penggunaan sumberdaya.
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