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pengelolaan pemerintahan. Pelayanan publik secara
nasional diselenggarakan oleh pemerintah, baik di pusat
maupun di daerah. Di satu sisi, kuatnya tuntutan dari
masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, memaksa
pemerintah untuk mendorong berbagai instansi
melakukan peningkatan kinerja yang prima. Namun di
sisi lain, sangat sulit mengukur secara obyektif berhasil
tidaknya instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya. Salah satu penyebabnya adalah
belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, di
mana dalam hal ini dapat memberikan informasi tingkat
keberhasilan secara obyektif dan terukur.
Pemerintah
sebagai
organisasi
dalam
memberikan kinerja pelayanan publik yang tinggi, tentu
membutuhkan sumber daya, terutama sumber daya
manusia (SDM) yang sangat penting dalam menopang
keberhasilan mencapai tujuan. Peran SDM sangat vital
dalam organisasi sebagai pelaksana berbagai aktvitas
organisasi. Berhasil atau tidaknya organisasi untuk
mencapai tujuan sangat ditentukan oleh kinerja pegawai.
Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang membutuhkan aparat pemerintah
yang mempunyai semangat kerja tinggi. Beberapa hal
yang menunjukkan kurangnya disiplin kerja aparat antara
lain banyaknya pegawai yang kurang menyadari
ketentuan jam kerja dinas, tidak ikut apel pagi, masuk
kerja terlambat dan pulang kerja lebih awal, sering
meninggalkan kerja pada jam kerjanya tanpa seijin
pimpinan, banyaknya pegawai yang mangkir di tempat
tertentu, bermalas-malasan, dan lain-lain.
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, maka pegawai negeri sipil harus
mentaati kewajibannya dan menghindari larangan yang
ditentukan, serta akan dikenakan hukuman disiplin atas
pelanggaran peraturan tersebut.
Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah
belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan
fungsinya berdasarkan norma-norma yang ditetapkan
dan diharapkan oleh masyarakat. Sudah jamak kita lihat
adanya berbagai penyimpangan yang bahkan semakin
lama semakin parah, dan mengakibatkan turunnya
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dan disertai krisis moneter yang mengakibatkan krisis
ekonomi nasional sehingga semuanya bermuara pada
krisis kepercayaan.
Suatu organisasi harus mengelola berbagai
rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk mencapai
tujuannya. Bagi Sekretariat Daerah sebagai organisasi
pusat di daerah yang mengkoordinasikan pelayanan

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menilai
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja aparat di
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang; 2) juga menilai pengaruh disiplin kerja
aparat; dan 3) menilai pengaruh kepemimpinan dan
disiplin kerja terhadap kinerja aparat Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini
dilaksanakan
dengan
pendekatan
deskriptif
kuantitatif, dan pengumpulan datanya didapat melalui
observasi dan kuesioner dengan sumber data primer
dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan
analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi
klasik, dan model regresi linear dengan bantuan SPSS.
Hasilnya, berdasarkan tabel model summary
koefisien determinasi atau r squared = 0,511 berarti
pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja sebesar
51,1%, diikuti pengaruh faktor lain sebesar 48,9%. Dan
dengan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel
(4.757 > 2.006), artinya H0 ditolak. Jadi variabel
kepemimpinan secara signifikan mempengaruhi
variabel kinerja. Kemudian tabel model summary
koefisien determinasi atau r squared = 0,311 melihat
pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja sebesar
31,1%,
namun
terdapat
faktor
lain
yang
mempengaruhi sebesar 68,9%. Dengan nilai t hitung
lebih besar daripada nilai t tabel (3.763 > 2.006), maka
H0 ditolak. Jadi disiplin kerja juga secara signifikan
mempengaruhi kinerja. Akhirnya tabel model
summary koefisien determinasi atau r squared =
0,427 berarti kedua variabel kepemimpinan dan
disiplin kerja secara signifikan mempengaruhi kinerja
sebesar 42,7%, dengan faktor-faktor lain juga
mempengaruhi sebesar 57,3%. Berdasarkan output
Anova diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1
dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0.000 < 0,05 dan
dengan nilai f hitung 4.714 lebih besar daripada nilai f
tabel 2.389,
maka didapat kesimpulan adanya
pengaruh kepemimpinan X1 dan disiplin kerja X2
terhadap kinerja aparat Y.
Kata kunci: kepemimpinan, disiplin, kinerja.

I. PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan tuntutan yang harus
berevolusi dari tahun ke tahun, dan secara terus
menerus mengalami peningkatan kepada pemerintah,
khususnya aparat sipil negara yang menjalankan
pelayanan publik bagi masyarakat. Merujuk pada
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparat
Sipil Negara, penyelenggaraan pemerintahan jamak
mendapat sorotan tajam dalam hal transparansi,
akuntabel, efisensi, dan efektifitas. Oleh karenanya
dituntut penerapan prinsip good governance dalam
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publik di segenap instansi vertikal pemerintah daerah,
maka penilaian kinerja bagi aparaturnya menjadi lebih
diutamakan dalam upaya melakukan perbaikanperbaikan di masa yang akan datang. Penilaian tersebut
berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan efisensi
pelayanan, motivasi, serta berguna terhadap
penyesuaian anggaran organisasi.
Sistem penilaian kinerja terhadap PNS secara
resmi diatur dalam PP No. 10 Tahun 1979 tentang apa
yang biasa disebut DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan PNS), dan saat ini telah berubah sesuai dengan
PP No. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja.
Penilaian tersebut secara sistematik mengukur tingkat
capaian sasaran kerja pegawai (output) yang ditetapkan
dalam kontrak kerja. Sistem penilaian tersebut
dilaksanakan menggunakan SKP (Sasaran Kinerja
Pegawai) dan meliputi orientasi pelayanan, komitmen,
disiplin, kerjasama, integritas, dan kepemimpinan.
Analisis terhadap penilaian tersebut pun menjadi
sangat penting, bila tidak dikatakan memiliki nilai yang
sangat strategis. Informasi yang berisikan data kinerja
aparat disertai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerjanya sangat penting diketahui, agar dapat menjadi
tolok ukur untuk menilai ataupun melihat keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaannya. Jadi pada intinya, evaluasi
kinerja merupakan analisa interpretasi terhadap
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.
Pelayanan publik yang dilaksanakan aparat
pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan
fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dan
abdi negara. Di sini masyarakat berperan sebagai aktor
utama pembangunan, sedangkan pemerintah berperan
dalam mengarahkan, membimbing, dan menciptakan
suasana yang menunjang pelayanan publik. Jadi aparat
negara diharapkan mampu memperbaiki kinerjanya
serta mendorong percepatan terwujudnya masyarakat
yang mandiri dan sejahtera.
Sinkronisasi terhadap kegiatan pemerintah dan
masyarakat diharapkan terjadi agar tercipta suasana
saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan
menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Hal
ini dapat terwujud apabila aparat pemerintahan memiliki
semangat pengabdian yang tinggi dan profesionalisme
dalam memberi pelayanan publik pada masyarakat.
Selanjutnya kepemimpinan adalah cara seorang
pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau
bekerjasama dan bekerja keras secara efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan organisasi [1]. Kata kunci
kepemimpinan merujuk pada kemampuan pemimpin
organisasi mempengaruhi anggota organisasi sehingga
mereka dengan penuh kesungguhan berusaha untuk
mencapai tujuan organisasi.
Kinerja yang rendah juga bisa dikarenakan tidak
adanya pembagian kekuasaan yang mana cenderung
memusat pada pimpinan. Struktur birokrasi yang
hierarkis menempatkan kekuasaan/wewenang hanya
pada atasan, sehingga pejabat birokrasi yang
bersentuhan langsung dengan pengguna jasa menjadi
kurang responsif karena tidak memiliki wewenang yang
memadai di dalam dinamika penyelenggaraan pelayanan
publik.

Dengan perkembangan serta tuntutan kemajuan
pembangunan dan pelaksanaan pemerintahaan saat ini,
kinerja instansi pemerintah diharapkan berubah jauh
lebih baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng
Rappang pun sebagai pelaksana fungsi koordinasi dan
memberikan pelayanan administrasi memerlukan
informasi mengenai kinerja aparat yang ada di dalam
organisasinya. Hal ini mutlak agar dapat dinilai seberapa
jauh pelayanan yang telah diberikan organisasi dapat
memenuhi dan memuaskan harapan pengguna jasa.
Keterbatasan informasi/data kinerja aparat bisa
juga dikarenakan masalah kinerja yang belum dianggap
sebagai suatu hal penting. Namun hal ini serta merta
menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam
menjadikan kinerja sebagai agenda kebijakan yang
penting, di mana sering kita temukan pengisi sebuah
jabatan yang hanya melalui pertimbangan like dan dislike
dari pimpinan.
Kendala yang sering ditemui dalam usaha
meningkatkan profesionalisme aparat antara lain aspek
inovasi dan kreatifitas yang masih relatif rendah. Hal ini
sering terjadi di lapangan manakala pimpinan
menjalankan dinas luar, di mana terkadang bawahan
tidak mengerjakan tugasnya dengan alasan menunggu
petunjuk pimpinan. Padahal deskripsi pekerjaan masingmasing aparat sudah jelas semuanya mesti berjalan,
tanpa harus menunggu perintah dari pimpinan.
Begitupun ketika pimpinan berada di luar kota,
kebanyakan aparat datang terlambat dan pulang sebelum
jam pulang kantor, sehingga seharusnya pekerjaan bisa
terselesaikan tepat waktu tetapi tertunda lagi.
Permasalahan inilah yang sering terjadi di lingkup
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Demikian pentingnya pengaruh faktor kepemimpinan
dan kedisiplinan untuk meningkatkan kinerja aparat
birokrasi dalam melaksanakan dan mencapai tujuan
organisasi.
Gaya dan teori kepemimpinan yang sering
digunakan oleh orang untuk dijadikan referensi untuk
makalah kepemimpinan. Sebelum kita memasuki
pengertian kepemimpinan, maka ada baiknya kita
ketahui
terlebih
dahulu
mengenai
hakekat
kepemimpinan.
Hakekat kepemimpinan (Leadership) merupakan
subjek yang telah lama diminati oleh banyak kalangan,
baik dari kalangan ilmuwan maupun kalangan awam.
Istilah kepemimpinan mengandung konotasi tentang
citra individu-individu yang berkuasa dan dinamis yang
telah berhasil memimpin armada dalam berbagai medan
peperangan. Mereka mengendalikan kerajaan-kerajaan
korporasi dari ruangannya yang nyaman di gedunggedung pencakar langit, dan mereka yang mengarahkan
bangsa-bangsa ke tujuan yang sesuai keinginannya.
Uraian-uraian sejarah mengenai pemimpin
kebanyakan berupa cerita tentang pemimpin-pemimpin
militer, politik, agama dan sosial. Kehebatan mereka
banyak digambarkan, dikagumi, dan dijadikan
legenda/mitos. Kekaguman terhadap kepemimpinan
umumnya dikarenakan adanya proses yang demikian
misterius namun menyangkut kehidupan semua orang.
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Kepemimpinan artinya proses mempengaruhi
dan mengarahkan pegawai dalam melakukan pekerjaan
yang telah ditugaskan [2]. Kepemimpinan berarti
mampu mengatur, mempengaruhi, dan mendapat
kepercayaan tim untuk mencapai sasaran kerjanya.
Kepemimpinan juga berarti mampu memberi wawasan
kepada orang lain sehingga mereka ingin mencapainya.
Pemimpin yang baik akan membagi pengalamannya,
keterampilannya, dan sikap pribadinya untuk
menyemangati tim kerjanya. Pemimpin mampu secara
efektif memberi pengarahan terhadap semua usaha
pegawai dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.
Kebanyakan
pengertian
kepemimpinan
mengasumsikan proses pengaruh sosial yang secara
sengaja
dijalankan
oleh
seseorang
terhadap
organisasi/kelompok tertentu. Pengertian tersebut
mungkin mengemukakan aspek yang berbeda, termasuk
aspek pihak yang menggunakan pengaruh, sasaran yang
ingin diperoleh dari pengaruh tersebut, dan bagaimana
cara pengaruh tersebut digunakan, serta hasilnya
menggunakan pengaruh tersebut.
Adanya perbedaan tersebut bukan sekedar
mencari-cari hal dalam skop akademis, namun lebih
melihat adanya ketidaksesuaian identifikasi mengenai
para pemimpin beserta proses kepemimpinannya. Ia
dapat membantu memilih fenomena untuk dilakukan
penyelidikan, kemudian perbedaan-perbedaan yang lain
membantu menginterpretasikan hasilnya.
Pemimpin
memiliki
sifat,
kebiasaan,
watak/kepribadian yang unik dan khas yang
membedakan dirinya dari orang lain. Gaya hidupnya
akan
mewarnai
perilaku
dan
gaya
tipikal
kepemimpinannya. Adapun gaya kepemimpinan yaitu
sebagai berikut :
1. Gaya kepemimpinan demokratis, adalah suatu
kemampuan mempengaruhi orang lain bersedia
bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi
dengan berbagai cara; atau kegiatan yang dapat
dilakukan dan ditentukan bersama-sama dengan
bawahan. Adakalanya gaya ini disebut gaya
kepemimpinan yang terpusat pada bawahan; atau
kepemimpinan dengan adanya kesederajatan; pun
kepemimpinan partisipatif, ataupun konsultatif. Ciricirinya antara lain memiliki wewenang yang tidak
absolut;
bersedia
melimpahkan
sebagian
wewenangnya
kepada
bawahan;
kebijakan
diputuskan secara bersama antara bawahan dan
pimpinan; komunikasi berlangsung dua arah;
pengawasan dilakukan secara wajar; prakarsa bisa
datang dari bawahan; bawahan memiliki banyak
kesempatan memberikan pendapat; dan tugas-tugas
diberikan
dengan
cara
meminta,
bukan
menginstruksikan/memerintah; serta pimpinan selalu
berhati-hati dalam bertindak dan bersikap agar
muncul sikap saling percaya dan menghormati.
2. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire, di mana
pemimpin mendorong anggota agar mampu
mengambil
inisiatif,
dengan
tetap
mempertimbangkan kompetensi bawahan dalam
mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi
dengan level pengawasan minimal. Adapun ciri-

cirinya: bawahan diberi kelonggaran/fleksibilitas
dalam menjalankan tugas, namun tetap hati-hati dan
membatasi sesuai prosedur; bawahan yang berhasil
menyelesaikan tugas diberi penghargaan sebagai
dorongan, di samping adanya sanksi bagi mereka
yang kurang berhasil; hubungan antara pimpinan dan
bawahan sangat baik. Jadi umumnya manajer
menyampaikan berbagai aturan yang berhubungan
dengan tugas atau perintah, sebaliknya para bawahan
diberi kebebasan dalam memberikan pendapat.
3. Gaya Kepemimpinan Otoriter (Authoritarian), di
mana pimpinan melakukan semua pengambilan
keputusan melalui dirinya sendiri secara penuh.
Pemimpin yang melakukan pembagian tugas dan
tanggung jawab, sedangkan bawahan melaksanakan
tugas yang diberikan. Tipe kepemimpinan ini
biasanya mengarah kepada tugas, artinya dengan
adanya tugas yang diberikan oleh organisasi, maka
kebijaksanaan lembaganya akan mencerminkan
caranya memerintah bawahan untuk mencapai
tujuan. Di sini bawahan ibarat mesin yang digerakkan
sekehendak pimpinan; inisiatif yang datang dari
bawahan sama sekali tidak diperhatikan.
4. Gaya Kepemimpinan Karismatis, di mana pimpinan
mampu menarik orang yang terpesona dengan
caranya berbicara dan membangkitkan semangat.
Biasanya pemimpin dengan gaya ini memiliki sifat
visionaris. Mereka sangat menyenangi perubahan
dan tantangan. Namun kelemahan tipikal
kepemimpinan ini dapat dianalogikan dengan
peribahasa “Tong Kosong Nyaring Bunyinya”.
Pimpinan hanya mampu menarik orang untuk datang
kepada mereka, namun setelah beberapa lama
orang-orang yang datang tersebut akan kecewa
karena tidak adanya konsistensi. Apa yang telah
diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta
pertanggungjawabannya,
pimpinan
senantiasa
memberi banyak alasan, permintaan maaf, dan janji.
Jadi kepemimpinan tidak cukup dinilai hanya dari
segi prestasi materiilnya. Misalnya, politikus hanya dari
kekayaan serta kekuasaan politiknya saja. Akan tetapi
ikut dipertimbangkan pengaruh baik dan akibat buruk
yang dapat ditimbulkan bagi kesejahteraan jasmani dan
rohani bawahannya, atau bagi masyarakat publik
umumnya.
Pemimpin umumnya mencerminkan sifat dan
tujuan kelompoknya. Misalnya, kelompok kriminal akan
memilih pemimpin yang ahli dalam hal kejahatan,
sekumpulan pemuda yang ambisius dan bersifat ekstrim
radikal akan memilih seorang agitator ultra radikal dan
patologis sebagai pemimpin mereka yang akan
menyebar perpecahan, bencana dan teror di tengah
masyarakat. Jadi pemimpin itu sedikit atau banyak pasti
merupakan ringkasan pendek dari sikap mental
kelompoknya.
Pemerintahan disebut rawan konflik, karena di
satu pihak penyedia layanan sipil dan jasa publik
dimonopoli pemerintah sehingga kontrol sosial semakin
penting dan harus semakin ketat, serta disisi lain karena
adanya kepentingan kelompok masyarakat yang
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berbeda-beda sehingga kepemimpinan pemerintahan
semakin diperlukan [3].
Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri atas
dua bagian yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu
konsep kepemimpinan yang mengandung sistem nilai
sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung
sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin
organisasi akan dihadapkan pada berbagai situasi dan
perubahan yang cepat. Jadi ketika seseorang melakukan
suatu peran, sang pemimpin harus mampu
mempertimbangkan hal lainnya.
Kepemimpinan pemerintahan di zaman ini,
apapun bentuknya tidak dapat hanya mengambil pola
dan gaya kepemimpinan tradisional, melainkan
ditentukan oleh berbagai macam faktor dan harus
melewati berbagai kriteria. Winardi [4] berpendapat
bahwa seluruh stuktur dalam kepemimpinan dilingkupi
nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomi dan politis.
Penerapan disiplin kerja dalam kehidupan
organisasi bertujuan agar semua pegawai organisasi akan
berkepribadian dan berperilaku patuh dan taat pada
segala aturan dan tata kelola yang berlaku dalam
perusahaan tanpa paksaan. Apabila pegawai dapat
mengendalikan diri dan mematuhi semua aturan dan
norma organisasi, maka pegawai tersebut menjadi
modal utama dalam mencapai tujuan organisasi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin merupakan
bentuk ketaatan pada peraturan dan norma kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlaku
dan dilaksanakan dengan rela hati dan ikhlas sehingga
timbul rasa malu bila kena sanksi karena rasa takut pada
Tuhan Yang Maha Esa. Disiplin kerja sebagai suatu sikap
menghormati, patuh dan taat terhadap peraturanperaturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak
mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila
melanggarnya [5].
Sedangkan definisi Smith [6] tentang tujuan
bekerja adalah untuk hidup; atau bekerja diperlukan
karena adanya tujuan menopang kesejahteraan, yang
apabila tidak bekerja maka orang tidak bisa menikmati
hidup. Jadi sekarang ini bekerja juga dilatarbelakangi
kebutuhan ekonomi. Hanya kegiatan yang dimotivasi
kebutuhan ekonomi sajalah yang dikategorikan sebagai
kerja, sedangkan orang yang tidak mendapatkan imbalan
tidak dikategorikan bekerja.
Organisasi yang baik selalu mempunyai aturan
internal mengenai kinerja, profesionalisme, budaya
organisasi seperti kebersamaan, kehormatan, dan
kredibilitas organisasi, serta untuk menjamin
terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan tugas agar
searah dengan tujuan, peran, fungsi, wewenang, dan
tanggung jawab organisasi. Akan tetapi organisasi yang
berjalan optimal tidak bisa dikaitkan hanya pada
kebutuhan ekonomi saja, karena pada kenyataannya
faktor disiplin kerja mempunyai peranan yang tidak kalah
penting untuk membentuk bawahan agar mempunyai
tanggung jawab dalam bekerja.
Tujuan organisasi yang ingin dicapai harus
mendapat dukungan dari berbagai variabelnya yang
berkaitan satu sama lain. Peran individu (pegawai) sangat

penting, karena sebuah sistem, struktur, dan proses
tidak bisa berjalan baik tanpa individu yang menjalankan
variabel-variabel lainnya. Salah satu peran individu
adalah menerapkan disiplin kerja agar berjalan seiring
dengan kemampuan yang dimilik, yang terbentuk dari
pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya di
lembaga pendidikan formal ataupun non formal.
Pengembangan evaluasi kinerja perlu dilakukan
dengan hati-hati karena akan menentukan kinerja aparat
dan organisasi. Kinerja adalah hasil dari fungsi-fungsi
pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu [7].
Dengan kata lain, kinerja adalah hasil pekerjaan aparat
pemerintah dalam waktu yang telah ditentukan secara
tepat sasaran. Definisi kinerja tersebut menjelaskan
gambaran tingkat pencapaian dan pelaksanaan tugas
yang dilakukan aparat dalam organisasi/instansi
pemerintah.
Meningkatkan kinerja aparat instansi pemerintah
merupakan tujuan atau target yang ingin dicapai
organisasi agar dapat melaksanakan kegiatan secara
maksimal. Kinerja adalah totalitas hasil kerja yang dicapai
suatu organisasi yang sangat erat kaitannya dengan usaha
organisasi mencapai tujuan. Kinerja aparat adalah faktor
tak terpisahkan dari sumber daya yang dimiliki
organisasi, agar sumber daya tersebut dapat digerakkan
dan/atau dilaksanakan oleh aparat dalam peran aktifnya
sebagai pelaku untuk mencapai tujuan organisasi,
sehingga dapat terlaksana dengan baik.
II.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yang
menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan
populasi meliputi seluruh pegawai Kantor Sekretariat
yang tersebar di 122 desa, sehingga ditentukan sampel
sebanyak 55 sampel. Adapun teknik pengumpulan data
berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.
Sedangkan tahapan dalam analisis data yaitu dengan
menyeleksi data, klarifikasi data, tabulasi data, dan
standarisasi data. Adapun standarisasi data untuk
mempermudah analisis yaitu penentuan analisis statistik,
uji kualitas data, uji asumsi.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepemimpinan
di
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pengaruh
terhadap kinerja aparat. Melalui penelitian ini, peneliti
mengemukakan beberapa aspek kepemimpinan, yakni:
a) Pimpinan yang memberikan bimbingan dan arahan
pada bawahannya menunjukkan skor “sangat
berpengaruh” dengan rata-rata 96%.
b) Pimpinan yang memberikan perintah pada
bawahannya
menunjukkan
skor
“sangat
berpengaruh” dengan persentase 95%.
c) Pimpinan yang mengembangkan dan mendukung
bakat bawahannya menunjukkan skor “sangat
berpengaruh” dengan persentase 89%.
d) Pimpinan yang jujur dan berlaku adil pada
bawahannya
menunjukkan
skor
“sangat
berpengaruh” dengan persentase 88%.
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e) Pimpinan memiliki hati yang bersih dalam
memberikan tindakan menunjukkan skor “sangat
berpengaruh” dengan persentase 84%.
f) Kemahiran pimpinan berbicara dan mudah
menangkap maksud bawahannya menunjukkan skor
“sangat berpengaruh” dengan persentase 87%.
g) Pimpinan yang memberikan pendidikan dan
pengetahuan kepada bawahannya menunjukkan skor
“sangat berpengaruh” dengan persentase 80%.
h) Keterampilan yang dimiliki pimpinan dalam
menempatkan
bawahannya
sesuai
dengan
keahliannya
menunjukkan
skor
“sangat
berpengaruh” dengan persentase 90%.
i) Kemampuan teknis dan manajemen pimpinan
menunjukkan skor “sangat berpengaruh” dengan
persentase 83%.

prosedur masuk kategori “sangat baik” dengan
persentase 83%.
6. Gaji bagi aparat sesuai dengan kualitas kinerjanya.
Tingkat gaji bagi aparat sesuai dengan kualitas
kerjanya “sangat baik” dengan persentase 81%.
IV.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bagian
sebelumnya, maka penulis berkesimpulan sebagai
berikut:
1. Berdasarkan tabel model summary koefisien
determinasi atau r squared = 0,511, berarti variabel
kepemimpinan mempengaruhi variabel kinerja
sebesar 51,1%. Selisih nilai sebesar 48,9% dari
pengaruh faktor lainnya. Dan dengan nilai t hitung >
t tabel (4.757 > 2.006), maka H0 ditolak.
Kesimpulannya,
variabel
kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja.
2. Berdasarkan tabel model summary koefisien
determinasi atau r squared = 0,311, menunjukkan
pengaruh variabel disiplin kerja terhadap variabel
kinerja sebesar 31,1%. Selisih nilai 68,9% didapat dari
pengaruh faktor lain. Serta dengan nilai t hitung > t
tabel (3.763 > 2.006), maka H0 ditolak. Jadi variabel
disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap
variabel kinerja.
3. Berdasarkan tabel model summary koefisien
determinasi atau r squared = 0,427, artinya variabel
kepemimpinan dan variabel disiplin kerja terhadap
variabel kinerja memiliki pengaruh sebesar 42,7%.
Selisih nilai sebesar 57,3% merupakan pengaruh dari
faktor lain. Berdasarkan output Anova didapatkan
nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y
sebesar 0.000 < 0,05. Dan nilai f hitung 4.714 > f
tabel 2.389 menyimpulkan adanya pengaruh
kepemimpinan X1 dan disiplin kerja X2 terhadap
kinerja aparat Y.

Sedangkan untuk disiplin kerja aparat di Kantor
Sekretariat Daerah didapati beberapa aspek, yakni:
1. Kedisiplinan berupa kehadiran sebelum kantor
dibuka.
Kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat berupa
kehadiran menunjukkan skor yang sangat
berpengaruh dengan persentase 89%. Jadi
disimpulkan
bahwa
kepemimpinan
sangat
mempengaruhi kehadiran aparat.
2. Kedisiplinan berupa mengikuti aturan jam kerja.
Kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat berupa
aturan jam kerja menunjukkan “sangat berpengaruh”
dengan persentase 84%.
3. Kedisiplinan berupa menggunakan pakaian dinas.
Kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat berupa
penggunaan pakaian dinas menunjukkan “sangat
berpengaruh” dengan skor persentase 82%.
4. Kedisiplinan berupa patuh dan taat pada aturan.
Kepemimpinan terhadap disiplin kerja aparat berupa
kepatuhan dan ketaatan pada aturan menunjukkan
“sangat berpengaruh” dengan skor 85%.
Selanjutnya hasil penelitian mengenai pengaruh
disiplin terhadap kinerja aparat di kantor Sekretariat
Daerah sebagai berikut;
1. Peralatan kerja yang dimiliki aparat.
Peralatan kerja aparat sudah “sangat baik” dengan
persentase sebesar 83%.
2. Aparat dalam menggunakan komputer.
Tingkat aparat dalam menggunakan komputer
menunjukkan skor “sangat berpengaruh” dengan
persentase 91%.
3. Aparat dalam menata ruangan kerjanya dan
kebersihan lingkungan.
Tingkat aparat dalam menata ruangan dan
kebersihan lingkungannya masuk dalam kategori
“sangat baik” dengan persentase 79%.
4. Tingkah laku dan pola kerja aparat.
Tingkah laku dan pola kerja aparat masuk kategori
“sangat baik” dengan pesentase 79%.
5. Kepemimpinan dalam mengendalikan bawahan
sesuai SOP.
Tingkat kepemimpinan dalam mengendalikan
bawahan sesuai dengan standar operasional
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semangat reformasi birokrasi disambut baik oleh jajaran
KPU dengan melakukan berbagai terobosan baru yaitu,
peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan
pegawai melalui diklat, beasiswa, izin belajar S2, dan
sosialisasi pilkada [2]. Hal ini dilakukan untuk
mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi agar
tidak terulang lagi, khususnya sikap dan kepribadian
serta masalah pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009
dan 2014. Untuk mendukung pelaksanaan manajemen
kinerja dan reformasi birokrasi, sangat ditentukan oleh
pimpinan selaku penentu kebijakan dalam menetapkan
keputusan. Seorang pemimpin tidak seharusnya membuat
kebijaksanaan di atas kebijakan karena dapat mencidrai
nilai-nilai kebenaran, apa lagi kalau bertentangan dengan
kebijakan tersebut. Pengambilan keputusan atas dasar
kebijaksanaan melalui pendekatan atau kekeluargaan
merupakan keputusan tidak adil, penuh dengan resiko yang
dapat merugikan pegawai tertentu karena hak-hak atas
kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga mereka sering
mempengaruhi pegawai lain untuk bertindak yang dapat
merugikan dirinya atau orang lain, bahkan dapat
mengurangi motivasi kerja pegawai dan menibulkan
perilaku yang buruk seperti kepribadia, sikap dan
kemampuan kerja berkurang, sehingga dapat menghambat
kinerja dan tujuan organisasi.
Berdasarkan fenomana yang ada dan hasil
pengamatan penulis, maka dapat disimpulkan pokok
permasalahan yaitu kurangnya motivasi kerja dan
perilaku individu perlu diperbaiki, sehingga berdamapak
terhadap kinerja organisasi pada Kantor KPU
Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari kedua pokok
permasalahan ini, penulis dapat memaparkan bukti-bukti
adanya masalah tersebut sebagai berikut :
Pertama, rendahnya motivasi yang diakibatkan
kurangnya kerja sama antar komisioner, antar
sekretariat, komisioner dan sekretariat.. Motivasi
berkurang karena ada beberapa pegawai melakukan
aktivitas lain, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
pada saat jam kerja namun tidak mendapat sanksi atau
teguran dari pimpinan. Kurangnya pemberdayaan
pegawai melalui pembinaan, arahan dan petunjuk dalam
bekerja, apa lagi kemampuan mereka terbatas. serta
membebani pegawai sehingga berdampak pada motivasi
pegawai
Fenomena lain yang dapat mempengaruhi
motivasi dan perilaku individu terhadap kinerja
organisasi pada Kantor KPU Kabupaten Sidrap antara
lain; suasana kerja belum memadai, disiplin kerja, kurang
fokus dalam bekerja, pilih kasih, perilaku individu,
ketidakadilan dalam pembagian honor, kurang

Abstrak
Masalah dilapangan masih ada pegawai yang tidak
disiplin dalam pekerjaan maupun waktu, karena sering
disibukan dengan urusan keluarga khususnya pegawai
perempuan. Selain itu sikap miskomunikasi antara
middle pimpinan, komisioner dan staf sering terjadi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
motivasi terhadap kinerja organisasi, pengaruh
perilaku individu terhadap kinerja organisasi dan
pengaruh keduanya pada Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Analisis data
yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara signifikan ada
pengaruh motivasi dan perilaku individu terhadap
kinerja organisasi, masing-masing sebesar 46,3% dan
51,5%. Jika motifasi dan perilaku individu secara
bersama mempengaruhi kinerja organisasi, maka
mengalami peningkatan menjadi 60,4%. Semakin baik
motivasi dan perilaku individu, maka kinerja organisasi
akan semakin baik pula. Dengan demikian pencapaian
tujuan organisasi dapat terealisasi, tapi pencapaiaan
persentasi tersebut belum maksimal dan masih sangat
memerlukan peningkatan motivasi dan perbaikan
perilaku pimpinan atau bawahan.
Kata Kunci : Motivasi, Perilaku dan Kinerja

I.

PENDAHULUAN

Keberadaan suatu organisasi karena adanya
permintaan dan tuntutan dari masyarakat atau pihak lain
yang sangat menghendaki atau membutuhkan organisasi
tersebut untuk mengatur, melaksanakan tugas, fungsi
dan wewenan yang akan dibebebankan oleh undangundang dan peraturan sesuai dengan harapan mereka
yang menginginkan perubahan [1]. Demikian halnya
dengan keberadaan KPU, khususnya KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang. Kehadiran penyelenggara pemilu
tersebut dibawah payung hukum Undang-undang Dasar
1945 Pasal 22E (amandemen III) kemudian diperkuat
dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003
tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum. Untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komisioner dalam
pelaksanaan pemilu, maka dibentuklah Sekretariat KPU
Kab./kota sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu.
Untuk mendukung seruan pemerintah, KPU Kab.
Sidrap perlu melakukan reformasi birokrasi dan itu
sangat mendesak dilakukan dan seharusnya dilakukan,
khususya dalam penetaan administrasi barang logistik
pemilu dan sistem administrasi persuratan. Hembusan
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pemahaman terhadap pelaksanaan tupoksi sehingga
sering terjadi pengalihan pekerjaan yang dapat
menimbulkan
kesenjangan
antar
pegawai,
kebijaksanaan, pengawasan dan ketegasan pimpinan,
kurangnya kemampuan, pengalaman, pembinaan dalam
menjaga dan memanfaatkan fasilitas kantor. Kurangnya
kesadaran dan kesabaran bagi staf untuk meningkatkan
wawasan dan kemampuan sehingga dalam melakukan
suatu pekerjaan mereka kurang kreatif. Fenomena ini
dapat menyebabkan kinerja organisasi rendah. Hal ini
merupakan suatu indikasi kurangnya motivasi.
Motivasi dan perilaku individu merupakan
variabel bebas dan kinerja organisasi adalah variabel
terikat yang menjadi pokok pembahasan dalam
penelitian pada Kantor KPU Kab. Sidenreng Rappang,
sekitar pelaksanann Pemilu Tahun 2014 dan kegiatan
sehari-hari, disamping indikator-indikator variabel
lainnya, sebagaimana yang akan dipaparkan pada bab
selanjutnya. Oleh karena itu perlu adanya batasan
masalah yang menjadi garis pemisah dari berbagai
bentuk motivasi dan perilaku individu yang terlupakan
dalam untaian kata dan kalimat demi terbentuknya kata
tesis. Untuk mendukung terbentuknya suatu tesis
diperlukan beberapa teori dan konsep, untuk itulah
penulis akan mengemukakan konsep berdasarkan
fenomena dan pengamatan apa yang telah terjadi pada
Kantor KPU Kabupaten Sidrap selama ini.
Berdasarkan fenomena dan hasil pengamatan
peneliti, bahwa ternyata suasana kerja pegawai belum
baik, jika dilihat secara cermat masih banyak terjadi
kesenjangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada,
masih ada beberapa kelemahan yang ditunjukkan
pegawai dimana mereka kurang termotivasi dengan
pekerjaannya. Masih ada pegawai yang masuk kerja tidak
tepat waktu, disiplin kerja kurang, karena sering disibukan
dengan urusan anak atau keluarga khususnya pegawai
perempuan dan kegiatan lain untuk memenuhi
kebutuhannya pada saat jam kerja. Selain itu sikap
miskomunikasi antara middle pimpinan, komisioner dan staf
sering terjadi serta kepribadian mereka dalam bertindak
tidak sesuai etika. Hal ini diindikasikan bahwa perilaku
mereka berdampak terhadap kinerja organisasi dan
pimpinan atau atasan tidak dapat memutuskan kebijakan
yang adil untuk menegakan aturan.
Tingkat kemampuan pegawai masih rendah dan
lamban, bila dilihat kinerjanya pada dokumen pemilu
2014 dan setelah pemilu, masih sangat jauh dari
kesempurnaan karena kurangnya pemberdayaan pegawai,
sehingga kualitas kinerja organisasi kurang baik,
khususnya pembutan surat keluar dan keputusan. Disisi
lain banyak perilaku dan kebijakan pimpinan atau atasan
tidak sesuai dengan sikap, kepribadian, aturan dan tingkat
keadilan yang telah ditanamkan Nene Mallomo yang
seharusnya menjadi suri teladan tapi justru sebaliknya.
Banyak diantara pegawai dan masyarakat merasa kecewa
dan dirugikan terhadap perilaku individu yang dapat
berdampak terhadap kinerja mereka dan kineja
organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku
individu kurang maksimal dan perlu perbaikan.
Fenomena lainnya, masih ada pegawai yang sering
menunda tugas kantor, karena banyak meluangkan waktu

di luar kantor untuk mengurus dan memenuhi kebutuhan
keluarganya, kurangnya kerja sama antar pegawai
khususnya middle pimpinan dalam peyelesaian tugas,
sehingga menyebabkan pendistribusian tupoksi tidak
sesuai dengan tufoksi mereka, keterlambatan penyelesaian
pekerjaan dan dokumen terbengkalai. Kurangnya
pemberdayaan pegawai sehingga SDM dan kemampuan
terbatas dalam menyelesaikan pekerjaan dan mereka tidak
mampu memberdayakan dirinya karena tidak ada tekanan
dari atasan. Akibatnya kualitas kinerja organisasi rendah,
banyak surat dan keputusan yang telah dibuat tidak
memenuhi standar kualiatas, untuk itu pimpinan atau
atasan harus melakukan kebijakan inovaif yang
menguntungkan semua pihak, penekanan, reformasi
birokrasi dan pemberlakuan disiplin. Fenomena di atas
merupakan indikasi kurangnya motivasi kerja pada
Kantor KPU Kabupaten Sidenreng Rappang.
Dari hasil pemaparan di atas maka peneliti
merasa bertanggung jawab secara moral terhadap
fenomena yang terjadi karena peneliti perna bekerja
pada lembaga ini, kemudian dimutasi dan akhirnya
kembali lagi. Peneltian ini pula menjadi dasar untuk
melakukan perbaikan kinerja, perilaku, peningkatan dan
pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam
berbagai level pada masa yang akan datang, sehingga
pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Pemilihan serta Bupati dan Wakil Bupati
berjalan dengan baik, lancar, aman, terkendali, hasilnya
dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua
lapisan masyarakat.
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan
penelti merumuskan beberapa hal yaitu apakah ada
pengaruh motivasi dan pengaruh individu terhadap
kinerja organisasi pada kantor KPU Kabupaten
Sidenreng Rappang. Dimana tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menjawab semua rumusan masalah yang
telah disebutkan sebelumnya. Manfaatnya untuk utuk
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan bagi
jajaran komisi pemilihan umum di Kabupaten Sidenreng
Rappang pada penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan
datang.
Pemimpin adalah “seseorang yang karena
kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa
pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok
yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama ke
arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu” [3]. Jadi
pemimpin merupakan salah satu motor penggerak
motivasi dan penentu perilaku individu terhadap kinerja
organisasi. Pegawai yang baik mampu menjadi motor
penggerak dan sumber motivasi bagi para rekannya [4].
Motivasi yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam
sangat mujarab terhadap diri pribadi seseorang dan
organisasi dari pada motivasi karena mengharapkan
sesuatu. Untuk membangun motivasi individu dalam
mencapai tujuan perlu di topang oleh kegiatan fokus
agar motivasi dapat terarah, tidak menemui suatu
hambatan yang berarti, Insya Allah apa yang dicapai
selalu mendapat ridhoNya [5]. Motivasi tidak cukup
menjamin keberhasilan suatu organisasi tapi harus
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didukung oleh kemampuan yang dilandasi dengan
kesadaran dan kesabaran dalam bertindak [6].
Adminstrasi publik, menurut Chandler dan Plano
(1988 : 29-30) adalah “proses dimana sumber daya dan
personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk
memformulasikan,
mengimplementasikan,
dan
mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam
kebijakan publik” [7]. Administrasi publik bertujuan
untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui
perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang
organisasi, sumber daya manusia dan keuangan. Di
dalam kenyataan terdapat variasi persepsi tentang
administrasi publik, Mc. Curdy ( 1986 ) dalam studi
literaturnya mengemukakan bahwa “administrasi publik
dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai
salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat
juga dianggap sebagai cara yang prinsipil untuk
melakukan berbagai fungsi negara” [8]. Jadi administrasi
publik digunakan untuk mengolah suatu organisasi dalam
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Selanjutnya variabel perilaku individu tidak dapat
dipisahkan dengan administri publik dalam pelaksanaan
pemilu dan pilkada. Sebagai pelaksana dari suatu undangundang, peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan,
maka jajaran KPU Kab. Sidrap harus berperilaku
independen, mempunyai integritas yang tinggi,
kepribadian dan sikap yang baik serta selalu menjaga
atau meningkatkan kemampuan agar mereka dapat
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan kepadanya.
Dalam banyak hal “kebenaran umum” (public
image) ini tidak sepenuhnya salah. Berbagai kasus
menunjukkan, birokrasi lebih melayani dirinya dan
kepentigan kliennya dari pada mendahulukan
kepentingan umum. Tidak jarang ia juga menjadi alat
politik dari sudut kekuatan politik tertentu. Hal
semacam itu tentu seharusnya tidak terjadi. Karena
penjelasan mengenai birokrasi yang dilakukan secara
ilmiah harus mencakup usaha untuk menguji hubungan
administratif dan aparatur manajerial dalam kerangka
konteks sosial yang spesifik, pada tempat birokrasi
dibentuk.
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu
dilakukan terobusan baru yang sesuai dengan regulasi
dan kebijakan bagi para pimpinan kantor atau organisasi
agar sistem pelayanan kepada publik dapat terwujud
sehingga kepuasan bathin dapat terpenuhi. Birokrasi
telah memberikan peran yang sangat besar dalam
perkembangan dan kemajuan yang harus dilakukan oleh
pemerintah kepada warganya, dengan demikian sistem
pelayanan pemerintahan terhindari dari birokrasi ilegal.
Birokrasi Legal Rasioanal di Indonesia bersumber dari
beberapa peraturan dan undang-undang yang dibuat
untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetatapkan,
berdasarka Panca Sila dan Undang-undang Republik
Indonesia Dasar Tahun 1945.
Tugas yang berbeda-beda, menentukan besarnya
tanggung jawab setiap anggota organisasi dan hubungan
diantara mereka, namun tidak berarti bahwa kewajiban
birokrasi sangat mudah dan rutin. Tugas-tugas birokrasi

memiliki kompleksitas yang bervariasi, dari tugas-tugas
klerikal yang sifatnya rutin hingga tugas-tugas yang sulit,
untuk itu pegawai dituntut untuk tetap termotivasi agar
tugas tersebut tetap berkelanjutan dan sistimatis.
Namun ada perbedaan yang signifikan antara pandangan
umum tentang birokrasi dalam suatu keseharian dan
sudut pandang ilmiah metodologis. Bagi awam, birokrasi
mengingatkan pada struktur yang lamban, kekusutan
prosedural, kaku dan tidak efisian. Untuk itu KPU
melakukan reformasi birok disegala bidang bagi jajarang
KPU Tingkat Pusat sampai ke KPU Kab./Kota.
Berdasarkan fenomena dan hasil pengamatan
yang dilakukan peneliti selama ini, ancaman dan
pengawasan yang ketat yang dilakukan pada pegawai
KPU kabupaten Sidrap khususnya Pegawai Negeri Sipil
tidak membuahkan hasil yang signifikan, oleh karena itu
perlu adanya konsep pendekatan kekeluargaan,
persuasif dan semi militer kepada mereka untuk
menyadarkan dan membangkitkan motivasi dan disiplin
kerja bagi pegawai secara adil dan merata. Pembagian
tugas, tanngung jawab dan berbagai kelopok kerja
seharusnya diberikan sesuai dengan prosedur atau
regulasi yang berlaku unuk memenuhi kebutuhannya,
agar mereka merasa diperhatikan dan diberlakukan
secara adil. Pemenuhan kebutuhan kepada para pegawai
dapat melalui kepanitiaan kelompok kerja, dapat
menambah motivasi sementara.
Menurut Hasibuan mengatakan bahwa teori
motivasi mempunyai sub variabel yang mendorong
individu. Sub variabel tersebut meliputi motif, harapan
dan insentif [9]. Motif (Motif) adalah suatu perangsang
keinginan dan penggerak kemauan kerja seseorang.
Setiap motif mempunyai tujuan tertentu yang ingin
dicapai, jadi motif tersebut mengambarkan apa yang
ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Harapan (Expectancy). Adalah suatu kesempatan yang
diberikan terjadi karena perilaku untuk tercapainya
tujuan. Perilaku individu tersebut mempergunakan
kesempatan sebaik mungkin untuk mencapai harapan
yang diinginkan. Insentif (incentive) adalah meransang
bawahan dengan memberikan hadiah (imbalan) kepada
mereka yang berprestasi untuk meningkatkan semangat
kerja.
II.

METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Kantor
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng
Rappang. Penentuan lokasi ini sangat relevan dengan
judul yang dipilih. sebelum melaksanakan penelitian
telah dilakukan pra penelitian, wawancara dan
pengamatan untuk mendapatkan gambaran umum yang
bermanfaat untuk kelancaran pelaksanaan penelitian.
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif, dengan mengunakan
jenis penelitian deskrptif analitis [10]. Melalui penelitian
ini diharapkan dapat diketahui pengaruh motivasi dan
perilaku individu terhadap kinerja organisasi Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidenreng
Rappang.
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B. Teknik Pengumpulan Data
1. Penyebaran angket (kuesioner) kepada para
responden dalam hal ini yaitu para pegawai dalam
lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Observasi (pengamatan) proses pengumpulan data
melalui pengamatan terhadap objek penelitian dan
lingkungannya.
3. Dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai
data atau dokumen dan informasi yang
berhubungan dengan objek penelitian yang
diperoleh dari Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang.

sehingga suasana kerja masih belum baik yang ditandakan
dengan disiplin kerja pegawai masih kurang, hal ini
ditunjukkan dari masih adanya pegawai yang tidak tepat
waktu untuk masuk bekerja dan kebijakan belum marata.
Meskipun kebijakan memperoleh hasil maksimal tapi tidak
dapat memaksimalkan motivasi pegawai.
Kemudian, indikator yang paling kecil pengaruhnya
yaitu indikator ketiga yakni pemberdayaan hanya sebesar
3,41%. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai
masih kurang maksimal, kurangnya pemahaman terhadap
pelaksanaan tupoksi, sehingga sering terjadi pengalihan
pekerjaan yang dapat menimbulkan kesenjangan antara
para pegawai serta kurangnya kesadaran dan kesabaran
bagi staf untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan
sehingga dalam melakukan suatu pekerjaan mereka kurang
kreatif, untuk itu pemimpin perlu memperhatikan
bawahannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Winardi
(2004:304) pemimpin adalah “seseorang yang karena
kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa
pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang
dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama ke arah
pencapaian
sasaran-sasaran tertentu” [23]. Sebagai
pemimpin perlu adanya pengembangan SDM, penambahan
bimbingan dan pelatihan secara khusus kepada masingmasing pegawai. Untuk meningkatkan motivasi perlu
dilakukan repormasi birokrasi kepada semua pegawai
tanpa terkecuali khususnya kepada pimpinan, baik terhadap
middle pimpinan maupun top pimpinan, agar mereka dapat
melakukan inovasi.

C.

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan akan
dianalisis secara kuantitatif dan bersifat deskriptif.
Analisis tersebut didukung oleh variabel (X1) motivasi,
Variabel (X2) perilaku individu (variabel bebas dan
Variabel (Y) Perilaku organisasi adalah variabel terikat.
Data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi
berganda dengan bantuan program SPSS 16.0 for
windows. Hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji
kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda
dan uji hipotesis.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja (X1 Terhadap
Y)
Berdasarkan hasil uji statistik melalui SPSS
diperoleh data bahwa motivasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai pada Kantor Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sidenreng Rappang dengan nilai t
hitung variabel motivasi (X1) sebesar 5,645 dengan
tingkat signifikansi 0.000 (p < 0.05), berarti ada
pengaruh yang signifikan antara variabel motivasi (X1)
terhadap kinerja (Y), dan hasil uji (model summary,
Tabel 4.57 ) pengaruh X1 terhadap Y sebesar 46,3%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
Sartika Hayulinanda Halim (Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin : 2012) yang menyatakan bahwa
motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
karena variabel motivasi dengan t-hitung (2,080) ˃ ttabel (1,667), maka dapat dikatakan terdapat pengaruh
yang nyata antara variabel motivasi dengan variabel
kinerja organisasi. Disamping itu nilai probabilitas 0,000
lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa X1
berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Maka dapat
disimpulkan hasil penelitian ini bahwa Variabel Motivasi
(X1) berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja
(Y).
Selanjutnya diantara keempat indikator motivasi
yang diukur, yang paling besar pengaruhnya yaitu indikator
keempat yakni kebijakan sebesar 4,25%, hal ini
menandakan bahwa kebijakan yang diambil pada Kantor
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang
sudah secara kolegial atau pengambilan diambil melalui
keputusan bersama. Namun, dalam aplikasinya masih
banyak pegawai yang kurang memperhatikan kebijakan,

B. Pengaruh Perilaku Individu Terhadap Kinerja (X2
Terhadap Y)
Berdasarkan hasil uji statistik melalui SPSS
diperoleh data bahwa perilaku individu berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai atau organisasi pada
Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng
Rappang dengan nilai t hitung variabel Perilaku individu (X2)
sebesar 6,270 dengan tingkat signifikansi 0.000 (p < 0.05),
berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel
perilaku individu (X2) terhadap variabel kinerja (Y), dan
hasil uji (model summary, Tabel 4.60 ) pengaruh X2
terhadap Y sebesar 51,5%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
Arrafiqur Rahman (Fakultas Ekonomi Universitas Pasir
Pangaraian) bahwa dari hasil pengujian hipotesis dengan uji
t ditemukan t hitung ternyata lebih besar dari t tabel yaitu
t hitung = 3,561 dan t tabel = 2,00, berarti terdapat
pengaruh yang signifikan antara perilaku individu dan
kinerja pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Riau. Dari perhitungan persamaan regresi linier
diperoleh bentuk persamaan adalah Y=27,451+ 0,196X,
berarti jika terjadi perubahan pada perilaku individu
sebesar 1% maka kinerja pegawai juga akan mengalami
perubahan sebesar 19,6. Dari perhitungan koefisien
korelasi ditemukan hubungan yang positif yaitu 0,360
antara perilaku individu dan kinerja pegawai yang berarti
bahwa hubungan antara perilaku individu dengan kinerja
pegawai Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi
Riau adalah sebesar 36%. Dari perhitungan koefisien
determinasi (r2) ditemukan angka sebesar 0,130 atau 13%
yang berarti bahwa besarnya pengaruh perilaku individu
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terhadap kinerja pegawai pada Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Riau adalah sebesar 13%,
sedangkan selisihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak
diamati dalam penelitian ini.
Selanjutnya, diantara keempat indikator perilaku
individu yang diukur, yang paling besar pengaruhnya
yaitu indikator keempat yakni kemampuan sebesar
4,10%, hal ini menandakan bahwa kemampuan pegawai
sudah baik, tapi kualitas kinerja yang dihasilkan masih
kurang, terlepas dari itu pegawai masih perlu diberikan
bimbingan, pelatihan dan arahan untuk meningkatkan
kecakapan, kemampuan dan kualitas kinerja dalam
mengerjakan tupoksinya masing-masing. Sedangkan
indikator yang memiliki pengaruh terkecil yaitu
indikator kepribadian sebesar 2,17%. Hal itu
menunjukkan bahwa kepribadian pegawai masih perlu
perbaikan, hal ini ditandai dengan masih ada pegawai
yang tidak sadar akan perkerjaan atau tugasnya dan
kurang peduli terhadap aturan yang ada, mereka masih
kurang tepat waktu untuk masuk kantor serta masih
ada pegawai yang sering menunda tugas kantor karena
urusan keluarga atau urusan diluar kantor, sehingga
pencapaian kinerja organisasi tertunda pula atau tidak
tepat waktu. Hal ini didukung oleh hasil pengamatan yang
dilakukan oleh peneliti, namun untuk membuktikan
absensi kehadiran tidak bisa karena mereka menanda
tangani absenasi tersebut setiap hari dan sering
terlambat melakukan cek lock di pagi hari dan mereka
melakukan penyesuaian waktu atas keterlambatan
mereka datang pada sore hari atau malam hari, sehingga
waktu kinerja tertutupi, sehingga tunjangan kinerja
mereka tidak berkurang.
Dari hasil pengamatan setelah adanya tunjangan
kinerja dan absensi elektronik tidak ada perubahan
kinerja terhadap beberapa pegawai untuk meningkatkan
motivasi kerja, mereka selalu melakukan kesalahan yang
sama, meskipun pimpinan sering memberikan arahan
dan pembinaan, namun tidak memberikan hasil yang
maksimal karena pimpinan atau atasan mereka tidak
memberi sanksi, surat teguran atau ancaman dan atasan
mereka sering melakukan perilaku apa yang telah diuraikan
di atas, hal ini menandakan perilaku mereka mengikuti
perilaku atasannya, untuk itu pimpinan harus melakukakan
reformasi birokrasi dan inovasi di segala bidang.

(kejelasan) , Help (bantuan atau pertolongan), Incentive
(peransang), evaluation (evaluasi), Validity (kebenaran) dan
Environment (lingkungan). Sumber tersebut berasal dalam
diri pekerja dan berasal dari luar yaitu organisasi atau
lingkungan, kedua faktor tersebut salin melengkapi,
mempengaruhi dan menunjang satu sama lain dalam
melakukan berbagai aktivitas. Hasil penelitian ini juga
sejalan dengan hasil penelitian Donny Prakasa Utama
(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indoneisa)
dimana hasil penelitiannya menyarankan bahwa pimpinan
hendaknya secara terus menerus mensosialisasikan
pemahaman tentang tata tertib yang berlaku dalam
organisasi kepada para pegawai dalam meningkatkan
kualitas pegawai dan kualitas kinerja dalam melaksanakan
setiap tugas dan tanggungjawabya yang dibebankan
kepadanya.
Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka
dapat disimpulkan bahwa apabila dari keempat indikator
motivasi (kerja sama, kebutuhan, pemberdayaan dan
kebijakan) dan keempat indikator perilaku individu (ciriciri biografis, kepribadian, sikap dan kemampuan) lebih
ditingkatkan serta dimenej dengan baik, maka akan
meningkat pula kinerja organisasi, sehingga tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai dengan kualitas baik.
Oleh karena itu top dan middle pimpinan harus
berinovasi terhadap pribadi mereka terlebih dahulu,
berinovasi dan berani melakukan tindakan terhadap
bawahan demi terwujudnya reformasi motivasi dan
perilaku individu.
Menurut teori positif dan negatif dari Mc. Gregor
sebagaimana telah dipaparkan pada bab terdahulu bahwa
karyawan tidak menyukai pekerjaan, sebenarnya mereka
sangat menyukai pekerjaan, tapi tingkat kemampuan
mereka terbatas, tidak berani bertindak, beban pekerjaan
yang diperintahkan bukan tanggung jawabnya, sehingga
beberapa dari mereka tidak berani bertanggung jawab
terhadap pekerjaanya, butuh perhatian, malas, mencontoh
perilaku pimpinan atau pegawai lain dan beberapa racun
motivasi yang mempengaruhi mereka serta pimpinan tidak
berani melakukan tindakan atau ancaman. Ancaman
hukuman, tindakan dan pengawasan ketat merupakan
alternatif terakhir yang harus dilakukan. Namun sebelum
itu yang harus dilakukan adalah pembinaan, pendekatan
persuasif, agama,
kekeluargaan dan memperbanyak
pelatihan. Selain itu pimpinan harus memberi semangat,
pujian, arahan dan perhatian kepada pegawai khususnya
yang terindikasi racun motivasi agar mereka dapat
termotivasi dan memperbaiki kembali perilakunya.
Asumsi positif memandang bahwa pekerjaan
merupakan kubutuhan utama yang harus dilandasi iptek
dan imtaq (ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan
taqwa), melakukan pengawasan melekat baik terhadap
dirinya maupun terhadap orang lain dan memelihara
kebersamaan atau kerja sama dalam berbagai bidang
pekerjaan. Sebagai pemimpin yang baik harus memberi
contoh suri tauladan, siap menerima saran atau kritik
dan bertanggung jawab serta memberi peluang kepada
setiap pegawai untuk berinovasi demi terwujudnya
kinerja organisasi. Oleh karena itu peneliti menyajikan
konsep A Man dan B Man sebagai acuan untuk

C. Pengaruh Motivasi dan Perilaku Individu Terhadap
Kinerja (X1 dan X2 Terhadap Y)
Berdasarkan olahan SPSS model summary
(summary koefisien determinasi), sesuai Tabel 4.63
diperoleh data bahwa besar pengaruh motivasi dan
perilaku individu terhadap kinerja organisasi sebesar
60,4% termasuk kriteria “Kurang Sesuai” atau “Kurang
Baik” dari angka yang diharapkan yakni 100%. Hal ini
terjadi karena masih kurangnya rasa memiliki, kesadaran
pegawai dalam melaksanakan tugas perlu inovasi,
motivasi kerja belum maksimal, perilaku individu tidak
sesuai dengan etika, disiplin, control, evaluasi dan
pemerikasaan kinerja belum maksimal.
Menurut Hersey et.al yang merumuskan tujuh
faktor kinerja yang mempengaruhi kinerja dalam bentuk
akronim ACHIEVE, yaitu ; Ability (kemampuan), Clarity
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meningkatkan motivasi kerja dan memperbaiki perilaku
idividu, sesuai yang diharapkan.
Untuk mengantisipasi permasaalahan motivasi dan
perilaku individu khususnya kualitas kinerja organisasi,
maka peneliti menyajikan konsep fokus, ikhlas, sadar dan
sabar dalam bentuk akronim (FISS) dengan maksud untuk
mencapai tujuan organisasi yang berkualitas sebagaimana
yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hasil maksimal
dalam melakukan setiap pekerjaan seharusnya
memfokuskan diri secara utuh pada pekerjaan,
memperhatikan sistim menejemen, bagaimana pekerjaan
itu dilakukan, apa maksud dan tujuannya serta sarana yang
digunakan, dengan sabar dan sadar akan tanggung jawab
serta hati yang ikhlas tanpa tekanan atau paksaan dari
manapun. Dengan konsep FISS yang diterapkan pada setiap
organisasi, maka segala bentuk hambatan dan rintangan
yang ada dalam setiap pekerjaan dapat diantisipasi dengan
baik, sehingga mereka yang memahami konsep ini dapat
melakukan pekerjaan dengan kualitas dan tujuan dapat
dicapai.
Setiap pegawai harus menyadari keberadaan
pada organisasi apapun dia bekerja, mematuhi dan
mentaati segala bentuk perundang-undangan dan
peraturan yang telah ditetapkan bukan sebaliknya
bertindak atas kemauan sendiri. Dalam setiap organisasi
ada sistem yang mengatur baik terhadap organisasi
tersebut maupun terhadap pimpinan dan bawahannya.
Untuk mewujudkan keberhasilan setiap pekerjaan yang
dibebankan kepada pegawai, maka sikap sabar
seikhlasnya ditanamkan dalam sanubarinya karena
kesabaran dan keikhlasan akan menuntunnya
menyelesaikan pekerjaan sebaik munkin. Firman Allah
SWT “Innallaha maa’ashshabirin” (QS. Al baqarah : 153)
artinya : “sesunggunya Allah bersama orang sabar”.
Oleh karena itu kita harus sabar, ikhlas menerima segala
tanggungjawab
terhadap
pekerjaan
dan
melaksanakannya dengan lapan dada.
Allah SWT telah berfirman dalam Al quran (QS.
An - nisa : 59) : Ya ayyuhal lazina amanuu atii ullaha wa
tiur rasula wa ulil amri minkum, artinya : “ hai orangorang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya
serta pemerintah di anatara kamu”. Berdasarkan ayat
ini, maka keberadaan pegawai pada Kantor KPU, sudah
seharusnya menerima, tunduk dan mengabdi atas segala
peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin atau
pemerintah sebagai salah satu bentuk pengabdian kita
kepada Allah SWT dan
Rasulullah SAW bukan
sebaliknya, Kantor KPU sebagai ladang untuk meraut
keuntungan, popularitas dan kebebasan untuk
menjalankan segala aktivitas lain pada saat jam kerja
untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan
tertentu.

motivasi pegawai mengalami peningkatan, maka
kinerja organisasi akan meningkat pula dengan
demikian ada pengaruh motivasi yang sangat
signifikan.
2. Perilaku individu pempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja oerganisasi pada Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang,
dengan persentasi hasil penelitian 51,5%. Apabila
perilakau individu semakin baik maka kinerja
organisasi akan semakin baik juga, jadi perilaku
individu sangat signifikan terhadap kinerja organisasi.
3. Motivasi secara bersama-sama dengan perilaku
individu mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja organisasi pada Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang,
sebesar 60,4%. Hal ini berarti bahwa, apabila
motivasi pegawai semakin ditingkatkan dan secara
bersama-sama perilaku pegawai yang baik, maka
dapat meningkatkan kinerja organisasi, dengan
demikian pencapaian
tujuan organisasi dapat
terealisasi, tapi persentasi pencapaiaan tersebut
belum maksimal dan masih sangat memerlukan
peningkatan motivasi dan perbaikan perilaku
pimpinan dan bawahan di masa yang akan datang
untuk pencapaian kinerja organisasi yang berkualitas
cepat, tepat dan berdaya guna.
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Berdasarkan analisis dari hasil penelitian dan
pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja organisasi pada Kantor Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang,
dengan persentasi hasil penelitian 46,3%. Apabila
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Abstrak

produktivitas kineja pegawai tersebut. Faktor-faktor
eksternal yang dimaksutkan adalah sosial budaya, politik,
dan persaingan. Baik faktor inernal ataupun eksternal
harus saling diperhatikan untuk dapat menciptakan
sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Dengan
pemahaman yang baik akan faktor-faktor tersebut
sebuah organisasi akan mampu membuat kebijakan yang
tepat terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya
[1].
Salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah
promosi jabatan. Dengan kebijakan promosi jabatan ini
tentu akan mampu memberikan efek yang positif
terhadap motivasi kerja dari pegawai. Hal ini
dikarenakan promosi jabatan sendiri merupakan suatu
bentuk penghargaan kepada pegawai dengan
memebrikan kenaikan pangkat dari pangkat sebelumnya.
Akan tetapi, sangat ditekankan kembali bahwa promosi
jabatan harus berdasarkan peritmbangan kemampuan,
pendidikan, dan pengalaman kerja untuk berprestasi.
Bukan berasal dari faktor lain seperti kekerabatan.
Hal ini sangat penting mengingat promosi
jabatan dapat memberikan dampak yang berbeda-beda.
Jika elaborasi dari promosi jabatan tersebut tepat maka
akan berdampak pada meningkatnya kinerja dari
seorang pegawai. Akan tetapi sebaliknya apabila
elaborasi dari promosi jabatan tersebut tidak tepat
maka akan berdampak pada kemunduran dari kinerja
pegawai tersebut [2].
Hal ini yang bisa jadi menimbulkan
permasalahan dalam kinerja. Indeks kinerja Kabupaten
Kebumen pada tahun sebelumnya cenderung lebih baik
daripada tahun 2018. Pada Tahun 2014 sendiri
Kabupaten Kebumen mendapat peringkat 95 untuk
indeks kinerja. Bahkan pada Tahun 2015 Kabupaten
Kebumen meraih peringkat 55 untuk indeks kinerja [3].
Tentu hal ini menjadi ironi tersendiri karena promosi
jabatan yang secara teoritis seharusnya mampu
meningkatkan kinerja suatu organisasi perangkat
daerah, justru berdasarkan data nilainya bersifat
fluktuatif. Dengan demikian peneliti ingin meneliti
tentang “Pengarauh Promosi Jabatan terhadap Kinerja
Pegawai Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2018”.

Indeks kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2017
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Poin
dalam kajian ini adalah bagaimana kemudian promosi
jabatan di salah satu Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kebumen yang dalam hal ini adalah
Organisasi Sekretariat Daerah mampu memberikan
pengaruh terhadap kinerja pegawai tersebut. Metode
yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dan
data sekunder berupa dokumnetasi ini menemukan
bahwa promosi jabatan pada Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Kebumen sudah berjalan secara
profesional. Kinerja di Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen pada tahun 2018 sendiri
meningkat sebesar 15,45% dari tahun sebelumnya.
Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya promosi
jabatan yang dilakukan pada tahun 2018 memberikan
dampak yang baik terhadap kinerja di Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
Kata Kunci : Promosi Jabatan, Kinerja Pegawai,
Profesional.

PENDAHULUAN
Sumber daya manusia memiliki peran penting
dalam menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan
suatu organisasi. Dalam pencapaian tujuan tersebut,
sumber daya yang dalam hal ini adalah pegawai dalam
organisasi
tersebut
dituntut
untuk
mampu
meningkatkan produktivitas kerjanya demi kelangsungan
dan peningkatan kinerja organisasi. Sehingga manajemen
sumber daya manusia menjadi hal yang penting guna
mencapai keberhasilan yang sudah ditentukan. Tujuan
manajemen sumber daya manusia sendiri secara umum
adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu
mencapai keberhasilan melalui pegawai-pegawai yang
ada dalam organisasi tersebut.
Sehingga dapat dikatakann bahwa kualitas dari
sumber daya manusia ini nantinya akan berpengaruh
terhadap kinerja dari sumber daya manusia tersebut
dalam mengemban tugasnya. Masalah kinerja menjadi
sangat penting untuk menunjang tercapainya kerja yang
baik dari suatu organisasi. Sehingga dengan kinerja yang
baik tentu akan mempermudah untuk tercapainya
tujuan dari suatu organisasi tersebut. Kinerja yang baik
dalam hal ini bukan hanya kualitas dari kinerjanya saja
melainkan kuantitas serta tanggung jawab yang besar
terhadap tugas yang diberikan kepadanya.
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini
permasalahan kinerja merupakan permasalahan yang
bersifat kompleks. Selain harus mempertimbangkan segi
internal yakni gairah kerja, sebuah organisasi atau
perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor
eksternal yang nantinya akan mempengaruhi

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan adalah
penelitian kualitatif. Di mana dalam penelitian ini
menekankan pada pendeskripsian sebuah obyek
masalah yang diteliti. Dengan adanya penelitian
menggunakan metode kualitatif proses temuan masalah
akan lebih lengkap dan komprehensif. Penelitian
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kualitatif ini mengembangkan beragam metode yang
saling terkait yang diharapkan dapat mengembangkan
pemahaman atas pokok permasalahan yang sedang
dihadapi. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik
sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara
langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium
atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalian data
dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada
situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk
memperoleh makna baru dalam bentuk kategorikategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi
dialogis sebagai situasi ilmiah [4]. Penggunaan metode ini
bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang
bagaimana pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja
pegawai Organisasi Sekretariat Daerah di Kabupaten
Kebumen.

daerah bisa saja memiliki perbedaan dalam tahapan
seleksi pegawai yang akan dipromosikan. Banyaknya
peraturan yang mengatur baik secara umum hingga yang
bersifat teknis bukan tanpa alasan. Hal ini untuk
mengedepankan
unsur
profesionalisme
dalam
pelaksanaan promosi jabatan. Tidak bisa dipungkiri
bahwa hingga saat ini unsur like dan dislike serta latar
belakang almamater (perferensi alamamater) dari
pegawai masih kerap dijadiakan bahan pertimbangan
promosi bagi pegawai.
Berdasarkan SOTK terakhir tahun 2017
terdapat beberapa pegawai di lingkungan dinas
Kabupaten Kebumen yang secara keseluruhan
mendapat promosi jabatan. Di mana dalam hal promosi
tersebut terdiri dari beberapa pegawai eselon V, eselon
IV, eselon III, dan terakhir eselon II. Jumlah detail
pegawai di setiap eselon yang di promosikan sebagai
berikut :
Tabel 1. Jumlah Pegawai Yang
Dipromosikan Sepanjang Tahun 2018
Berdasarkan SOTK Terakhor 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Promosi Jabatan di Kabupaten
Kebumen
Pelaksanaan promosi jabatan merupakan salah
satu cara yang dilakukan oleh setiap instansi sebagai
bentuk pengembangan karir. Sehingga dapat dikatakan
bahwa dengan adanya promosi jabatan akan
memberikan keseimbangan dalam pelaksanaan kegiatan
instansi tersebut. Promosi sendiri juga dapat dikatakan
sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada
pegawai atas kinerja yang baik dalam posisi atau
keududukan sebelumnya. Jadi dengan adanya promosi
jabatan memberikan harapan terkait dengan
peningkatan kinerja pegawai tersebut. Memang dengan
harapan yang ada seharusnya promosi jabatan mampu
meningkatkan kinerja pegawainya. Meskipun tetap ada
beberapa yang harus diperhatikan. Karena ketika
promosi jabatan sendiri tidak diberikan secara tepat
maka yang akan terjadi justru adanya penurunan kinerja
dari pegawai yang menerima promosi jabatan tersebut.
Dalam hal promosi jabatan, secara umum dasar
hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 terkait Aparatur Sipil Negara. Kemudian
promosi jabatan juga didasarkan atas Peraturan
Pemerintah No 11 Tahun 2017 terkait Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. Untuk Provinsi Jawa Tengah
sendiri terdapat peraturan tambahan mengenai proses
promosi jabatan. Selain itu seluruh proses promosi
jabatan yang dilakukan Kabupaten Kebumen yang
termasuk dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah juga
berpedoman terhadap Peraturan Gubernur No 38
Tahun 2017 terkait Penelusuran Kader Potensial Jabatan
Administrator dan Pengawas Jabatan. Ketiga dasar
hukum ini yang kemudian menjadi dasar hingga sampai
saat ini terkait dalam pengangkatan pegawai atau
promosi jabatan di setiap instasi Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah.
Proses promosi jabatan memang merupakan
suatu hal yang bersifat kompleks. Karena dalam proses
pelaksanaanya tidak hanya berpedoman pada beberapa
peraturan nasional saja, melainkan juga berpedoman
dalam peraturan yang bersifat daerah. Sehingga dapat
dikatakan bahwa setiap proses promosi jabatan di setiap

No.

Eselon

Jumlah

1.

V

48 orang

2.

III dan IV

808 orang

3.

II

25 orang

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Kebumen 2018
Dari total jumlah pegawai yang dipromosikan
tersebut di atas pada lingkungan Organisasi Sekretariat
Daerah hanya terdapat 3 pegawai saja yang
dipromosikan. Di mana untuk pegawai tersebut berada
pada eselon II. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses
promosi jabatan bersifat kompleks juga dikarenakan
tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan
beberapa pihak. Beberapa pihak tersebut adalah dinas
terkait yang akan melakukan promosi jabatan, badan
kepegawaian daerah terkait, badan pertimbangan
kepangkatan dan jabatan, dan pihak luar yang memiliki
integritas untuk menilai pegawai tersebut berhak
mendapatkan promosi atau tidak.
Dibentuknya suatu tim dalam proses promosi
jabatan kembali menekankan bahwa proses promosi
jabatan merupakan pelaksanaan yang sangat rentan
dengan adanya unsur-unsur penyelewengan. Dengan
adanya beberapa pihak terkait yang bisa dikatakan
bersifat netral sejatinya masih diragukan. Hal ini
dikarenakan unsur kesamaan almamater (perferensi
alamamater) pasti tetap tidak bisa dipisahkan meskipun
sudah melibatkan pihak yang bersifat netral/yang berada
dari luar dinas. Hal ini bisa dilihat bahwa banyak dari
proses promosi jabatan setelah pegawai tersebut
ditempatkan justru tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang
mereka miliki, tentu, ini sangat bertentangan dengan
sistem merit yang ada.
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Meskipun ada beberapa pihak yang terkait
dalam promosi jabatan seperti yang sudah dijelaskan di
atas sudah jelas tentu memiliki fungsi yang berbedabeda. Di mana fungsi tersebut menjadi prosedur yang
harus dilewati oleh pegawai yang akan mendapat
promosi jabatan. Sehingga dari setiap fungsi tersebut
akan semakin mempersempit adanya peluang
penyelewengan. Pertama yakni dinas terkait memiliki
fungsi sebagai pemberi informasi pengusulan pegawai
mana yang direkomendasikan mendapat promosi
jabatan. Dinas terkait yang dimaksudkan adalah
pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tersebut.
Di mana usulan rekomendasi dari pimpinan OPD
tersebut nantinya akan ditindak lanjuti oleh Badan
Kepegawaian dan Pendidikan. Yang selanjutnya akan
melimpahkan usulan tersebut kepada bidang mutasi dan
jabatan. Di mana bidang mutasi dan jabatan akan melihat
terlebih dahulu data terkait kekosongan jabatan yang
ada di setiap dinas di daerah tersebut.
Data kekosongan jabatan memang menjadi hal
yang sangat penting dalam promosi jabatan. Suatu
organisasi memang seharusnya wajib untuk memiliki
data kekosongan jabatan yang di update secara terus
menerus. Hal ini bertujuan agar BKD mampu senantiasa
menyesuaikan syarat kompetensi dari kedudukan
jabatan yang kosong tersebut. Selain itu dengan adanya
data yang selalu dipebaharui juga akan mempermudah
BKD untuk melihat track records dari setiap pegawai saat
menduduki jabatannya. Hal ini sangat bagus mengingat
dalam hal promosi, perjalanan karir dari pegawai sangat
dibutuhkan oleh pegawai tersebut. Berikut adalah alur
pelaksanaan promosi jabatan di Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen :

Setelah melihat data hasil rekapan jabatan
setiap bulan nantinya bidang mutasi dan jabatan akan
mempertimbangan sesuai dengan rekomendasi
pimpinan OPD. Karena tentu rekomendasi pegawai dari
pimpinan OPD ini harus berdasarkan hasil evaluasi dari
BKD. Kedua hal ini yang menjadi dasar untuk nantinya
mempermudah tim penilai Baperjakat untuk dapat
melakukan penilaian setelah dilaksanakan Test Assesment
Center untuk pegawai yang direkomendasikan. Selain itu
sebenarnya dalam promosi jabatan di Kabupaten
Kebumen tidak hanya selalu berdasarkan usulan dari
pimpinan OPD saja, tetapi juga berdasarkan atas data
kekosongan jabatan yang dimiliki oleh BKD. Di mana
ada sedikit perbedaan bahwa rekomendasi pegawai yang
akan mendapat promosi jabatan itu dilihat dari
kesesuaian standarisasi kompetensi kedudukan yang
akan ditempati dengan data SIMPEG milik setiap
pegawai.
Hal ini sangat penting mengingat promosi
jabatan secara aturan hukum harus didasarakan pada
merit sistem. Artinya pelaksanaan promosi jabatan harus
didasari dengan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai.
Sehingga dalam pelaksanaan proses promosi jabatan
tidak boleh ada unsur kedekatan atau unsur politik.
Selain faktor kompetensi dalam pelaksanaan promosi
jabatan juga harus didasari dengan faktor pengalaman,
dimana dalam faktor pengelaman ini pegawai minimalnya
harus mempunyai pengalaman 2 tahun pada bidang yang
sama, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 5 tahun
2014. Selain itu dalam pelaksanaan promosi jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
juga harus ada tim assesor, yang mana tim assesor untuk
lingkungan Sekretariat Daerah harus berasal dari tim
eksternal.
2. Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen
Salah satu manfaat dengan adanya manajemen
SDM yang baik adalah menjamin ketercapaian tujuan
dari OPD tersebut. Meskipun memang banyak hal yang
bisa dilakukan dalam manjemen SDM tersebut.
Manajemen SDM dan kinerja merupakan suatu hal yang
tidak bisa dipisahkan. Keduanya akan selalu saling terikat
dan saling berpengaruh. Memang ketika kita berbicara
mengenai ketercapaian dari tujuan OPD tidak bisa
dilepaskan dari kinerja OPD tersebut. Hal ini
dikarenakan suatu OPD ketika ingin mencapai tujuan
yang diinginkan pasti akan sangat bergantung dari
kualitas kinerja pegawainya. Sehingga memang tidak bisa
dipungkiri bahwa kinerja pegawai yang baik akan
semakin menjamin ketercapaian tujuan dari OPD
tersebut terlaksana.
Kinerja memang menjadi tolak ukur yang
sering digunakan untuk menilai ketercapaian tujuan dari
suatu OPD. Bahkan tidak hanya pada Organisasi
Pemerintah saja tetapi juga pada perusahaan swasta.
Kinerja biasanya diukur berdasarkan kualitas dan
kuantintas. Kedua hal ini menjadi suatu hal yang sangat
penting. Bahkan dalam standart penilian kinerja
khususnya dalam lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN)

Figure 1: Proses Promosi Jabatan di Kabupaten
Kebumen
Kekosongan
Jabatan

Dinas

Badan Kepegawaian Daerah
(Bidang Mutasi)

Asses
ment

Tim
Baperjakat
Fit and
proper
test

Bupati

Sumber: Diolah oleh peneliti 2018
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kualitas dan kuantitas menjadi salah satu indikator
penilian. Di mana akan dilihat nantinya kuantitas dan
kualitas kinerja dari pegawai tersebut sebagai bahan
pertimbangan pengembangan SDM [5].
Kinerja sesungguhnya tidak hanya memiliki
dampak yang penting bagi suatu organisasi baik instansi
Pemerintah ataupun perusahaan swasta. Di mana
dengan adanya manajemen kinerja yang baik dalam suatu
instansi atau perusahaan juga akan memiliki tujuan yang
sangat baik terhadap pegawai. Hal ini demikian karena
ketika suatu instansi atau perusahaan swasta memiliki
manajemen kinerja yang baik maka akan sangat
membantu pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya
mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus
dikerjakan. Sehingga memang setiap OPD harus
melakukan kegiatan evaluasi khususnya untuk melihat
kinerja yang sudah dilakukan. Hal ini menjadi penting
karena tentu dalam setiap pelaksanaannya kinerja ini
bisa dipengaruhi oleh beberapa hal. Sehingga dengan
dilakukannya evaluasi kinerja maka akan sangat
membantu OPD untuk mampu meningkatkan kinerja
pada kondisi selanjutnya.
Dengan adanya evaluasi kinerja tersebut akan
sangat membantu instansi dalam menilai kinerja
pegawainya. Secretariat Daerah Kabupaten Kebumen
selalu melakukan evaluasi kinerja disetiap akhir tahun,
sehingga kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kebumen bisa terkontrol dengan
baik. Kegiatan evaluasi kinerja ini sangat baik dilakukan,
karena dengan adanya hasil evaluasi tersebut bisa
menjadi motivasi bagi para aparatur dalam
meningkatkan kinerjanya. Dengan sering dilakukannya
evaluasi kinerja bagi aparatur maka dapat dilihat dari
tingkat capaian kinerja Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen pada tahun 2017 sendiri
menagalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016.
Di mana kinerja dari Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen meningkat sebesar 15,45%. Hal ini
demikian karena capaian kinerja dari Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun
2017 sebesar 115,68% sedangkan pada tahun 2016
capaian kinerja dari Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen adalah 100,23%.
Evaluasi kinerja memang merupakan sistem
formal yang digunakan untuk mengavaluasi kinerja
pegawai secara periodik yang ditentukan oleh
organisasi. Sistem evaluasi kinerja sebagaimana yang
dikembangkan di atas sangat membantu sebuah
manajemen kerja baik instansi pemerintah maupun
swasta untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang
maksimal. Tujuan evaluasi kinerja ini untuk membangun
semangat kerja para pegawai dan mempertahankan
kinerja yang baik dan memperbaiki komunikasi kerja
guna menunjang kerja sama yang baik dalam setiap
pegawai.
3. Pengaruh Promosi Jabatan Terhadap
Kinerja
Pegawai
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kebumen
Promosi jabatan memang menjadi salah satu
bagian dalam manajemen SDM. Di mana dengan adannya
promosi jabatan juga bisa diartikan sebagai bentuk

pengembangan karir bagi pegawai. Promosi jabatan
sendiri merupakan pemberiaan jabatan/posisi baru yang
lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Sehingga memang
promosi jabatan pasti akan diikuti dengan tupoksi dan
tanggung jawab yang baru. Setiap pegawai yang
mendapat promosi jabatan pasti akan memiliki
perbedaan tupoksi dengan tupoksi jabatan pegawai
sebelumnya.
Sehingga promosi jabatan sangat ditekankan
pada kompetensi pegawai tersebut untuk mampu sesuai
dengan standart kompetensi yanf ditentukan. Meskipun
memang tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang
sesuai dengan standart kompetensi yang harus dimiliki
dalam jabatan yang baru tersebut. Sehingga memang
agar promosi jabatan tersebut dapat sesuai dengan
tujuan yang diinginkan proses dari promosi jabatan
sangat berpengaruh. Proses promosi jabatan yang baik
tentu akan memberikan pegawai yang sesuai dengan
kompetensi yang sudah ditentukan untuk menduduki
jabatan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri ketika
pegawai tersebut tidak sesuai kompetensi tetapi
mendapat promosi jabatan pasti kinerjanya tidak akan
baik. Hal ini dikarenakan proses promosi jabatan tidak
dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tidak
mempertimbangkan kompetensi.
Dalam pelaksanaan proses promosi jabatan
seharusnya
ada
beberapa
hal
yang
harus
dipertimbangakan diantaranya adalah kompetensi,
pengalaman dan profesionalisme. Jika pelaksanaan
promosi jabatan mengacu pada pertimbangan tersebut
maka output yang akan dihasilkan juga akan lebih baik.
Pengalaman merupakan salah satu unsur yang sangat
berpengaruh terhadap terciptanya kualitas kinerja
pegawai yang baik. Hal ini dapat dinilai dari hasil penilian
prestasi kinerja di mana rata-rata pegawai yang sudah
dipromosikan pada tahun 2017 kualitas kinerja yang
dihasilkan selalu meningkat. Hal ini juga didukung dengan
adanya peraturan batas minimal pengalam kerja pada
bidang yang sama selama 2 tahun. Pengalaman dan
kinerja menjadi satu hal yang bersifat linear, sehingga
ketika pengalaman dari pegawai tersebut tinggi maka
kualitas kinerja yang dihasilkan juga akan berdampak
baik.
Selain berpengaruh terhadap kualitas kinerja
yang dihasilkan, pengalaman juga memiliki pengaruh yang
baik terhadap initiative dan dependebality pegawai
tersebut. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya tugas
pokok dan fungsi dari jabatan kinerja yang baru. Di mana
realisasi dari rencana target dalam prestasi penilaian
kinerja pegawai sudah tercapai. Memang faktor
pengalaman menjadi hal yang sangat penting untuk
menghadapi permasalahan yang timbul dalam
pencapaian target yang sudah ditentukan. Akan tetapi,
pengalaman dalam hal ini tidak memiliki pengaruh
terhadap pengetahuan pekerjaan dan kemampuan
kerjasama pegawai tersebut dalam jabatan barunya. Hal
ini dikarenakan kedua faktor ini sangat berpengaruh
terhadap kompetensi dari pegawai itu sendiri.
Keseluruhan pegawai di jajaran Pemerintah Daerah
Kabupaten Kebumen selalu di tuntut untuk selalu
mampu memahami setiap tugas pokok dan fungsi
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jabatan yang didudukinya. Terkait kerjasama dengan
pegawai lain dalam bidang tersebut, pengalaman tidak
menjamin kerjasama akan cepat terjalin baik. Karena
kembali kepada individual pegawai tersebut apakah
memiliki kompetensi skill komunikasi yang baik.
Kompetensi memang sangat berkaitan erat
dengan prestasi kerja yang akan dihasilkan oleh pegawai
tersebut. Prestasi kerja menjadi dasar penting dalam
melaksanakan promosi jabatan karena dengan prestasi
kerja berarti ada kemampuan untuk menjalankan suatu
jabatan atau tugas baru yang dibebankan oleh instansi
organisasi. Penetapan prestasi kerja sebagai salah satu
syarat dalam pelaksanaan promosi jabatan akan
memotivasi pegawai dalam peningkatan kinerjanya.
Demikian
pula
bagi
instansi/organisasi
ada
kecenderungan menjadikan prestasi kerja yang dicapai
oleh pegawai dijadikan sebagai kriteria utama dalam
pelaksanaan promosi jabatan. Bentuk promosi jabatan
yang dapat dilakukan dengan menggunakan prestasi
kerja dari pegawai sebagai landasan pertimbangan tidak
akan bisa terlepas pada program promosi jabatan, tetapi
dasar prestasi juga dapat dan bahkan tetap untuk
melaksanakan program promosi jabatan lain.
Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi
dari pegawai akan sangat berpengaruh secara
menyeluruh terhadap kualitas, initiaitve, dependability,
kemampuan kerja sama, dan pengetahuan pekerjaan.
Kompetensi yang baik akan memberikan kualitas kinerja
yang baik. Karena pasti akan diimbangi dengan
tanggungjawab dan komitmen yang tinggi untuk
menyelesaikan target-taget yang sudah ditentukan.
Begitu juga dengan kerjasama dan pengetahuan
pekerjaan pegawai tersebut. Di mana kompetensi yang
sudah di uji degan sistem assesment center seperti
kemampuan
kominukasi,
kepemimpinan,
dan
standarisasi terkait kedudukan jabatan yang akan
diduduki akan memberikan adaptasi kerjasama yang baik
dengan pegawai yang baru dan tugas yang baru.
Terkait kebutuhan OPD juga tidak bisa
diacuhkan, karena kebutuhan OPD yang benar akan
memiliki pengaruh terhadap terlaksannya target kinerja
yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan dengan
melihat data kekosongan jabatan yang ada nantinya
pihak Pansel (Panitia Seleksi) akan mampu melihat
standarisasi yang harus dimiliki oleh pegawai tersebut
untuk menduduki jabatan yang ada. Tentu, dengan
standarisasi yang sudah ditentukan dengan baik dan
proses tahapan promosi jabatan yang dilakukan akan
menghasilkan pegawai yang kompeten untuk menduduki
jabatan yang kosong tersebut.

KESIMPULAN
Pelaksanaan promosi jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen harus
berdasarkan merit sistem selain itu pelaksanaan promosi
juga dilakukan atas pertimbangan beberapa hal yaitu
pengalaman, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.
Ketiga hal ini sangat mempengaruhi kinerja dari pegawai
yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
Kinerja yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kualitas,
initiative, dependebality, kemampuan kerja sama, dan
pengetahuan pekerjaan. Pertimbangan pengalaman
mempunyai minimal syarat yaitu 2 tahun dalam bidang
yang sama. Sedangkan untuk kompetensi juga sangat
berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hal ini jelas
dikarenakan
promosi jabatan sangat ditekankan
berdasarkan merit sistem. Rangkaian tahap seperti
assesment center juga menjadi bukti bahwa kompetensi
menjadi hal yang penting dalam ketercapaian kinerja dari
pegawai tersebut. Selain itu pemberian promosi jabatan
juga harus mempertimbangkan kekosongan jabatan atau
kebutuhan organisasi. Karena kebutuhan organisasi
memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja
pegawai hal ini dikarenakan ketika melakukan promosi
jabatan tentu akan melihat data terlebih dahulu terkait
kekosongan jabatan. Di mana nantinya dari kekosongan
jabatan tersebut akan dilihat standarisasi yang harus
dipenuhi oleh pegawai tersebut untuk menduduki posisi
tersebut. Sedangkan tahap akhir adalah dilakukan
rangkaian tahapan seperti assesment center, kemudian
penilaian oleh Baperjakat, dan terakhir fit and proper test
dari Bupati selaku pembuat keputusan.
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Indonesia dan sebesar – besarnya keamakmuran rakyat
melalui penguatan hak atas tanah serta akses tanah
masyarakat [3]. Ketentuan yang lebih spsifiknya
sebagaimana dalam ketetapan MPR Nomor:
IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alama mengamanatkan
bahwa kondisi saat ini membutuhkan manajemen yang
baik terhadap sumber daya agraria yang mana
manajemen tersebut harus berpijak kepada spirit
nasionalisme, keadilan, demokrasi, supremasi hukum,
keseimbangan serta menghargai hak – hak ulayat atau
masyarakat hukum adat. [4].
Selain diterbitkannya Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang bertujuan mewujudkan dan
menjamin keadilan sosial serta kemakmuran yang
semata – mata diperuntukan bagi sebesar – besarnya
rakyat Indonesia melalui pemberian kepastian hukum
terhadap hak atas tanah (right of land) dan akses
terhadap tanah tersebut (access of land) [5]. Hal
tersebut juga merupakan bagian dari memajukan
martabat manusia yang tidak bisa dilepaskan/dipisahkan
dari hak pembangunan, ketentuan ini senada dengan
tujuan dari kemajuan yaitu sifat yang terus – menerus
dan merata dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil
dan beradab [6]. Walaupun kebijakan pertanahan
berdampak terhadap ketertiban dan pemberian
legitimasi namun hukum sebagai alasa hak tidak berjalan
secara optimal. Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa
keadaan semakin parah apabila administrasi negara itu
lemah. Dengan banyaknya cela terhadap hukum yang
tidak bisa masuk menjalankan fungsinya berdampak pada
tatanan non- hukum untuk masuk [7].
Antisipasi hadirnya hukum agar tidak
menghambat dalam kegiatan bernegara, maka
pengoptimalan penggunaan teknologi adalah salah satu
cara yang dapat direalisasikan sebagai perwujudan dari
pengawasan yang efektif dan efisien. Hal ini mengingat
perubahan dunia semakin dinamis yang mana kini tengah
memasuki era disruptif atau industri 4.0 (industrial
revolution) yang menjadikan teknologi infomrasi sebagai
basis dalam dalam kehidupan manusia. Konsekuensi
yang dirasakan saat ini adalah akses tiada batas
(borderless) dengan penggunaan data dan daya
komputasi yang tidak terbatas (unlimated), hal ini
dipengaruhi oleh semakin berkembangan teknologi
digital dan internet yang masif sebagai tulang punggung
(back bone) konektivitas dan mobilitas manusia dengan

Abstrak
Indonesia dalam poltik hukum pertanahannya
menjamin mewujudkan kemakmuran sebagai arah
yang sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD
NRI 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yuridis – normatif yang dilakukan dengan meneliti
bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang
digunakan yaitu pendekatan perundang – undangan
dan pendekatan konseptual. Memasuki era revolusi
industry 4.0, pembangunan politik hukum pertanahan
harus mengambil peran agar dapat mencegah agar
hukum tidak menjadi penghambat dalam kegiatan
bernegara, maka salah satu cara yang dapat dilakukan
sebagai bentuk pengawasan secara efektif dan efisien
adalah melalui pengoptimalan teknologi informasi di
bidang pertanahan terutama dalam pengolahan dan
pengelolaan data – data pertanahan yang akan
menjadi lebih mudah dan aman serta keefektifan
dalam penanganan permasalahan pertanahan di masa
yang akan datang.
Kata Kunci : Pembangunan Hukum, Hukum Pertanahan,
Revolusi Industri 4.0

I. PENDAHULUAN
Pembangunan hukum agraria di Indoneisa dalam
perspektif politik hukum ditandai dengan kelahiran
UUPA dengan pembahasan yang telah memakan waktu
12 tahun sehingga menjadi manifestasi Pasal 33 Undang
– Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sebagai
konstitusi
negara
sekaligus
juga
perwujudan/manifestasi para pendiri bangsa untuk
merombak struktur agraria yang bercorak feodal dan
kolonial agar menjadi struktur yang adil [1]. Pasal 33
ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai amanah yang
tersuratkan memiliki pijakan dan alas hukum yang
mengarahkan kepada politik pembangunan hukum
pertanahan beserta sumber daya agraria/alam lainnya.
Aktualisasi dari amanah tersebut dituangkan dalam
UUPA sebagai payung hukum agraria. Namun, perlu
proses dalam mengupayakan pengaktualisasian UUPA
tersebut terutama status quo menggambarkan masih
sebatas asas – asas hukum yang masih perlu untuk
dikembangkan seoptimal mungkin melalui instrumen
hukum pelaksana guna meningkatkan taraf hidup dan
kemakmuran rakyat [2].
Setelah diterbitkannya UUPA adalah dengan
dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Adapun tujuannya yaitu jelas untuk mewujudkan
keadilan sosial (social justice) bagi seluruh rakyat
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mesin [8]. Dalam perspektif kehidupan modern, agar
hukum dapat menjadi wadah serta mengakomodasi
segala perkembangan dunia yang senantiasa baru,
hukum harus selalu senantiasa beriringan dan berada
bersamaan dengan fenomena/peristiwa yang sedang dan
akan terjadi, keadaan ini disebut dengan kondisi hukum
netral yang nantinya akan melahirkan serta memberikan
kepastian hukum, begitu pula apabila kita melihat
keadaan dalam keadaan sebaliknya dimana bidang
kehidupan pribadi hukum itu sendiri harus memiliki
fungsi untuk mengontrol kehidupan sosial masyarakat
bernegara [9], terutama sepertun di era revolusi
industry 4.0 saat ini.
Perkembangan politik hukum pertanahan
kedepan dihadapkan dengan hadirnya era revolusi
industri 4.0 yang akan menerapkan pengolahan dan
pengelolaan data – data pertanahan yang mudah dan
aman serta keefektifan dalam penanganannya guna
memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini untuk
meminimalisir kesalahan maupun ketidakamanan data
yang sering kali terjadi pada sebuah instansi, yayasan
maupun perusahaan karena penanganan, penyimpanan,
dan perbaikan data kebanyaan dilakukan dengan cara
manual.

hukum dalam bentuk Undang - Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) yang kemudian di revisi menajdi Undang –
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU
ITE. Akan tetapi, lahirnya UU ITE tersebut tidak
otomatis semua masalah yang timbul sebagai akibat dari
berkembangnya ITE dapat diselesaikan dengan mudah.
Persoalan tersebut antara lain dikarenakan: Pertama,
dengan lahirnya UU ITE tidak semata-mata UU ini bisa
diketahui langsung oleh masyarakat pengguna
teknologi/informasi dan para praktisi hukum. Kedua,
pemecahan berbagai persoalan teknis yang dirasa baru
yang nantinya akan digunakan sebagai bahan guna
menyusun perangkat peraturan pelaksanaan sebagai
bentuk perkembangan teknologi dan dalam rangka
antisipasi. Ketiga, pengayaan akan bidang – bidang hukum
yang sifatnya sektoral akan menambah semarak
dinamika hukum yang akan menjadi bagian dari
pembangunan sistem hukum nasional [12].
Ketidakpuasan pendaftaran tanah yang telah
terdaftar di Indonesia menjadi latar belakang lebijakan
pertanahan saat ini yang telah digulirkan oleh
pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam PP
Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah
untuk pertama kali dan berlaku selama lebih dari 35
tahun lamanya, namun data telah terdaftar dari sekitar
lebih kurang sebanyak 55 juta bidang tanah hak.
Demikian juga dengan berlakunya PP No. 24 Tahun
1997 yang diharapkan mampu untuk menyempurnakan
dari PP No. 10 Tahun 1961 yang berlaku sebelumnya.
Akan tetapi, masih belum maksimalnya dalam
pelaksanan pendaftaran tanah di Indonesia dengan
target sebanyak 126 juta bidang tanah di Indonesia
teradaftarkan yang mana realitanya menunjukan baru 46
juta yang terdaftar sehingga masih ada 80 juta bidang
tanah lagi yang belum terdaftarkan. Sementara menurut
Van Der Eng dalam Wahyuni menjelasakan bahwa
pertumbuhan bidang tanah lebih kurang 1 juta bidang
tanah per-Tahunnya [13].
Potret kebijakan pertanahan juga sangat
dipengaruhi oleh kepemimpinan dalam pemerintahaan.
Apabila melihat pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (era SBY) yang berkaitan dengan kebijakan
pertanahan dalam upaya realisasi program reformasi
agraria, pemerintah melanjutkan program penerbitan
sertifikat tanaha yang dapat membantu rakyat dalam
mensertifikatkan tanah – tanah mereka sehingga
berdampak langsung terhadap status hukum
kepemilikan yang jelas. Pada tahun 2005 yang alu
Pemerintahan SBY telah membebaskan biaya atau
pengurusan gratis terhadap 410.361 sertifikat bidang
tanah. Pada tahun selanjutnya 2006, angka ini meningkat
sebesar 44 persen, sehingga mencakup lebih dari
591.000 bidang tanah. Pada tahun selanjutnya 2007,
pemerintah menargetkan pembebasan biaya /
pengurusan gratis sebanyak lebih dari 1.113.130
sertifikat bidang tanah, yang berarti naik sebesar 89
persen. Berdasarkan data BPN tahun 2008 dan LAKIP
BPN tahun 2013 berkenaan dengan program
redistribusi tanah, terdapat kenaikan program
redistribusi tanah berdasarkan data sertipikat yang

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka
atau data sekunder. Dalam kaitannya dengan penelitian
normatif, digunakan beberapa dua pendekatan, yaitu
pendekatan perundang - undangan dan pendekatan
konsep. Pendekatan perundang – undangan (statute
approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan
politik hukum pertanahan dan peraturan organik lain
yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan
konsep (conceptual approach) digunakan untuk
memahami konsep revolusi industry 4.0.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik Pembangunan Hukum Pertanahan di Era Revolusi
Industri 4.0
Hadirnya kemampuan untuk merekayasa
genetik, penggunaan teknologi nano, kecanggihan
komputer, kecerdasan buatan serta inovasi – inovasi
lainnya merupakan warna yang memberikan
sinnyalemen dimulainya era Revolusi Industri 4.0.
perubahan – perubahan tersebut dapat terjadi secara
eksponensial yang memiliki dampak (impact) dalam
aspek sosial, ekonomi, politik, industri dan
pemerintahan [10]. Era globalisasi informasi saat ini
menjadikan teknologi informasi menjadi begitu penting
dalam aktifitas kehidupan manusia. Hal ini disebabkan
karena teknologi informasi telah menjadi komponen
dari kehidupan manusia yang juga berdampak kepada
kesejahteraan manusia [11]. Teknologi yang
berkembang saat ini perlu kiranya disambut dengan baik,
namun tidak menghilangkan prinsip kehati – hatian
karena dampak dari sesuatu hal perlu untuk diantisipasi
dan selalu diwaspadai. Antisipasi tersebut mendapatkan
respon oleh pemerintah dengan menerbitkan instrumen
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berhasil dibagikan selama periode 2005 – 2013 adalah
sebagai berikut; 5.000 bidang (2005), 4.700 bidang
(2006), 74.900 bidang (2007), 332.953 bidang (2008),
N/A (2009), 193.111 bidang (2010), 146.187 bidang
(2011) dan 132.155 bidang (2012) [14].
Tahun 2014 menandakan berakhirnya 10 tahun
masa kepemimpinan SBY, kepemimpinan selanjutnya
berada di Era presiden Joko Widodo sebagai Presiden
terpilh dalam PEMILU tahun 2014. Berkaitan dengan
pembaharuan agraria, Presiden Joko Widodo dalam
masa jabatanya di periode pertama memiliki niat yang
baik untuk merealisasikan reforma agraria. Dalam janji
politiknya di awal kepemimpinan di periode pertama,
land reform menjadi salah satu tujuan pemerintahanya
yang akan direalisasikan dalam sembilan prioritas
kepemimpinan Jokowi – JK (Nawacita). Akan tetapi,
keinginan baik tersebut harus diujikan terlebih dahulu
agar tidak menjadi omongan kosong belaka. Terutama
menghadapi masalah – masalah pertanahan antara lain
masih kuatnya sektoralisasi dan kontestasi penguasaan
terhadap tanah – tanah negara yang di bagi menjadi tiga
sektor besar, yaitu sektor pertambangan, perkebunan
dan kehutanan.

akan mampu menumbuhkan semangat kolektifitas
sehingga dapat menjadi bagian dari apa yang kita sebut
sebagai aktualisasi dan koaktualisasi keberadaan manusia
dan kemanusiaan [16].
Tujuan dari adanya transformasi terhadap
pelayanan pertanahan semata – mata agar dapat
melayani masyarakat dengan sebaik – baiknya (good
service) terlepas apakah kepada badan hukum dan/atau
para pemangku kebijakan lainnya (stake holder) baik
mengenasi alurnya (procedure), biaya (cost), waktu (time),
persyaratan (requirements), akuntabilitas (accountability)
dan transparansi (transparency) layanan pertanahan.
Transformasi dan inovasi yang oleh pemerintah dalam
hal ini BPN lakukan dapat dilihat seiring berjalannya
waktu, baik dari kantor BPN tingkat wilayah/provinsi
maupun tingkat kabupaten/kota di seluruh negeri
berlomba untuk berinovasi dalam pemberian pelayanan
terhadap masyarakat. Beberapa contoh inovasi tersebut
yang pernah dan masih dilakukan antara lain :
a. Layanan jemput bola (Larasita);
b.

SMS pertanahan (land message);

c.

Pelayanan sehari jadi (one day service);

d.

Sistem Pembayaran non-tunai;

e.

Pelayanan cepat (quick service);

f.

Pelayanan malam hari (night service);

g.

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP);

h.

Layanan tujuh menit (Lantum).

Tentu saja transformasi dan inovasi yang telah dilakukan
dalam meningkatkan layanan pertanahan tersebut
membuahkan hasil berdasarkan penghargaan atau
reward yang datang dari dalam maupun luar negeri
seperti apresiasi pelayanan prima dan citra layanan
prima oleh Presiden Republik Indonesia, Aplikasi
Pemerintah terbaik se-Indonesai tahun 2009 dan
kemudian apresiasi oleh bank dunia (world bank) berupa
pioneering Mobile Land Information Services dan Intan
SMS-based Services. Harapannya ini akan terus berlanjut
dan berkelanjutan dalam menghadapi semakin
meningakatnya pelayanan pertanahan. Seiring hadirnya
revolusi industri 4.0 yang mendakan kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi harus selaras dengan
kemampuan
untuk
merealisasikan
keinginan
publik/masyarakat/badan hukum pengguna layanan
berbasis teknoligi tersebut [17].
Memasuki masa revolusi industri keempat saat
ini, intitusi pertanahan diwajibkan untuk mempersiakan
diri dan selalu berbenah dengan menghadirkan kebijakan
– kebijakan yang responsif karena hukum yang bersifat
responsif akan menempatkan diri pada posisi yang tidak
tersendiri, tetapi harus mampu menyapa entitas lain
dengan memperhatikan dan mengadopsi keinginan keinginan yang hidup di masyarakat [18], terutama
dalam hal penggunaan, penguasaan dan pengelolaan
informasi teknologi sebagai kunci/substansi di era
digitalisasi. Setidaknya terdapat lima teknologi utama

Swastanisasi dan liberalisasi terhadap kebijakan
pertanahan yang semakin masif harus dapat diantisipasi
oleh pemerintahan selama perkembangannya. Hal
tersebut kemudian simultan dengan keadaan atau fakta
saat ini yang mana telah terjadi pergeseran politik
hukum pertanahan dari yang semula mendorong
pemerataan tanah dalam rangka merealisasikan
kemakmuran yang menjadi harapan masyarakat rakyat
ke arah perpolitikan tanah yang fokus dan konsen
terhadap penguasaan tanah oleh kaum oligarkis atau
sekelompok kecil subyek (perusahaan). Pergeseran
tersebut selaras dengan logika kaum kapitalis yang mana
tanah merupakan bagian sumberdaya tertentu yang oleh
mereka oleh mereka menganggap tidak diperuntukan
untuk didsitribusikan kepada orang lainnya tetapi cukup
oleh sekelompok atau subyek orang tertentu yang
memiliki kuasa permodalan, menajemen dan teknologi
yang mumpuni [15]. Menghadapi hal tersebut, inovasi
dalam pelayanan pertanahan sebagai bagian dari
perkembangan politik hukum pertanahan di Indonesia
adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan saat ini, inovasi
tersebut diharapkan tidak bersifat individu melainkan
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yang menopang pembangunan sistem Industri 4.0, yaitu
Internet of Things, Artificial Intelligence , Human-Machine
Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi
3D Printing. Kelima unsur tersebut harus mampu
dikuasai oleh pemerintah maupun swasta di Indonesia.
Di satu sisi pemerintah juga harus mengantisipasi
dampak negatif dari Industri 4.0 seperti disruptive
technology [19]. Kehadiran disruptive technology ini akan
membuat perubahan besar di segala sector kehidupan
terutama mengantisipasi peluang munculnya pergeseran
kebijakan pertanahan yang sejalan dengan logika
dan/pemikiran kapitalisme yang menjadikan sumberdaya
tanah hanya milik mereka (pemodal yang mampu
memajemen yang dibantu penggunaan teknologi) dan
bukan untuk didistribusikan kepada orang lain/umum.

[13]

[14]

[15]

VI.KESIMPULAN
Arah politik hukum pertanahan Indonesia adalah
menjamin terwujudnya kemakuran bagi seluruh rakyat
Indonesia yang termatup dalam Undang – Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
– Pokok Agraria, yang disebut juga dengan Undang –
Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai amanah dari
ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Memasuki era revolusi industri 4.0, pembangunan
politik hukum pertanahan harus mengambil peran agar
dapat mencegah agar hukum tidak menjadi penghambat
dalam kegiatan bernegara, maka salah satu cara yang
dapat dilakukan sebagai bentuk pengawasan secara
efektif dan efisien adalah melalui pengoptimalan
teknologi informasi di bidang pertanahan. Oleh karena
itu, dengan hadirnya era revolusi industry 4.0, maka
pengolahan dan pengelolaan data – data pertanahan
akan menjadi lebih mudah dan aman serta keefektifan
dalam penanganan permasalahan pertanahan di masa
yang akan datang.

[16]

[17]
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membangun pendidikannya agar memiliki keunggulan
dan daya saing, termasuk Indonesia.
Sumberdaya manusia yang berkualitas
parameternya dapat dilihat dari kompetensi atau
kemampuan yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan,
seperti sekolah. Sekolah menyandang tugas utama
mengembangkan potensi peserta didik secara optimal
sehingga memiliki kemampuan yang bisa digunakan untuk
hidup di masyarakat dan mendorong kemajuan
masyarakat. Setiap peserta didik dilahirkan dengan
potensi berbeda-beda dan sekolah harus mengetahui
dan mengembangkan potensi tersebut, sebagaimana
yang disampaikan Reimer sekolah adalah lembaga yang
menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok
umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin
guru untuk mempelajari kurikulum-kurikulum yang
bertingkat dimana proses pendidikan dilakukan di
sekolah [1]. Selanjutnya sekolah merancang pengalaman
belajar yang harus diikuti peserta didik agar memiliki
kemampuan yang diperlukan masyarakat. Dengan
demikian potensi peserta didik akan berkembang secara
optimal [1].
Pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan
berbasis pada sekolah. Bila dilihat perkembangan
sekolah diberbagai daerah saat ini menunjukkan, pada
umumnya sekolah yang mengalami peningkatan kualitas
selalu berada di tengah-tengah kota sedangkan di
daerah pinggiran selalu tertinggal. Disamping itu
sekolah-sekolah di tengah kota selalu menjadi pilihan
masyarakat sehingga muncul istilah sekolah favorit dan
tidak favorit, sekolah unggulan dan tidak unggul.
Ironisnya jumlah sekolah favorit yang menjadi pilihan
masyarakat sangat sedikit sedangkan sekolah yang tidak
favorit justru lebih besar. Kondisi semacam ini bisa
terjadi, karena perhatian pemerintah daerah dalam hal
ini dinas pendidikan kabupaten belum sepenuhnya
menyentuh sekolah-sekolah yang berada di daerah
pinggiran. Selama ini seolah-olah pemerintah daerah dan
dinas pendidikan terlihat hanya mengurusi sekolah yang
maju-maju saja dan membiarkan sekolah-sekolah yang
berada di daerah pinggiran. Hal ini menunjukkan belum
terwujud adanya pemerataan kualitas pendidikan.
Padahal hak setiap warga negara untuk mendapatkan
layanan pendidikan yang bermutu [2].
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk mengukur pemerataan kualitas pendidikan
dilakukan dengan merumuskan suatu kriteria mendasar
(benchmark) bagi setiap penyelenggara dan satuan
pendidikan, yang meliputi berbagai aspek yang terkait
dengan pengelolaan pendidikan. Ketentuan dasar
tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
mengenai: (1) pelaksanaan akreditasi sebagai upaya
mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan
pada sekolah daerah pinggiran dan hal-hal yang
mendasari dilakukannya akreditasi sekolah; (2)
sejauhmana akreditasi sekolah dilaksanakan dan
dampaknya dalam peningkatan kinerja sekolah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan rancangan penelitian studi kasus di sekolahsekolah daerah pinggiran kabupaten Malang.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk
memahami fenomena secara menyeluruh pada
subjek penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang
digunakan adalah studi kasus dengan memusatkan
perhatian pada suatu kasus yang unik dengan latar
yang alami. Pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan teknik wawancara,
observasi, dan dokumen. Kemudian analisis data
dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian
data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Adapun
hasil dari penelitian ini adalah: (1) Hasil akreditasi
sekolah di daerah pinggiran pada umumnya berada
pada peringkat menengah ke bawah. Dengan kondisi
seperti in telah mendorong komponen sekolah
meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan
sesuai dengan kriteria berdasarkan indikator dan
instrumen penilaian standar nasional pendidikan; (2)
pelaksanaan akreditasi membawa dampak positif
pada tumbuhnya kesadaran warga sekolah untuk
memperbaiki dan meningkatkan pelayanan yang
terbaik dan melakukan pemenuhan berbagai standar
yang telah ditetapkan. Tetapi hal sebaliknya juga
terjadi bahwa akreditasi sekolah dipersepsi sematamata hanya soal kelengkapan dokumen, sekolah yang
dokumennya lengkap memperoleh nilai yang baik
meski hal itu bisa saja tidak menunjukkan indikasi
yang sesungguhnya. Warga sekolah hanya berusaha
untuk memperoleh nilai dan status dengan proses dan
cara-cara yang instan.
Kata Kunci – Akreditasi, Standar Nasional Pendidikan, Sekolah
Daerah Pinggiran

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan bagi suatu bangsa selalu saja
ditempatkan
sebagai
faktor
penentu
dalam
meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya. Dengan
sumberdaya manusia yang berkualitas maka sumber
daya alamnya dapat dikelola secara benar dan tepat
sehingga dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan
masyarakat dan bangsanya. Pandangan seperti ini
memacu kesadaran setiap
bangsa berusaha
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19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Pada dasarnya standar nasional pendidikan merupakan
kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang berlaku
di seluruh wilayah hukum Indonesia. Standar nasional
pendidikan memuat komponen pendidikan yang
memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk
mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai
dengan karakteristik dan kekhasan programnya.
Pengaturan tersebut untuk mendorong penyelenggara
dan satuan pendidikan dalam menyediakan layanan
pendidikan yang bermutu kepada masyarakat. Tetapi
nampaknya sekolah-sekolah yang berada di daerah
pinggiran menghadapi kendala dalam memenuhi standar
tersebut.
Dengan adanya standar nasional pendidikan
maka setiap satuan/program pendidikan harus
memenuhi atau melampaui standar agar dapat
menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Tetapi
tidak semua sekolah dapat memenuhinya, karena itu
dilakukan penilaian melalui kegiatan akreditasi untuk
menentukan
kelayakan
setiap
satuan/program
pendidikan. Akreditasi sekolah di Indonesia sebagai
wujud penerapan standar nasional pendidikan disamping
untuk memetakan kondisi sekolah di suatu wilayah, juga
diarahkan untuk menjawab salah satu isu yang selalu
muncul dalam dinamika pembangunan di Indonesia,
yaitu mutu pendidikan masih tertinggal. Gejala tentang
mutu pendidikan di Indonesia yang masih tertinggal
dewasa ini dirasakan sebagai topik pembicaraan di
berbagai kalangan mulai dari para intelektual bahkan
sampai orang awam sekalipun. Sorotan terhadap mutu
pendidikan memang sangat logis sebagai refleksi dari
mutu pendidikan yang belum mampu mengejar
kemajuan. Jika disebutkan apa penyebabnya, pertama,
praktik pendidikan selama ini dirasakan lebih
menekankan pada aspek teoretis dan kurang sinergis.
kedua, dunia pendidikan masih belum menyambung
(mismatch) dengan apa yang dibutuhkan dalam
kehidupan.
Berdasarkan penelusuran peneliti selama di
lapangan terhadap buramnya pengelolaan pendidikan
terutama terhadap sekolah yang belum maju, hal itu
disebabkan komitmen sekolah dalam menerapkan
standar nasional pendidikan masih sebatas menjalankan
kewajiban formal saja dan kesalahan pengelola sekolah
dan masyarakat dalam memaknai keikutsertaan dalam
akreditasi. Dalam pemahaman mereka jika status
sekolah sudah terakreditasi berarti sekolah tersebut
sudah memiliki kelayakan dan tidak melanggar aturan
dan secara otomatis juga mendapat pengakuan dari
masyarakat luas. Sementara makna sebenarnya belum
sepenuhnya dipahami dan dikuasai serta diterapkan
secara sungguh-sungguh. Ini terbukti bahwa aktivitas
sekolah baru akan meningkat dengan menyiapkan
seluruh perangkat administrasi sesuai dengan instrumen
yang ada ketika akan mengikuti akreditasi dan dilakukan
visitasi, sementara setelah akreditasi berakhir dan
diketahui hasilnya maka kinerja dari entitas sekolah
kembali seperti sediakala. Hal inilah yang menjadi
keprihatinan dan latar belakang dilakukannya penelitian
ini dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1)

bagaimana pelaksanaan akreditasi sebagai upaya
mencapai pemenuhan standar nasional pendidikan pada
sekolah daerah pinggiran di kabupaten Malang?; (2)
bagaimana dampak akreditasi sekolah dalam
peningkatan kinerja sekolah?
B. Tujuan
Berdasarkan latar belakang di atas yang
menjadi tujuan dari penelitian ini: (1) untuk mengetahui
kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur
yang terkait dalam standar nasional pendidikan; (2)
untuk memperoleh gambaran tentang program yang
dilaksanakan di sekolah dalam upaya mewujudkan
standar nasional pendidikan; (3) untuk memberikan
pengakuan kepada satuan pendidikan yang diakreditasi
dalam memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada
masyarakat; (4) untuk mengetahui dampak masukan dari
hasil akreditasi terhadap peningkatan kinerja sekolah
dalam melakukan pengembangan kualitas lebih lanjut;
(5) untuk mengetahui bahwa akreditasi menjadi sarana
pertangungjawaban sekolah dalam memberikan layanan
pendidikan kepada masyarakat.
C. Manfaat
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki
manfaat sebagai berikut: (1) menjadi acuan bagi sekolah
dalam upaya peningkatan mutu dan rencana
pengembangan sekolah/madrasah terkait akreditasi di
wilayahnya; (2) memberikan umpan balik dalam upaya
pemberdayaan kinerja pengelola sekolah/madrasah
dalam rangka merevitalisasi rencana pengembangan
sekolah; (3) membantu sekolah/madrasah dalam
mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi
program yang telah dilakukan, bila sudah baik terus
ditingkatkan dan jika ada yang kurang baik perlu dibenahi
sehingga kualitas pendidikan terjaga; (4) memberikan
masukan dalam mengambil kebijakan pendidikan terkait
bagaimana sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan
instansi pemerintah bisa menjalankan fungsinya masingmasing dengan baik; (5) hasil penelitian ini dapat menjadi
sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu
pengetahuan dan pijakan serta referensi penelitian
selanjutnya yang berhubungan dengan akreditasi di
sekolah.
D. Kajian Pustaka
Akreditasi sekolah dilaksanakan atas dasar
pertimbangan bahwa upaya peningkatan mutu
pendidikan dimulai dari meningkatkan kualitas sekolah.
Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang
berkualitas, setiap satuan/program pendidikan harus
memenuhi atau melampaui standar. Untuk mengetahui
satuan/program pendidikan telah memenuhi atau
melampaui standar maka pemerintah melakukan
akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan
untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan
pendidikan melalui kegiatan penilaian berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BANS/M yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan
peringkat kelayakan.
Kerangka teoritik dalam penelitian ini
berdasarkan konsep mutu, manajemen pendidikan,
kepemimpinan, dan kinerja sekolah, semuanya saling
berkaitan dalam menentukan pemenuhan standar
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nasional pendidikan. Manajemen pendidikan akan
menggerakkan semua komponen di dalam sekolah
untuk mencapai tujuan dan misinya. Sekolah harus dapat
dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan
layanan belajar yang pada akhirnya menghasilkan mutu
lulusan sekolah yang kompetitif. Penilaian kinerja dapat
diketahui dari apa yang telah dikerjakan oleh setiap
bagian di sekolah terutama yang berkaitan dengan
perencanaan serta program pemenuhan standar
nasional pendidikan yang telah direncanakan
sebelumnya. Bila kepemimpinan sekolah dapat
menggerakkan semua komponen sekolah untuk
melakukan pemenuhan standar nasional pendidikan
pada hakikatnya sekolah mempunyai kinerja yang baik
karena tujuan menjadi sekolah yang bermutu dapat
tercapai.
Dasar hukum akreditasi sekolah diatur dalam
Undang Undang No. 20/2003 Pasal 60, Peraturan
Pemerintah No. 19/2005 Pasal 86, 87 dan Keputusan
Mendiknas No. 87/U/2002, serta Permendiknas No.
29/2005. Terdapat 8 standar beserta peraturan yang
mengaturnya, yaitu : (1) Standar isi (Permen 21/2016);
(2) Standar proses (Permen 22/2016); (3) Standar
kompetensi lulusan (Permen 20/2016); (4) Standar
pendidik dan tenaga kependidikan (Permen 13/2007 Ttg
Kasek, Permen 16/2007 Ttg Guru, Permen 24/2008 ttg
Tenaga Adm, Permen 25/2008 Ttg Tenaga
Perpustakaan,
Permen
26/2008
Ttg
Tenaga
Laboratorium Sekolah/Madrasah); (5) Standar sarana
dan prasarana (Permen 24/2007, Permen 33/2008 Ttg
SLB, Permen 40/2008 Ttg SMK); (6) Standar
pengelolaan (Permen 19/2007); (7) Standar pembiayaan
(PP 48/2008, Permen 69/2009); (8) Standar penilaian
Pendidikan (Permen 23/2016) [3] [4].
Pelaksanaan akreditasi yang diikuti sekolah
melalui alur mekanisme berikut: (1) penetapan sasaran
sekolah/madrasah; (2) sosialisasi dan penyampaian
perangkat akreditasi; (3) pengisian dan pengiriman
instrumen akreditasi; (4) penetapan kelayakan
sekolah/madrasah dan penugasan asesor; (5) visitasi ke
sekolah/madrasah; (6) validasi proses dan hasil visitasi;
(7) verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi;
(8) penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi; (9)
penerbitan dan penyerahan sertifikat akreditasi; (10)
sosialisasi hasil akreditasi.
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka
konseptual sebagai berikut.

II. METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah
pendekatan
kualitatif
dengan
tujuan
mendeskripsikan
dan
menggambarkan
betapa
pentingnya akreditasi sekolah bagi upaya pemenuhan
mencapai standar nasional pendidikan dan layanan serta
penjaminan mutu sebuah satuan pendidikan dalam latar
yang bersifat alamiah [5]. Dalam kenyataan di lapangan
bahwa akreditasi sekolah lebih banyak dimaknai untuk
memperoleh status dan pengakuan secara formal saja;
dan (2) dampak akreditasi sekolah dalam peningkatan
kinerja sekolah. Pendekatan ini dipilih karena fokus
dalam penelitian ini berkaitan dengan proses sehingga
diperlukan pengamatan dan observasi. Jenis penelitian
yang digunakan adalah studi kasus, yang memfokuskan
sasaran pada proses akreditasi berlokasi di sekolah
daerah pinggiran kabupaten Malang yang dilakukan oleh
pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang
dalam melakukan penilaian kelayakan program satuan
pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal
pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, mengacu pada
kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk
pertanggung jawaban/akuntabilitas publik berdasarkan
prinsip-prinsip obyektif, adil, transparan dan
komprehensif dengan menggunakan instrumen dan
kriteria yang bersumber kepada standar nasional
pendidikan.
Prosedur pengumpulan data dalam penelitian
ini didapatkan melalui kegiatan wawancara, observasi,
dan dokumentasi. Peneliti membuat daftar pertanyaan
atau yang dinamakan dengan instrumen sebagai panduan
wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya sesuai
dengan fokus penelitian. Teknik wawancara digunakan
oleh peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai
kegiatan akreditasi yang dimulai dari persiapan yang
dilakukan sekolah sampai dengan visitasi oleh asesor
sampai diperolehnya sertifikat akreditasi yang
menunjukkan peringkat sekolah.
Kegiatan yang
dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan kesepakatan
dengan narasumber untuk melakukan wawancara serta
menentukan jadwal pelaksanaan wawancara. Hasil dari
kegiatan wawancara ditulis oleh peneliti dalam bentuk
transkip wawancara yang kemudian akan dilakukan
member check serta penandatanganan transkip
wawancara oleh narasumber. Observasi yang dilakukan
peneliti yaitu mengikuti berlangsungnya kegiatan
akreditasi dari awal hingga akhir serta membantu warga
sekolah dalam mempersiapkan perangkat yang akan
digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu,
peneliti mengamati keterlibatan tim guru yang
ditugaskan kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan
akreditasi dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan. Peneliti mencatat hasil observasi yang
dilaksanakan dalam bentuk catatan lapangan. Dokumen
yang diperlukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan
foto dokumentasi kegiatan dan dokumen resmi sekolah
yang mencakup 8 standar nasional pendidikan serta
penjajakan penilaian awal yang dilakukan secara mandiri
berupa format scoring dari badan akreditasi nasional.
Analisis data dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki
lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di

Gambar 1.1 Kerangka Analisis Akreditasi sebagai
Upaya Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan oleh
Sekolah
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lapangan. Analisis data dilaksanakan bersamaan dengan
pengumpulan data. Dalam analisis data, peneliti
mereduksi data yang telah didapatkan lalu memilah
setiap data sesuai fokus dan selanjutnya membuat
kesimpulan pada masing-masing temuan focus [6].
Setelah proses analisis data maka dilanjutkan dengan
pengujian keabsahan temuan informasi menggunakan
teknik triangulasi (sumber, metode/teknik, dan waktu),
pengecekan anggota, perpanjangan waktu pengamatan,
dan kecukupan bahan referensi.

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang
diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan
Kebudayaan (PDSPK); (3) memiliki peserta didik pada
semua tingkat kelas; (4) memiliki sarana dan prasarana
pendidikan; (5) memiliki pendidik dan tenaga
kependidikan; (6) melaksanakan kurikulum yang
berlaku; (7) telah meluluskan/menamatkan peserta
didik. Melalui pendampingan dari pengawas sekolah yang
ditugaskan untuk membimbing maka semua komponen
sekolah yang terlibat menyiapkan diri dengan sebaikbaiknya. Setelah semua persiapan dianggap cukup maka
sesuai dengan prosedur yang ada sekolah mengisi secara
online melalui aplikasi Sispena: (1) instrumen akreditasi
dan (2) instrumen pengumpulan data dan informasi
pendukung sesuai kondisi riil sekolah.
Memasuki tahapan untuk diakreditasi kinerja
sekolah menjadi semakin meningkat. Berbagai upaya
menyiapkan diri terlihat dari adanya kegiatan masingmasing warga sekolah bekerja sesuai dengan indikator
dan instrumen akreditasi yang ada dengan harapan
untuk memperoleh penilaian dengan peringkat yang
lebih baik. Hal itu sesuai dengan pendapat Postman dan
Weingartner (1979) yang menyatakan bahwa sekolah
merupakan lembaga yang spesifik terdiri dari
seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar pada saat
melayani masyarakat. Sekolah sebagai suatu lembaga atau
institusi pendidikan merupakan sarana melaksanakan
pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan
hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru
dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat
kompleks dan dinamis [7].
Selanjutnya dengan mengikuti jadwal yang
telah ditetapkan oleh BAP-S/M propinsi ditindak lanjuti
dengan visitasi atau penilaian. Visitasi merupakan bagian
penting dari akreditasi dimana tim asesor melakukan
penilaian terhadap sekolah/madrasah melalui kegiatan
klarifikasi, verifikasi dan validasi terhadap 8 standar
penilaian yang tercermin dalam isian instrumen
akreditasi, instrumen pengumpulan data dan informasi
pendukung (IPDIP). Visitasi dilakukan selain mengacu
pada petunjuk teknis pengisian instrumen akreditasi
serta observasi kegiatan pembelajaran di kelas dan
kondisi lingkungan sekolah/madrasah juga harus
mengikuti kode etik asesor. Visitasi dilaksanakan
hakikatnya untuk meningkatkan kecermatan, keabsahan,
serta kesesuaian antara fakta dengan data yang
diperoleh melalui pengisian instrumen akreditasi.
Asesor yang telah selesai melakukan visitasi
memberikan laporan kepada BAPSM untuk divalidasi
guna menjamin proses dan hasil akreditasi kredibel dan
dapat dipertanggung jawabkan.
Berdasarkan dari laporan asesor, selanjutnya
BAP-S/M melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh
anggota BAN-S/M menetapkan hasil dan rekomendasi
akreditasi sekolah/madrasah dituangkan dalam surat
keputusan. Surat keputusan tersebut memuat data
tentang hasil akreditasi yang diikuti seluruh
sekolah/madrasah, baik yang hasilnya menunjukkan
terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Didalamnya
juga diuraikan perolehan status dan peringkat akreditasi
yang telah dicapai oleh sekolah/madrasah. Setiap

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Pelaksanaan Akreditasi Sebagai Upaya Mencapai
Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Pada
Sekolah Daerah Pinggiran
Pada saat mempersiapkan akreditasi, sekolahsekolah daerah pinggiran di kabupaten Malang
mengawalinya dengan mengikuti prosedur yang telah
ditentukan Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah
(BAP-S/M). Proses akreditasi yang diikuti sekolah saat
ini menggunakan sistem online diawali dengan login
menggunakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
di website sispena (Sistem Informasi Penilaian
Akreditasi). Apabila ada notifikasi “sekolah anda tidak
termasuk sasaran tahun akreditasi” artinya sekolah
tersebut tidak masuk sasaran, karena itu segera hubungi
Admin Badan Akreditasi Propinsi Sekolah Madrasah
untuk konfirmasi. Terkait dengan pengisian dan
pengiriman instrumen akreditasi, terlebih dahulu
sekolah/madrasah mengunduh dan mempelajari
dokumen perangkat akreditasi yang terdiri atas: (1)
instrumen akreditasi, (2) petunjuk teknis; (3) instrumen
pengumpulan data dan informasi pendukung, (4) teknik
penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi yang ada
di website BAP-S/M propinsi.
Proses berikutnya sekolah melakukan berbagai
persiapan dengan menginventarisasi segala yang
diperlukan dari segi administrasi sampai dengan
membentuk tim yang terdiri dari 8 bidang standar.
Tugas dari tim adalah mencermati masing-masing
standar dan menyiapkan bukti fisik dari indikator dan
instrumen yang ada dalam penilaian akreditasi
sebagaimana yang diatur BAN-S/M. Kemudian begitu
masuk ke dalam sistem penilaian akreditasi (sispena)
sekolah mengisi: (1) Identitas Sekolah termasuk
memasukkan status akreditasi terakhir dan tahun
akreditasi; (2) apabila pernah di akreditasi wajib
mengupload sertifikat bagian depan dan belakangnya; (3)
input Data Isian Akreditasi terdiri dari pernyataan
kepala
sekolah
sinkronisasi
Dapodik/EMIS,
pemutakhiran data, prasyarat akreditasi, hasil penilaian
instrumen akreditasi yang dilakukan sekolah, dan kartu
kendali setelah selesai visitasi, semua data tersebut bisa
dilakukan kapan saja oleh sekolah; (4) hanya sekolah
sasaran saja yang bisa masuk dalam Sispena.
Sekolah-sekolah di daerah pinggiran kabupaten
Malang yang mengikuti akreditasi sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan melengkapi persyaratan
akreditasi sebagai berikut: (1) memiliki surat keputusan
pendirian/operasioanl sekolah/madrasah; (2) memiliki
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sekolah/madrasah yang terakreditasi akan menerima
sertifikat akreditasi yang diterbitkan oleh BAP-S/M.
Selanjutnya BAP-S/M membuat rekomendasi kepada
pihak terkait untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan
perbaikan mutu pendidikan. Hasil akreditasi kemudian
disosialisasikan oleh BAN-S/M dan BAP-S/M kepada
masyarakat melalui seminar, media massa, website,
compactdisk, dan media lainnya supaya masyarakat
memperoleh informasi tentang status dan peringkat
akreditasi yang diraih sekolah/madrasah.
Dengan melihat hasil akreditasi di sekolah
daerah pinggiran yang pada umumnya memperoleh
peringkat B (baik) dan C (cukup) dengan rentang nilai
antara 71 sampai dengan 90 kendati beberapa diantaranya
ada yang mendapat peringkat A (unggul) dengan nilai
mulai dari 91 ke atas tersebut diperlukan kebijakan
pendidikan yang memiliki keberpihakan (afirmatif) untuk
memajukan kualitas pendidikan pada sekolah yang
berada di daerah pinggiran yang berbasis pada
kebutuhan dan potensi lokal. Sehingga diharapkan dapat
terjadi akselerasi (percepatan) peningkatan kualitas
pendidikan di daerah. Jika ini tidak diiakukan pendidikan
di Indonesia tidak akan mampu menghadapi berbagai
macam tantangan yang serius dan amat mendasar,
utamanya berkaitan dengan kompetisi yang berdimensi
global. Kompetisi global tersebut mensyaratkan
tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan
berwawasan keunggulan. Sumber daya manusia yang
berkualitas dan berwawasan keunggulan itu merupakan
faktor determinan dalam persaingan antarbangsa pada
abad ke-21 nanti.
Dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi,
keadaan sekolah di daerah pinggiran digolongkan ke
dalam kategori sekolah yang maju, sedang, dan tertinggal.
Kemudian mengacu pada minat masyarakat dapat
dikelompokkan lagi atas sekolah negeri yang favorit dan
sekolah swasta yang juga favorit. Fakta di lapangan ada
saja sekolah yang tidak dapat diandalkan dalam
menyelenggarakan layanan pendidikan dan manajemen
sekolah yang tidak efektif. Temuan yang menjadi
kelemahan sekolah daerah pinggiran terkait pada aspekaspek: (1) proses belajar mengajar dan kurikulum; (2)
organisasi dan kelembagaan sekolah; (3) manajemen dan
administrasi sekolah; (4) peserta didik; (5) ketenagaan
(6) sarana prasarana; (7) pembiayaan; (8) budaya dan
lingkungan sekolah; dan (9) partisipasi masyarakat.
Masing-masing komponen tersebut bisa dikatakan
belum dikelola dengan efektif, sehingga hasil akreditasi
belum sesuai harapan. Karena itu untuk menilai suatu
sekolah telah dapat meningkatkan kualitasnya secara
substansial dapat dilihat dari kinerja pembelajaran,
kompetensi yang diperoleh peserta didik sebagai hasil
dari proses pembelajaran, dan pencapaian tujuan sesuai
kriteria keefektifan sekolah yang sudah ditetapkan [9].
Kendati demikian masih dijumpai adanya hal
positif yang terjadi pada beberapa sekolah yang lebih
maju dari yang lainnya yaitu pada saat mengikuti
akreditasi nampak seluruh komponen yang terlibat di
dalamnya baik kepala sekolah, guru, staf administrasi dan
tata usaha, komite sekolah, siswa dan stakeholder lainnya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing

benar-benar bisa bekerjasama dan meningkatkan
kinerjanya. Apabila setiap komponen yang terlibat
bekerja secara optimal memenuhi instrumen akreditasi
maka akan ada peningkatan kinerja dari sekolah itu. Hal
ini menunjukkan bahwa warga sekolah berupaya agar
sekolah yang dikelolanya mengalami peningkatan
kualitas. Kualitas dimaknai sebagai kesesuaian antara
fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan
standar yang ditentukan/berlaku, sesuai dengan
kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat
dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi
kebutuhan/harapan pelanggan. Mutu sekolah adalah
kesesuaian fungsi dan tujuan kelayakan lembaga
pendidikan atau program yang dilaksanakannya
berdasarkan standar nasional pendidikan mengacu
kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan
indikator-indikator yang telah dikerjakan sekolah.
Dengan akreditasi terhadap satuan pendidikan akan
memberikan dorongan yang besar terhadap peningkatan
mutu pendidikan pada level kelembagaan dan
mendukung peningkatan mutu pendidikan nasional.
Sekolah di daerah pinggiran menghadapi situasi
yang kompleks terkait dengan mutu. Permasalahan
mutu pendidikan pada satuan pendidikan antar berbagai
unsur tidak berdiri sendiri tetapi terkait dalam satu
sistem yang saling mempengaruhi. Hasil keluaran
pendidikan dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu
proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan
masing masing sub unsur saling mempengaruhi satu
dengan yang lain. Faktor masukan yakni anak didik yang
dipengaruhi oleh berbagai faktor, demikian juga proses
pembelajaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor
sehingga akan mempengaruhi hasil atau keluaran dari
pendidikan itu sendiri. Kasus yang dihadapi sekolah di
daerah pinggiran ditemukan adanya sub unsur atau
komponen yang saling melemahkan dalam menopang
keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Karena itu
masukan dari pihak eksternal dan hasil akreditasi yang
merupakan penentuan kelayakan satuan pendidikan
bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang
membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan standar
nasional pendidikan berupa pencapaian hasil evaluasi
lainnya yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap
sekolah. Sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.19
Tahun 2009 pasal 91 bahwa setiap satuan pendidikan
wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan.
Sehingga mutu pada satuan pendidikan dimaknai sebagai
proses menghasilkan dan memberikan yang terbaik,
karena dalam penjaminan mutu pendidikan bertujuan
untuk mencapai atau jika perlu melampaui standar
nasioal pendidikan yang telah ditetapkan [8].
Proses akreditasi yang diikuti setiap sekolah
dan berlangsung setiap lima tahun sekali membutuhkan
perhatian tersendiri dari pihak sekolah. Hasil akreditasi
sekaligus menjadi umpan balik guna memperbaiki dan
meningkatkan kinerja sekolah. Dari hasil akreditasi
sekolah diketahui tentang kelemahan, kelebihan, dan
peluang suatu sekolah. Apabila masih terdapat indikator
yang kondisinya belum sesuai target maka perlu dikaji
dari berbagai perspektif tentang faktor-faktor
penyebabnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan
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mendesain program sekolah yang relevan guna
memperbaiki indikator yang kurang tersebut. Sekolah
harus menyiapkannya secara sungguh-sungguh dengan
menyusun perencanaan. Perencanaan sekolah dirancang
untuk menentukan tindakan masa depan secara
antisipatif, ruang lingkup perencanaan setidaknya
mencakup investasi, penataan personal dan hal-hal yang
sifatnya operasional, disusun dengan urutan pilihan,
memperhitungkan sumberdaya yang tersedia dan
diarahkan pada kesiapan akreditasi.
Hal tersebut merupakan konsekuensi logis
dimana setiap sekolah akan mengembangkan diri secara
bertahap dalam meningkatkan mutu sekolah menuju
kepada pencapaian standar nasional pendidikan. Jika
menilik instrumen akreditasi, masing-masing komponen
standar nasional pendidikan dijabarkan ke dalam
beberapa aspek. Selanjutnya masing-masing aspek
tersebut dijabarkan lagi kedalam indikator. Berdasarkan
indikator dibuat item-item yang tersusun dalam
instrumen evaluasi diri dan instrumen visitasi. Bentuk
instrumen akreditasi bersifat komprehensif dan
dikembangkan berdasarkan standar mutu yang
ditetapkan, sehingga ketika diterapkan diharapkan dapat
memetakan profil mutu sekolah untuk kepentingan
peningkatan mutu sekolah oleh berbagai pihak yang
berkepentingan. Proses akreditasi ini dilakukan secara
berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan
memberdayakan satuan pendidikan agar mampu
mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai
tujuan pendidikan nasional.
Desentralisasi bidang pendidikan telah merubah
kedudukan, peran, dan hubungan antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah
kabupaten/kota memiliki otonomi atau keleluasaan
untuk membuat kebijakan tentang perencanaan,
pengelolaan, sampai evaluasi serta pembiayaan program
pendidikan yang akan diterapkan di daerah masingmasing terutama dalam mengatasi kesenjangan pendidikan
antar wilayah di satu daerah. Jangan sampai sekolah yang
maju hanya ditemukan di lokasi yang dekat dengan pusat
pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
Melalui
desentralisasi pendidikan diharapkan akan terjadi
perubahan yang berarti
dalam
memperkuat
pembangunan
dunia
pendidikan
di
daerah.
Desentralisasi pendidikan diharapkan dapat menjadi
instrumen penting dalam meningkatkan kualitas
pendidikan, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas
manajemen pendidikan, sehingga dapat memperbaiki
kinerja pendidikan nasional [10].
Oleh karena itu proses pembuatan kebijakan
pendidikan seyogianya mengikuti model analisis
kebijakan afirmatif yang memiliki keberpihakan pada
sekolah yang berada di daerah pinggiran yang ditunjang
oleh paradigma baru manajemen pendidikan masa
depan yang lebih bernuansa otonomi dan demokratis.
Dengan adanya analisis kebijakan afirmatif akan
membantu para pembuat kebijakan pendidikan dalam
mencari solusi yang tepat atas masalah-masalah
kebijakan pendidikan yang relevan dengan tuntutan dan
kebutuhan yang berkembang di masyarakat, terutama

tuntutan dan kebutuhan pendidikan di sekolah-sekolah
daerah pinggiran.
Sementara yang harus dilakukan sekolah dalam
pengembangan diri seiring dengan semakin kuatnya
tuntutan masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi, dimana mutu telah bergeser dari suatu
keunggulan strategis menjadi suatu kebutuhan, maka
hal-hal konkrit yang harus dilakukan menyangkut: (1)
menyusun rencana dan pelaksanaan program sekolah
didukung anggaran yang tersedia dan yang mungkin
dapat disediakan; (2) mengkoordinasikan dan
menyerasikan sumberdaya sekolah terhadap program
sekolah; (3) melaksanakan manajemen sekolah yang
efektif dan efisien: (4) melaksanakan pengawasan
(supervisi) dan pembimbingan; (5) melakukan evaluasi
pencapaian target; (6) menyusun laporan sekolah; dan (7)
mempertanggungjawabkan penyelenggaraan sekolah
secara periodik. Kesemuanya itu harus diwujudkan
sekolah
dengan penuh kesadaran, mandiri dan
berkesinambungan memperbaiki dan menjalankan
pendidikan yang bermutu sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
B.

Dampak Akreditasi Sekolah Dalam Peningkatan
Kinerja Sekolah
Pelaksanaan akreditasi sekolah berdampak
terhadap perkembangan keberadaan sekolah-sekolah di
daerah pinggiran kabupaten Malang. Adapun dampaknya
secara langsung dapat dikategorikan kedalam dampak
yang bersifat positif dan dampak yang berakibat negatif.
Dampak positif dari akreditasi sekolah antara lain: (1)
terbangunnya kesadaran dari warga sekolah sehingga
kinerjanya semakin meningkat sesuai dengan tupoksinya
masing-masing bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah,
guru, staf TU, siswa dan komite sekolah; (2)
menumbuhkan kesadaran warga sekolah dalam
memberikan layanan untuk sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan dalam proses akreditasi menjadi lebih baik;
(3) menumbuhkan kesadaran bagi seluruh komponen
sekolah untuk bekerjasama memperoleh penilaian yang
lebih baik terkait hasil dari akreditasi; (4) mengetahui
hal-hal di lingkungan sekolah yang perlu diperbaiki
sebagai bahan perbaikan dan pembinaan sekolah ke
depan;
(5)
menumbuhkan
kesadaran
dalam
mengaktualisasikan mutu pendidikan melalui pencapaian
standar yang telah ditetapkan; (6) terbentuknya
kebanggaan dari segenap warga sekolah trhadap capaian
hasil
akreditasi
dan
menumbuhkan
tekad
mempertahankan apabila telah memperoleh nilai yang
terbaik.
Dampak
tersebut
menunjukkan
jika
pengelolaan sekolah dilakukan dengan baik maka
harapan terhadap pengelolaan sekolah yang memenuhi
standar akan terwujud. Sekolah melalui stakeholder
berupaya menyiapkan seperti yang diharapkan terhadap
sistem dan unsur-unsur yang ada di sekolah serta segala
bentuk perangkat yang akan dinilai untuk memenuhi
kriteria. Lebih dari itu akreditasi sekolah merupakan
kebijakan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan
sekolah yang maju sehingga dapat meningkatkan kualitas
pendidikan dan sumber daya manusia. Hal itu berarti
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sekolah tersebut termasuk sekolah yang efektif karena
telah berhasil mewujudkan tujuannya [12].
Dampak negatif dari akreditasi sekolah antara
lain: (1) kinerja dari berbagai komponen sekolah
mengalami peningkatan hanya sebatas ketika menjelang
dilakukannya akreditasi sementara begitu akreditasi
berakhir akan kembali seperti kebiasaan semula; (2)
berbagai macam data seperti dalam pembuatan buktibukti fisik diatur sedemikian rupa hanya sekedar untuk
memenuhi penilaian sementara sedangkan pada proses
yang sebenarnya tidak dilakukan; (3) adanya persepsi
pada hasil akreditasi berupa pemeringkatan hanya
sekedar memberi status dan label sehingga kurang
membawa pengaruh bagi pembinaan dan pengembangan
sekolah. Hal itu terjadi sebagaimana yang ditemukan di
lapangan karena dalam hal penyiapan tim akreditasi
sekolah disusun sebisanya, pengelolaan data terkait
masing-masing standar pendidikan belum terkelola
secara kontinyu, kemudian belum adanya penempatan
data dalam mebeuler khusus, cara menyajikan berbagai
dokumen pada saat visitasi oleh asesor belum terkelola
dengan baik, cara menghadapi atau beraudiensi ketika
memberikan jawaban wawancara yang disampaikan
belum menunjukkan kesiapan, tempat pertemuan
visitasi belum optimal dalam menatanya, pihak sekolah
belum menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk
pengembangan sekolah ke depan.
Dampak negatif tersebut jika merujuk
pendapat Gorton (1976) bisa terjadi, karena dalam
kegiatannya sekolah adalah tempat yang bukan hanya
wadah berkumpulnya para guru dan murid, melainkan
berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling
berkaitan. Sekolah adalah suatu sistem organisasi, dimana
terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam
rangka mencapai tujuan sekolah, yang dikenal sebagai
tujuan instruksional. Jika dikelola dengan baik maka
sekolah dapat mencapai tujuannya yaitu dalam mengelola
sumber daya manusia dapat menghasilkan lulusan yang
sesuai kebutuhan dengan memberikan kontribusi yang
signifikan kepada pembangunan bangsa. Bila yang terjadi
belum sebagaimana yang diharapkan maka pencapaian
standar nasional pendidikan tidak dipenuhi oleh sekolah
[11].
Dampak negatif yang terjadi dapat dieliminasi
jika para pelaksana memiliki komitmen yang tinggi dalam
menyelenggarakan pendidikan melalui penataan sistem
yang terbuka (tranparant), bersih (clean) dan dapat
dipertanggung jawabkan (accountable). Sehingga
akreditasi dapat memberikan percepatan kepada
pencapaian mutu pendidikan sesuai standar nasional
pendidikan. Bagi sekolah yang memiliki potensi lebih
tinggi dari pada sekolah lain akan dapat mencapai
standar nasional pendidikan relatif lebih cepat bahkan
melampaui. Demikian sebaliknya, bagi sekolah yang
minim potensi akan lebih lamban dalam mencapai
standar nasional pendidikan. Namun demikian
harapannya adalah semua sekolah dalam kurun waktu
tertentu mencapai standar nasional pendidikan yang
ditentukan oleh pemerintah.
Setiap sekolah harus bisa mencapai standar
nasional pendidikan. Yang terjadi di lapangan bisa saja

ditemukan suatu sekolah memenuhi standar kelulusan
tetapi sarana prasarananya belum terstandar atau
sebaliknya. Bisa dimungkinkan juga suatu sekolah
kondisinya kurang dalam standar sarpras antara lain
ruang kelas, laboratorium, buku, dan sebagainya tetapi
secara bertahap diupayakan dilengkapi selama kurun
waktu tertentu. Sementara itu kondisi tenaga pendidik
dan kependidikan telah sesuai standar nasional
pendidikan. Begitu seterusnya pada aspek-aspek lainnya.
Suatu sekolah direncanakankan selama kurun waktu
lima tahun dapat merealisasikan standar nasional
pendidikan, tetapi hal lain dapat dijumpai adanya sekolah
untuk mewujudkan standar nasional pendidikan
memerlukan waktu lebih lama antara sepuluh sampai
lima belas tahun. Hal-hal seperti itu sangat tergantung
kepada komponen-komponen yang ada di sekolah itu
sendiri. Pada akhirnya bila suatu sekolah telah mencapai
atau melampaui standar nasional pendidikan, maka
diharapkan akan mampu menyelenggarakan pendidikan
yang berkualitas, relevan, efektif dan efisien serta
menunjang tercapainya pemerataan pendidikan.
IV. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan data dan pembahasan
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan akreditasi di sekolah daerah pinggiran
menunjukkan hasil pada umumnya memperoleh
peringkat B (Baik) dan C (Cukup). Hal ini
menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berada
di lokasi yang semakin jauh dari dinas pendidikan
yang menanganinya bisa dikatakan masih kurang
diperhatikan dalam upaya pemenuhan 8 standar
nasional pendidikan terutama terkait standar
pendidik dan tenaga kependidikan serta standar
sarana dan prasarana. Kendati demikian hasil dari
pelaksanaan akreditasi sekolah dapat memacu
ekositem sekolah meningkatkan kinerja dan
meningkatkan pelayanan, karena kinerja sekolah
akan dinilai sesuai dengan kriteria berdasarkan
indikator dan instrumen yang ada. Hasil akreditasi
merupakan bentuk pengakuan dengan memberikan
peringkat kelayakan berdasarkan kriteria atau
standar yang telah ditetapkan dan menjadi umpan
balik guna meningkatkan kinerja sekolah sekaligus
sebagai salah satu wujud akuntabilitas kepada
publik. Dengan demikian sekolah termotivasi untuk
memperbaiki diri sehingga hasil akreditasi yang akan
datang peringkat yang dicapai akan lebih baik.
2.
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Pelaksanaan
akreditasi
membawa
dampak
tersendiri pada sekolah, dampak positifnya dapat
dilihat dari tumbuhnya kesadaran warga sekolah
untuk memberikan pelayanan yang optimal dan
melakukan pemenuhan berbagai standar yang telah
ditetapkan. Penilaian akreditasi bisa berdampak
negatif manakala akreditasi disikapi warga sekolah

hanya sebagai upaya untuk memperoleh nilai dan
peringkat
semata,
akan
tetapi
untuk
memperolehnya
dilakukan
dengan
cara
menyembunyikan data yang sesungguhnya,
akibatnya begitu penilaian akreditasi sekolah
berakhir kebiasaan yang selama ini terjadi akan
kembali sebagaimana biasanya dan baru akan
tumbuh semangatnya saat akan diakreditasi lagi.
Oleh karena itu diperlukan langkah tindak lanjut
yang diambil berbagai stakeholder secara
berkelanjutan.
Hal
itu
yang
menjadikan
rekomendasi tindak lanjut menjadi bagian penting
yang sangat menentukan.
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B. Saran
1. Kepada seluruh warga sekolah supaya selalu
menumbuhkan motivasi untuk memperbaiki dan
meningkatkan kinerja pemenuhan capaian 8 standar
nasional pendidikan dan layanan yang efektif dan
efisien, dengan tidak terpengaruh apakah
sekolahnya sudah waktunya akan diakreditasi atau
belum. Karena itu yang seharusnya dipelihara
setiap saat tanpa harus menunggu adanya akreditasi
sekolah adalah menjaga dan memelihara budaya
peningkatan
mutu
dan
semangat
dalam
mengembangkan sekolah.
2.

Hasil akreditasi dapat dipergunakan sebagai
cerminan untuk melihat kemampuan dan daya
dukung serta mengevaluasi semua unsur-unsur di
sekolah, sehingga apapun hasilnya pengelola
sekolah bisa menanggapi secara bijak. Karena
akreditasi merupakan kegiatan yang terus berlanjut
maka ketika memasuki proses akreditasi diperlukan
persiapan yang sungguh-sungguh oleh pihak
sekolah. Persiapan harus dilakukan secara cermat,
dalam arti setiap item dalam instrumen penilaian
memang
dokumennya benar-benar ada dan
memang dilakukan sebagai bukti aktifitas di sekolah.
Dalam penilaian akreditasi akan ditemukan adanya
kelebihan dan kekurangan, hendaknya dijadikan
sebagai bahan perbaikan untuk meningkatkan mutu
sekolah, bukan untuk saling menyalahkan diantara
warga sekolah yang ada. Kekurangan yang ada,
diharapkan dapat dicarikan jalan keluar yang tepat
secara bersama-sama antara komponen sekolah.
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Abstrak
Pelayanan publik di DKI Jakarta banyak dikeluhkan
masyarakat, dengan adanya berbagai keluhan tersebut
maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat trobosan
baru yaitu dengan pengaduan masyarakat di Kecamatan
yang disebut Coffe Morning yang tersebar di 44 Kecamatan
yang ada di DKI Jakarta. Tujuan Penelitian Untuk
menganalisi Penerpan Prinsip Penanganan Pengaduan di
Kecamatan. Metode penelitian menggunakan teknik
deskripsitif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian,
Quality Imrovment; pelayanan meningkat setelah ada
penanganan pengaduan di Kecamatan Cengkareng Jakrta
Barat, Discloseure; pengaduan sangat terbuka karena
tempatnya dilobby Kecamatan, Commitment; komitmen
dari pegawai baik dan banyak yang hadir, Accessibility;
mudah, Responsiveness tidak dapat diketahui karena saat
dilakukan penelitian tidak ada masyarakat yang mengadu
pada hari Sabtu, Transparency & Accountability tidak ada
keterbukaan proses penanganan pengaduan, Privacy &
Confidentially dijaga oleh pegawai Kecamatan.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Penanganan Pengaduan.

PENDAHULUAN
Pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah adalah
wujud terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik
(good government). dengan demikian diharapkan masyarakat
memberikan nilai positif dalam menciptakan dukungan penuh
terhadap pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat merupakan kewajiban utama bagi aparatur negara
untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan pelayanan publik,
masyarakat sangat mengharapkan pelayanan yang berkualitas
yang diberikan oleh aparatur negara, tetapi pada kenyataannya
masyarakat masih mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh
aparatur negara.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan publik di
Indonesia belum mencapai tingkat kepuasan yang layak.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wiharto mengakui
bahwa pelayanan publik yang ada di Indonesia masih
mengecewakan [1]. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai
hasil survey yang diselenggarakan baik oleh lembaga profit
atau non-profit dalam ataupun luar negeri. Padahal, aturan
untuk memberikan layanan publik yang baik sudah terangkum
dalam aturan resmi. Baik itu Undang-undang dan peraturan
pemerintah. Namun demikian tidak bisa dipukul rata bahwa
pelayanan publik di Indonesia masih buruk ada beberapa
instansi pemerintah yang sudah menjalakan layanan publik
dengan baik [2].
Melalui Undang-undang No 25 Tahun 2009 Pasal 36 dan
Pasal 37 Tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi
penyelenggara pelayanan public untuk menyediakan saran dan
prasarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang
kompeten dalam penanganan pengaduan, sehingga
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pemerintah penyelenggaran pelayanan publik harus
memiliki unit kerja terkait dengan pelayanan
pengaduan, baik itu di tingkat pemerintahan pusat
maupun di daerah [3]. Dengan tujuan mampu
mengelola keluhan masyarakat dengan memberikan
solusi, menerima saran atau sumbangan pikiran
masyarakat serta melakukan perbaikan pelayanan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik itu
di pusat maupun di daerah itu sendiri.
Menurut Ketua Ombusman Republik Indonesia,
Danang Giririndrawirawan, bukan saatnya kini
masyarakat diam dan pasrah terhadap buruknya
kualitas pelayanan publik yang diberikan lembaga
pemerintahan di kabupaten/kota, provinsi maupun
pusat [4]. Kalau diam artinya sudah menerima, tanpa
memprsoalkan apakah pelayanan publik itu sudah baik
atau buruk. ‘Masyarakat sudah saatnya berperan serta
dalam pembangunan dengan melaporkan apa yang
tidak baik’. Pelayanan publik seharusnya bermutu dan
responsif. Bermutu artinya memiliki kualitas
memenuhi harapan publik. Responsif artinya memiliki
kecepatan merespon perubahan-perubahan baik
internal maupun eksternal. Pelayanan publik bermutu
dan responsif dapat diwujudkan jika terdapat prinsip
mengenai partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat
berhak tahu apa yang direncanakan dan sedang
dilakukan pemerintah dan pemerintah memiliki
kewajiban memberikan informasi kepada publik.
Publik berperan memberikan laporan kepada
pemerintah dan pemerintah wajib mengelola laporan
itu. Pelayanan publik bermutu dan responsif hanya
dapat diperoleh dengan cara melibatkan masyarakat
dalam perencanaan dan proses pembangunan [5].
Tujuan umum penanganan pengaduan adalah
menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang
memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari
semua pihak dapat dikelola dengan baik sehingga tidak
menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran
jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.
Pengaduan masyarakat merupakan suatu bentuk
partisipasi masyarakat agar penyedian pelayanan
publik dapat mendengar keluhan dari masyarakat. Hal
tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelayanan
publik dapat memperhatikan apa yang menjadi
kebutuhan masyarakat sehingga tercipta pelayanan
publik yang lebih baik. Sayangnya di sebagian besar
lembaga pemerintah masih menganggap pengaduan
sebagai
bentuk
thread
(ancaman)
bagi
keberlangsungan organisasi.
Ombudsman RI mencatat terjadi peningkatan
laporan masyarakat terhadap kondisi pelayanan

publik. Masyarakat kini tidak ragu melaporkan buruknya
pelayanan yang diberikan . Komisioner Ombudsamn Ri Ninik
rahayu bahwa pihaknya menerima hampir 6.000 laporan dari
masyarakat. Kemudian pada tahun 2016, jumlah itu meningkat
menjadi hampir 11.000 pelapor. Di awal 2017 yang baru tiga
bulan ini laporan yang masuk sudah hampir 3.000 laporan.
Semakin
meningkatnya
laporan
dari
masyarakat
mencerminkan bahwa masyarakt sudah mau kritis dalam
menanggapi pelayanan yang buruk [6].
Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2013 tentang penanganan pengaduan pelayanan
publik, bahwa dalam pengelolaan pengaduan merupakan
sebuah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan
mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. Diwajibkan
bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan
pengaduan dan menugasakan pelaksana yang kompeten dalam
pengelolaan pengaduan selain itu juga harus menyediakan
tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang
disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari
pengadu atau penerima pelayanan.
Berdasarkan data dari databooks.co.id menunjukan
bahwa pengaduan di provinsi DKI Jakarta paling banyak
diantara provinsi yang lain di Indonesia. Maka dari itu Untuk
menunjang penanganan pengaduan yang ada di DKI Jakarta
pemerintah mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta
Nomor 135 Tahun 2917 tentang Pelaksanaan Penerimaan
Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kecamatan [2].
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Timur
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a Utara
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Maluku Sulawes
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Selatan
9%
Sumater
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Tengah
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Gambar 1. Provinsi Dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat Tertinggi Pada
tahun 2016 [7].

DKI Jakarta merupakan Ibu Kota negara Indonesia yang
sudah seharusnya menjadi acuan sebuah pelayanan yang baik
khususnya pelayanan pengaduan. Untuk memberikan sarana
serta prasarana maka pemerintah Provonsi DKI Jakarta telah
membuka layanan pengaduan di setiap kecamatan di DKI
Jakarta. Tujuannya agar setiap warga yang memiliki masalah
dapat diselesaikan dengan cepat. Untuk menunjang pelayanan
pengaduan tersebut, kecamatan akan dibuka pada hari Sabtu,
pukul 08.00-11.00 WIB. Tetapi penerimaan pengaduan tidak
hanya terpaku pada hari itu saja tetapi masyarakat bisa
melakukan pengaduan di luar hari itu.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Kegiatan penerimaan pengaduan pada hari sabtu adalah
Coffee Morning, pihak kecamatan akan menerima pengaduan
dari warga yang menyangkut masalah-masalah yang dihadapi
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oleh warga, masalah apaun juga. Masalah yang akan
diadukan tersebut akan dibicarakan dalam pertemuan
di level kecamatan. Meski demikian, nantinya
kecamatan tidak bisa menangani permasalahan
tersebut, maka pengaduan masyarakat akan dibawa ke
pertemuan tingkat wali kota. Setelah hari sabtu
menerima pengaduan maka hari Senin mereka akan
bicarakan di level kecamatan, jika masalah belum bisa
diselesaikan, Selasa-rabu dibawa ke tingkat wali kota
dan harus sudah ada solusi. Kalau tidak ada solusi,
maka akan dibawa ke Balai Kota dan akan dibicakan
serta diselesaikan. tujuan dibukanya layanan
pengaduan di kecamatan tersebut memudahkan
warga mendapatkan solusi dari pemerintah [6].
Salah satu yang melaksanakan kegiatan open
house tersebut adalah Kecamatan Cengkareng Jakarta
Barat berusaha menyediakan sarana dan prasarana
untuk masyarakat melakukan pengaduan demi
memperbaiki organisasi pemerintahan. Berdasarkan
pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan
Prinsip Penanganan Pengaduan di Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat [3].
PENELITIAN TERDAHULU
Penelitian pertama dengan judul Analisis
Manajemen Layanan Keluhan Pasien Terhadap
Kualitas Layanan Kesehatan Di Rsud. Am. Parikesit
Tenggarong, oleh (Lina Marliana) Banyak masyarakat
yang mengeluhkan pelayanan public menggunakan
media elektronik khususnya pengaduan masyarakat
baik dibidang kesehatan, pendidikan, lalu lintas serta
administrasi kependudukan, Kurang optimal fungsi
pelayanan public berbasis elektronik khususnya
pengaduan masyarakat, Kurangnya sosialisasi
pemerintah terkait pelayanan public berbasis
elektronik
(pengaduan
masyarakat)
kepada
masyarakat.
Kualitatif
Deskriptif.
Teknik
pengumpulan data dengan obeservasi, wawancara,
dokumentasi. Pengelolaan pengaduan di Kota Malang
mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam
menangani pengaduan. Prosedur dan standar
pengelolaan pengaduan di Kota Malang di dukung
dengan sarana dan prasarana serta surat keputusan
Kepala Dinas untuk melancarkan jalannya pengaduan
online di Kota Malang, tetapi ada beberapa kendala
yang menghambat proses pengaduan tersebut [8].
Penelitian kedua berjudul “Sistem Informasi
Pengaduan Masyarakat Program Keluarga Harapan
Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Dinas Sosial Dan
Pemakaman Kota Pekanbaru)” Oleh : Anofrizen.
Dalam proses pengaduan pelaksanaan PKH, dilakukan
secara manual dan terdapat beberapa kendala yaitu
sulitnya melakukan perekapan data dalam bentuk
hardcopy, pengaduan tidak tercatat dengan
sempurna, sulit mencari data, sering terjadi
pencatatan ganda dan ketidakcocokan data pelapor,
dan kehilangan data.Metode pengumpulan data
dengan obersvasi lapangan dan dokumentasi yang
kemudia dianalisis berdasarkan pengembangan sistem
Agile. Hasil uji blackbox sistem ini dapat digunakan

dengan baik. Sistem ini bisa dijalankan sesuai dengan yang
diharapkan sebagai masukan bagi Dinsoskam Kota Pekanbaru
dalam melakukan pengelolaan pengaduan PKH berbasis web
[9].
Penelitian ketiga dengan judul “Analisis manajemen
pengaduan sistem layanan aspirasi pengaduan online rakyat
(LAPOR) di kota Bandung” oleh Siti Widharetno Mursalim.
Penelitian ini menggunakan teori Teori rangkaian kegiatan
penanganan pengaduan memiliki elemen: sumber/asal
pengaduan, isi pengaduan, unit penanganan pengaduan, respon
pengaduan, umpan balik, laporan penanganan pengaduan [10].
Dari hasil penelitian secara keseluhuran Pengelolan Layanan
Aspirasi Pengaduan Online rakyat di Dinas Komunikasi dan
Informatika Pemerintah Kota Bandung dapat ditunjukan sudah
baik. Dengan adanya Layanan Aspirasi Pengaduan Online
Rakyat (LAPOR) ini ditunjukan untuk mempermudah
masyarakat sebagai tempat pengaduan dalam mengeluarkan
aspirasi ataupun keluhan terhadap kinerja pemerintah kota
Bandung. Selanjutnya Pengelolaan sistem LAPOR di Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah kota Bandung belum
tersosialisasi secara merata dikalangan masyarakat sendiri
dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum
menggunakan aplikasi LAPOR [11].
Perbedaan penelitian ini dengan tiga penelitian terdahulu
yang ada di atas yaitu lima penelitian di atas memiliki
penanganan pengaduan secara media online sedangkan
penelitian di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat selain
dengan media sosial seperti di atas juga disediakan yang
khusus untuk masyarakat melakukan pengaduan pada hari
Sabtu yaitu Coffe Morning dari jam 08.00 sampai dengan
11.00 WIB. Inilah letak perbedaan dan ini yang disebut
kebaruan atau noverty. Dan perbedaan penggunaan teori,
dengan menggunakan teori Gorton dijelaskan bahwa,
terdapat tujuh prinsip dalam penanganan pengaduan yang
dapat dijadikan inti dari komponen pelayanan dan dapat
dimengerti oleh setiap level organisasi. Prinsip-prinsip
tersebut [12], yaitu:
1. Quality Improvement (Peningktan Kualitas)
2. Open Disclosure (Keterbukaan Menerima Pengaduan)
3. Commitmen (komitmen)
4. Accessibility (Aksebilitas)
5. Responsiveness (Kemampuan Berkreasi)
6. Transparency & Accountability (transparan dan
Bertanggung Jawab)
7. Privacy & Confidentially,
PELAYANAN PUBLIK
Menurut Hartley dalam Retnowati Wd Tuti Pelayanan
publik adalah kegiatan sentral dalam berbagai aspek kehidupan
manusia, sekaligus berfungsi dalam mempertahankan
eksistensi dan pertumbuhan masyarakat, bangsa dan negara
[13].
Sedangkan menurut Menurut Gaspersz dalam Retnowati
Wd Tuti Kualitas pelayanan juga diartikan sebagai kegiatan
pelayanan yang diberikan kepada seseorang atau orang
lain,organisasi atau pemerintah / swasta (sosial, politik, LSM,
dll) sesuai sengan peraturan yang berlaku [14].
Menurut Sinambela (2008;5), mendefinisikan pelayanan
publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan
masyarakat oleh penyelenggara pemerintah, serangkaian
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aktivitas yang dilakukan oleh birokrat publik untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat [15].
Kemudian pelayanan publik pada hakekatnya
yaitu pemberian pemenuhan pelayanan kepada
masyarakat yang merupakan perwujudkan kewajiban
pemerintah sebagai abdi masyarakat [16]. Sedangkan
menurut Hardiansyah pelayanan publik juga diartikan
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan
tata cara yang telah ditetapkan [17].
JENIS-JENIS PELAYANAN PUBLIK
Menurut Gronroos dalam Retnowati Wd Tuti
menyebutkan, bahwa ada tiga kriteria utama dalam
menilai kualitas layanan, yaitu: hasil terkait, terkait
proses, dan kriteria terkait gambar. Tiga kriteria ini
dapat dijabarkan menjadi enam elemen layanan
berkualitas [13], yaitu:
1). Profesionalisme dan keterampilan adalah
kriteria yang terkait dengan hasil, pelanggan
menyadari bahwa penyedia layanan, karyawan, sistem
operasional, dan sumber daya fisik memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah pelanggan secara profesional
2). Sikap dan perilaku, pelanggan merasa bahwa
karyawan perusahaan memperhatikannya dan
mencoba membantu dalam memecahkan masalah
secara spontan dan bahagia (termasuk kriteria terkait
proses).
3). Aksesibilitas dan fleksibilitas, pelanggan
merasa bahwa penyedia layanan, lokasi, pekerjaan,
karyawan dan sistem operasional, dirancang dan
dioperasikan sedemikian rupa sehingga layanan dapat
diakses dengan mudah. Selain itu dirancang juga
dengan maksud agar fleksibel dalam menyesuaikan
permintaan dan keinginan pelanggan (termasuk
kriteria terkait proses);
4). Keandalan dan ketelitian (termasuk kriteria
terkait proses, di mana pelanggan memahami bahwa
apa pun yang terjadi, pelanggan dapat memercayai
segala sesuatu pada penyedia layanan dan karyawan
serta sistem mereka).
5). Pemulihan (pelanggan menyadari jika ada
kesalahan atau jika sesuatu yang tidak terduga terjadi,
maka penyedia layanan akan segera mengambil
tindakan untuk mengendalikan situasi dan
menemukan solusi yang tepat (termasuk yang terkait
dengan proses
kriteria);
6). Reputasi dan kredibilitas, kriteria ini adalah
kriteria terkait yang dicitrakan). Pelanggan percaya
bahwa operasi penyedia layanan dapat dipercaya dan
memberikan nilai atau hadiah yang sesuai dengan
pengorbanan.
PENANGANAN PENGADUAN
Menurut
Gorton
dijelaskan
bahwa
“Complaints are a vital form of customer feedback
that provide unique and valuable information to an
organization concerned with quality improvement

and rizk management” (pengaduan merupakan bentuk timbal
balik dari konsumen yang berisi informasi yang uni dan
berharga, sehingga organisasi dapat memperhatikan
peningkatab kualitas dan manajemen resiko) [12]. Secara
umum tujuan pengelolan pengaduan menurut Bappenas
adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang
memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua
pihak dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan
gejolak dan mengganggu kelancaran jalanna kegaitan suatu
institusi pemerintah [10].
Dalam Buku Gorton terdapat prinsip-prinsip
penanganan pengaduan. Prinsip-prinsip tersebut [12], yaitu:
A. Quality Improvement (Peningkatan Kualitas)
Penanganan pengaduan merupakan bagian yang penting
dalam pendekatan peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas
merupakan proses sistematis dalam pelayanan yang secara
kontinuitas dievaluasi dan ditingkatkan.
B. Open Disclosure (Keterbukaan Menerima Pengaduan)
Elemen-elemen keterbukaan adalah pernyataan bersalah,
penjelasan secara faktual ataas apa yang telah
terjadi,konsekuensi potensial dan langkah yang diambil dalam
mengatur peristiwa dan mencegah kesalahan yang berulang.
C. Commitment (Komitmen)
Seluruh anggota organisasi memiliki komitmen yang tinggi
untuk mengintegrasikan manajemen pengaduan dan keinginan
untuk menyediakan kebutuhan yang diperlukan dalam proses
pelayanan secara efektif.
D. Accessibility (Aksesbilitas)
Organisasi mendorong masyarakat dan pegawai untuk
saling memberikan timbal balik dalam hal pelayanan daan
membuat pelayanan semakin mudah untuk satu sama lainnya.
E. Responsiveness (Kemampuan Bereaksi)
Bentuk pelayanan dalam sebuah organisasi harus
berorientasi keadaan masyarakat, sebagai pihak yang berhak
menerima pelayanan. Organisasi juga harus maau menerima
pengaduan dan menyelesaikan pengaduan secara serius.
F. Transparency & Accountability
(Transparansi dan Bertanggung Jawab) Proses dalam
penangan pengaduan harus dapat dijelaskan secara baik,
terbuka dan bertaanggung jawab kepada pegawai dan
masyarakat.
G. Privacy & Confidentially
Pelayanan dalam penanganan pengaduan mengutamakan
pada sifatnya yang pribadi dan rahasia dari masyarakatnya dan
informasi yang diterima selama proses pengaduan
berlangsung, saat dalam pembuatan keputusan harus terbuka
dan bertanggung jawab.

Pengaduan langsung dilakukan oleh pelanggan atau
publik yang melakukan transaksi dan merasakan
ketidakpuasan. Penyampaian secara langsung ini
biasanya dilakukan atas transaksi yang penanganan
perbaikanya dapat dilakukan saat itu, dan keluhan
dapat langsing diterima oleh pihak yang
berkewenangan melakukan perbaikan.
2. Melalui Media Massa
Dilakukan jika pelanggan atau publik yang tidak
puas, kesulitan bertemu langsung dengan pihak yang
berwenang melakukan perbaikan ataupun bila mereka
merasa keluhannya tidak ditanggapi secara memadai.
Jadi lebih merupakan pelarian atau ungkapan
kejengkelan atas ketidakpuasan.
3.Melalui Pihak Ketiga
Pihak ketiga yang dimasud disini adalah individu atau
lembaga diluar publik atau pelanggan yang tidak
merasakan langsung ketidakpuasan. Jalur ketiga ini
memiliki efek yang sangat kuat terhadap organisasi
yang menjadi sasaran keluhan.
Penyaluran keluhan (complain) dari masyarakat
kepada penyedia layanan dapat dilakukan melalui
berbagai macam bentuk. Menurut Hariani bentukbentuk penyaluran komplain antara lain sebagai
berikut [19]:
1. Melalui telepon saat jam kerja.
2. Melalui mesin faksimle kepada siapa keluhan
ditujukan.
3. Melalui e-mail.
4. Melalui korespondensi atau surat menyurat.
5. Melalui tatap muka langsung dengan sebelumnya
membuat janji untuk ketemu

PENYAMPAIAN PENGADUAN
Dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan, masyarakat
memiliki beberapa pilihan dalam melakukan pengaduan,
tergantung dari masyarakat yang melakukan pengaduan dan
organisasi yang diadukan. Apapun media yang dipilih oleh
masyarakat pada intinya hal tersebut merupakan masukan dari
masyarakat yang kurang puas akan pelayanan yang mereka
terima. Menurut Best & Sigh menyebutkan bahwa saluran
penyampaian keluhan dan tuntutan biasanya dilakukan melalui
tiga jalur, yaitu [18]:
1. Secara langsung

A.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini menjelaskan
secara struktur terkait Penanganan Pengaduan di
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan
observasi, wawancara dengan 13 informan dan
dokumentasi. Sedangkan teknik penarikan informan
dengan menggunakan Purposive Sampling, yang
ditunjukan kepada pegawai Kecamatan dan
Masyarakat yang melakukan pengaduan. Teknik
analisis data yang digunakan dengan menggunakan
Teori Sugiono [20].
HASIL DAN PEMBAHASAN
Quality Improvement (Peningkatan Kualitas)
Penanganan pengaduan di Kecamatan Cengkareng
jelas terjadi peningkatan kualitas khususnya kualitas
pelayanan kepada masyarakat, karena setelah
dikeluarkannya kebijakan baru yaitu Instruksi
Gubernur DKI Jakarta Nomor 135 Tahun 2017 yang
menyatakan bahwa diadakannya pelaksanaan
penerimaan pengaduan masyarakat di Kecamatan.
setiap hari Sabtu jam 08.00 sampai dengan jam11.00
WIB. Maka sekarang pihak Kecamatan Cengkareng
yang seharusnya libur hari Sabtu dituntut untuk
melakukan pelayanan pengaduan bagi warga yang ingin
menyampaikan keluhannya, hal tersebut di sambut

positif oleh warga karena tidak perlu jauh-jauh ke Balaikota
untuk melakukan pengaduan cukup di Kecamatan
Cengkareng. Selain itu sumberdaya manusia yang menerima
serta menangani pengaduan sudah cukup memadai karena
terdiri dari beberapa perwakilan pegawai Kecamatan,
Kelurahan, Satpol PP Kecamatan, Sektor Dinas Kecamatan,
Satuan Pelayanan Dinas Kecamatan serta UP PTSP Kecamatan
yang berjaga bergiliran disetiap hari Sabtu. Tetapi dalam
proses penerimaan pengaduan tidak diketahui secara detail
apakah sudah sesuai dengan peraturan alur pengaduan yang
ada di Kecamatan karena saat melakukan observasi tidak ada
masyarakat yang datang untuk melakukan pengaduan.
B. Open Dsiclousure (Keterbukaan Menerima Pengaduan)
Dalam penanganan pengaduan di Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat penerimaan pengaduan bersifat
terbuka karena memang bertempat di lobby Kecamatan jadi
siapa saja bisa melakukan pengaduan, tetapi memang
pengaduan hanya diperbolehkan yang menjadi objek aduan
tersebut berlokasi di wilayah Kecamatan Cengkareng karena
kalau bukan di wilayah Kecamatan Cengkareng maka bukan
wewenang dari Kecamatan Cengkareng. Tetapi memang yang
disayangkan adalah tidak ada banner atau spanduk informasi
yang menunjukan alur pengaduan masyarakat, jadi jika ada
masyarakat yang datang ke Kecamatan merasa kebingungan
apa yang harus dilakukan jika ingin melakukan pengadian di
Kecamatan. Informasi dari alur penangana pengaduan hanya
disimpan secara internal oleh pihak Kecamatan tidak terbuka
untuk masyarakat umum.
Terdapat media untuk melihat proses penanganan
pengadun tetapi tidak diinformasikan ke masyarakat,
fasilitasnya pun cukup mendukung karena disediakan kursi
untuk duduk menunggu, meja untuk menulis pengaduan,
laptop dan printer. Sosialisasinya salah satunya dengan
menggunakan surat undangan yang diberikan ke Lurah
kemudian RT dan RW bahwa telah dibuka posko pengaduan
di Kecamatan, dan sudah berjalan selama satu tahun lebih
terhitung dari 15 November 2017
Proses jika masyarakat ingin melakukan pengaduan hanya
dengan datang ke Kecamatan, lalu sampaikan keluhan tentang
pelayanan apa saja ke pegawai Kecamatan dengan mengisi
formulir yang tersedia. Tetapi sayangnya memang media
online tidak begitu mendukung dalam proses penanganan
pengaduan karena memang tidak ada sosialisasi apapun ke
masyarakat terkait media online yang digunakan, sosialisasi
program tersebut melalui surat yang diberikan ke Lurah, RT
dan RW serta banner posko pengaduan yang ada di depan
pintu Kecamatan. Dan program tersebut sudah diterapkan di
Kecamatan mulai bulan November 2017.
C. Commitment (Komitmen)
Dalam menerima pengaduan masyarakat pegawai
Kecamatan pun tidak berikan pelatihan mengenai pelayanan
pengaduan masyarakat oleh karena itu mengakibatkan banyak
pegawai yang masih bingung melayani masyarakat yang
melakukan pengaduan. Tetapi memang pegawai tidak ada yang
mengabaikan pengaduan dari masyarakat. Penerapan
penanganan pengaduan sudah berjalan sesuai dengan SOP
tidak tahu pasti karena saat melakukan observasi tidak ada
masyarakat yang melakukan pengaduan, tetapi saat melakukan
wawancara dengan pegawai bahwa mereka memastikan
bahwa dalam menerima pengaduan dari masyarakat sudah
sesuai dengan alur pengaduan yang ada di Kecamatan

34

Cengkareng. Komitmen dari pimpinan serta pegawai
masih kurang karena masih banyak pegawai yang
melanggar ketentuan Instruksi dari Gubernur datang
dan pulang seenaknya padahal sudah ada ketentuan
bahwa posko dibuka dari jam 08.00 sampai dengan
11.00 WIB, pegawai seharusnya standbye menunggu
posko penerimaan pengaduan dalam kondisi ada atau
tidak ada masyarakat yang melakukan pengaduan.
Selain itu dalam menerima pengaduan dari masyarakat
pegawai tidak pernah mengabaikan pengaduan selalu
diterima dengan baik serta dicatat oleh pihak
Kecamatan, tetapi dalam penyelesaian pengaduan
masih ada beberapa pengaduan yang belum
terselesaikan padahal pengaduan masyarakat tersebut
masih berkaitan dengan wewenang dari pihak
Kecamatan. Jadi jika memang ada beberapa pengaduan
yang bukan dari wewenang pihak Kecamatan maka
akan diserahkan ke Walikota atau bahkan langsung ke
Gubernur untuk di tindak lanjut.
D. Accessibility (Aksesbilitas)
Kecamatan Cengkareng sudah sesuai dengan dua
teori tersebut karena Kecamatan ada didaerah
strategis dan dekat dengan jalan besar, akses menuju
Kecamatan juga bisa dilalui dengan kendaraan roda
dua atau roda empat. Tidak ada penghambat yang
besar saat melakukan pengaduan, tetapi pengaduan
hanya diperbolehkan untuk warga Kecamatan
Cengkareng saja. Perbedaan akses pengaduan di
Balaikota dengan di Kecamatan sekarang warga lebih
dimudahkan karena tidak perlu pergih jauh untuk
melakukan pengaduan tetapi memang penggunaan
system atau website pengaduan harus lebih
dioptimalkan lagi dan harus disosialisasikan dengan
baik kepada masyarakat.
E. Responsiveness (Kemampuan Bereaksi)
Saat pertama kali melakukan observasi
bayangannya adalah banyak masyarakat yang
melakukan pengaduan karena memang disiapkan hari
Sabtu agar masyarakat yang bekerja dari hari SeninJumat bisa mengakses langsung pengaduan tersebut
tetapi kenyataannya tidak ada masyarakat yang datang.
hampir satu bulan lebih melakukan observasi juga
tidak ada satupun masyarakat yang melakukan
pengaduan tidak tau karena alasan apa atau mungkin
masyarakat takut melakukan pengaduan karena
memang lebih banyak pegawai yang berjaga saat itu.
Tetapi masyarakat merasa saat melakukan
pengaduan respon pegawai sangat ramah dan juga
sopan, tetapi memang tidak ada pelatihan khusus
untuk pegawai melakukan pelayanan pengaduan maka
dari itu ada pegawai yang bisa menangani tetapi ada
juga pegawai yang sepertinya masih kebingungan
padahal sudah satu tahun program ini berjalan.
F. Transparency & Accountability (Transparansi
dan Bertanggung Jawab)
Untuk proses penanganan pengaduan di Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat belum ada keterbukaan dari
pihak Kecamatan sehingga masyarakat tidak bisa tahu
apakah pengaduannya sudah diproses sejauh mana
bahkan hasil penanganan pengaduan yang dilakukan
masyarakat juga tidak diinformasikan kepada

masyarakat
yang
melakukan
pengaduan.
Bentuk
pertanggungjawaban dari pihak Kecamatan juga masih
dipertanyakan karena masih ada beberapa pengaduan yang
masih belum sampai sekarang padahal sudah lebih dari satu
tahun. sudah memiliki system untuk mendukung keterbukaan
data penanganan pengaduan tetapi belum diterapkan secara
maksimal karena masyarakat yang melakukan pengaduan tidak
diberikan infromasi yang jelas mengenai website serta tidak
diberikan nomer token untuk mengakses dan mengetahui
sudah sejauh mana pengaduannya di tindak lanjuti. Dalam
Intruksi Gubernur Nomor 135 tahun 2017 mengenai
pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat di tingkat
Kecamatan tidak ada pembahasan mengenai keterbukaan
informasi penanganan pengaduan yang ada di Kecamatan.
Tetapi pertanggungjawaban pimpinan dalam mengawasi
pegawai yang menerima pengaduan serta memonitoring
sudah sangat baik karena pimpinan ikut turun langsung
memberikan pelayanan pengaduan pada hari Sabtu serta
membawa hasil pengaduan pada hari Senin setelah apel pagi
untuk dibahas dengan melibatkan Saptop PP Kecamatan,
Sektor Dinas Kecamatan, Satuan Pelayanan Dinas Kecamatan
dan UP PTSP Kecamatan.
G. Privacy & Confidentially,
Privacy dalam penanganan pengaduan pada Kecamatan
Cengkareng sangat aman dan dijaga dengan baik. Sehingga
masyarakat tidak perlu khawatir jika memberikan identitas
lengkap dalam menyampaikan pengaduan. Sebab identitas
masyarakat digunakan untuk penanganan pengaduan saja oleh
pihak Kecamatan dan untu kepentingan survey lokasi
pengaduan. Dan tidak untuk disebar luaskan pada media
online atau public. kerahasiaan dan penjagaan identitas dalam
pelayanan pengaduan sangat dijaga oleh pihak Kecamatan hal
ini terlihat karena identitas pengadu tersebut tidak pernah
disebar luaskan di media online. Memang benar bahwa
identitas pemohon atau masyarakat hanya untuk di konsumsi
pihak Kecamatan serta jajarannya, tidak untuk yang lain.
Karena dalam proses penanganan pengaduan tidak pernah
diberitahu nama warga yang melakukan pengaduan hanya
terfokus pada obyek yang diadukan oleh warga saja. Selain itu
juga ada masyarakat yang melakukan pengaduan diarsipkan
dengan baik oleh pihak Kecamatan untuk pelaporan
keWalikota dari Kecamatan.
Data pengaduan yang ada di JSC juga hanya bisa dilihat
oleh pihak Kecamatan, Walikota, serta Gubernur karena
setiap instansi memiliki user untuk melihat apakah pengaduan
tersebut sudah diselesaikan, jadi tidak ada masyarakat atau
yang tidak berkepentingan bisa melihat data pengaduan
masyarakat. Jika ada masyarakat yang mengakses website
pengaduanwarga.jakarta.go.id juga hanya bisa melihat
pengaduan miliknya saja tidak bisa melihat pengaduan atau
identitas warga lain yang melakukan pengaduan, karena setiap
warga yang melakukan pengaduan memiliki nomer token yang
berbeda jadi kerahasiaan data tersebut memang bener-benar
dijaga oleh pihak Kecamatan.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan
mengenai Penerapan Prinsip Penanganan Pengaduan di
Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat yang sudah dijalankah
dari ahkir 2017 hingga saat ini, namun dalam pelaksanaanya
belum berjalan secara optimal atau belum berjalan dengan
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baik, berkaitan dengan ketujuh Indikator Gorton
dimana masih terdapat kekurangan dalam penerapan
dan pelaksanaa penanganan pengaduan di Kecamatan
Cengkareng Jakarta Barat seperti belum tersedia
secara maksimal system online yang seharusnya
menjadi media untuk mendukung segala yang
berkaitan dengan penanganan pengaduan, tidak
adanya pelatihan untuk pegawai tentang bagaimana
pelayanan pengaduan masyarakat yang seharusnya.
Masih kurangnya komitmen pegawai serta pimpinan
dalam menerima pengaduan masyarakat serta
menyelesaikan pengaduan masyarakat yang masuk,
lalu belum adanya keterbukaan informasi proses
penanganan pengaduan dan juga hasil penanganan
pengaduan. Belum tersedianya SOP yang lengkap
terkait penerimaan serta penanganan pengaduan di
Kecamatan, serta belum ada pembahasan atau aturan
yang mengatur lebih lengkap di peraturan Instruksi
Gubernur DKI Jakarta Nomor 135 tahun 2017
tentang.
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Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan
Mutu Sekolah Di SMK Muhammadiyah 1 Prambon
Aris Nasution
Prodi Kebijkan dan Pengembangan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang
Malang, Indonesia
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memunculkan Peran kepala
SMK Muhammadiyah 1 Prambon dalam mengembangkan
pendidikan dan dampak yang dihasilkan dari peran kepala
SMK Muhammadiyah 1 Prambon tersebut. Metode
penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menggunakan teknik mengumpulkan dokumen,
wawancara, dan observasi. Analisis data menggunakan
teknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian; Kepala SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dalam meningkatkan mutu
pendidikan peranan diperlukan adalah Kepala sekolah
berperan sebagai leader, Kepala sekolah berperan sebagai
motivator, dan Kepala sekolah berperan sebagai innovator
dan sebagai pelaku Social Entrepreneurship. Peran kepala
sekolah tersebut untuk memajukan mutu dan kualitas
pendidikan SMK. Sedangkan dampak dari menjalin
hubungan dengan lembaga luar adalah (1) Meningkatnya
jumlah siswa dari tahun ke tahun. (2) Meningkatnya gedung
dan jumlah ruang kelas. (3) Siswa lebih banyak referensi
dalam penempatan kerja.
Kata Kunci – Kepala Sekolah, Kejuruan, Peran

Pendahuluan
Sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik
sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Kualitas
dan mutu sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi dari
pendidikan, untuk itu pendidikan mempunyai peran yang
sangat strtegis dalam pengembangan manusia [1], [2], [3].
Kepala sekolah seorang tenaga fungsional guru yang diberi
tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan
proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadinya
interaksi antara siswa dan guru dalam menerima pelajaran [4].
Sehingga dapat digambarkan bahwa peranan pemmpin di
pendidikan adalah tugas seorang tenaga fungsional yaitu kepala
sekolah dengan mempunyai tanggungjawab untuk
mengembangkan dan meningkatkan mutu serta kualitas
sekolah yang diduduki.
Dalam memanajemen organisasi kependidikan terutama
disekolah, kepala sekolah dapat menggunakan atau
menekankan pada salah satu gaya kepemimpinan yang ada atau
lebih dari satu gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan mana
yang paling tepat diterapkan di sekolah yang masih menjadi
pertanyaan seorang kepala sekolah. Karakter dari sekolah
sebagai organisasi pendidikan sangat berpengaruh pada
keefektifan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Untuk saat
ini kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah
masih rendah [5].
Pendidikan kejuruan merupakan program strategis untuk
menyediakan tenaga tigkat menengah. Namun kenyataanya
menunjukkan bahwa program ini kurang menarik perhatian
kebanyakan orangtua dan anak-anak, terutama dari golongan
ekonomi menengah keatas. Demikian juga siswa yang
berprestasi dengan akademik tinggi yang cenderunga untuk
tidak memilih pendidikan kejuruan, melainkan pendidikan
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umum yang lebih leluasa untuk memasuki jenjang
perguruan tinggi [6]. Usaha untuk menarik minat
masyarakat termasuk remaja lulusan pendidikan dasar
untuk memasuki sekolah kejuruan memang perlu
dilakukan dengan sungguh-sungguh. Usaha tersebut
tidak cukup hanya dengan melakukan promosi
melainkan lebih menunjukkan hasil pendidikan yang
bermutu dan mampu bersaing didunia usaha dan
industri [7].
Berdasarkan permasalah manajerial kepala
sekolah tersebut dalam mengembangkan mutu
pendidikan khususnya di Sekolah Menegah Kejuruan
(SMK), maka dilakukan Penelitian dengan judul; Peran
Kepala Sekolah Dengan Lembaga Luar Dalam
Meningkatkan Mutu Pendidikan Kejuruan (Studi Kasus
Pada SMK Muhammadiyah 1 Prambon). Penelitian ini
memunculkan rumusan masalah sebagai berikut; 1)
Bagaimana peran kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon dalam menjalin kerjasama dengan dunia
usaha dan industri untuk meningkatkan mutu
pendidikan ?dan 2) Bagaimana dampak yang dihasilkan
dari menjali kerjasama kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon dengan dunia usaha dan industri?
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif, dengan jenis penelitianstudi kasus.
Sehinggadihasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis dari objek penelitian di SMK Muhammadiyah
1 Prambon. Pada Penelitian ini menguraikan jelas
mengenai
bagaimana
peran
kepala
SMK
Muhammadiyah 1 Prambon Nganjuk dalam
meningkatkan mutu sekolah, dan bagaimana
bagaimana dampak dari peran kepala SMK
Muhammadiyah 1 Prambon tersebut.Pengumpulan
data pada penelitian ini menggunakan dokumen yang
telah dikeluarkan, observasi dan wawancara dengan
Narasumber Wakil Kepala Bidang Humas sebagai
narasumber 1, wakil kepal bagian kesiswaan sebagai
narasumber 2, dan Ketua Komite SMK
Muhammadiyah 1 Prambon sebagai narasumber 3.
Dalam menganalisis data pada penelitian ini, data yang
sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan
teori analisis data kualitatif [8]. Dalam mengetahui
keabsahan data yang diperoleh dari penelitian maka
dilakukan dengan memakai keabsahan data internal,
yakni dengan menggunakan triangulasi teknik dan
triangulasi sumber.
Pembahasan
a) Peran Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon
Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah

Berdirinya SMK Muhammadiyah 1 Prambon Kabupaten
Nganjuk tidak terlepas dari kebutuhanmasyarakat sekitar
tentang pendidikan. Kebanyakan masyarakat Nganjuk
khususnya Kecamatan Prambon melihat pendidikan anaknya
tidak cukup untuk selesai di tingkat SMP atau MTs saja,
melainkan
pendidikan
anak
setidaknya
setingkat
SMA/SMA/SMK. Karena kebanyakan tenaga kerja dan yang
menjadi persyaratan masuk dunia kerja yaitu minimal
pendidikan SMA/SMK.
Pemerintah, Muhammadiyah dan masyarakat sangatlah
membantu dalam pendirian dan mengembangkan pendidikan
kejuruan di prambon. Khususnya Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Nganjuk yang sangat perhatian pada
pendidikan di Prambon (Narasumber 1/25 Juli 2019).
Visi yang direncanakan Kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon adalah Terciptanya sekolah yang unggul, berprestasi
trampil, berbudi pekerti dan terciptanya SDM yang
berkualitas dengan berorientasi kedepan serta terwujudnya
sekolah bersatandart Nasional pada tahun 2020 berdasarkan
Iman dan Taqwa.
Hasil penelitian ini apabila diselaraskan dengan teori pada
kajian pustaka, maka peran kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi tugasnya
sebagai kepala sekolah. Adapun peran kepala SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dalam kejarsama dengan lembaga
luar sekolah sebagai berikut:
1. Peran Sebagai Leader
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai
leader, kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon memiliki
strategi yang tepat untuk melakukan kerjasama kepada
lembaga-lembaga diluar sekolah. Kepala sekolah melakukan
tindakan pengambilan keputusan atau kebijakan melalui rapat
mingguan bulanan dengan guru-guru. Rapat tersebut
membahas mengenai evaluasi dan rencana pengembangan
sekolah kedepan. Peran kepala sekolah adalah sebagai
pemimpin rapat dan pengambil kebijakan yang telah
disepakati.
Kepala SMK Muh. 1 Prambon menerapkan rapat setiap
hari sabtu untuk mengevaluasi pembelajaran seminggu yang
lalu dan membuat rencana untuk pembelajaran atau kegiatan
sekolah untuk minggu selanjutnya. Rapat ini untuk seluruh
pegawai sekolah (Narasumber 2/25 Juli 2019).
Jika dikaitkan dengan kajian pustaka, kepemimpinan
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon mengadopsi dari
sistem
kepemimpinan
demokratis.
Kepemimpinan
demokratis tersebut mencerminkan kepedulian seorang
kepala sekolah terhadap tenaga pendidik SMK Muhammadiyah
1 Prambon. Sehingga tenaga pendidiknya menilai jika guruguru merasa dilibatkan dalam penentuan kebijakan di sekolah.
Penerapan rapat sekolah setiap minggu sangat efektif untuk
mengevaluasi dan merencakan kegiatan sekolah. Jangka waktu
yang tidak terlalu panjang menjadikan evaluasi pembelajaran
tidak tertinggal dan penyampaian informasi untuk guru lebih
update. Sehingga sekolah tidak tertinggal informasi baru.
Kepala SMK Muh. 1 Prambon bersikap sangat adil kepada
guru-gurunya dan mengganggap seluruh tenaga pendidik
sebagaiteman yang saling menghormati satu sama lain. Karena
kepala sekolah dan guru mempunyai tugas masing-masing,
untuk itu kepala sekolah bahu-membahu dengan semua guru.
(Narasumber 2/25 Juli 2019).
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Selaras dengan kajian pustaka yang mengatakan
bahwa kepala sekolah dalam mengembangkan
organisasi sekolah harus mempunyai komunikasi yang
baik dimana kebijakan sekolah tidak lepas dari sistem
kepemimpinan yang dekomratis. Untuk membangun
komunikasi yang baik dengan guru dan staf sekola,
maka kepala sekolah mampu bekerjasama dan
menerapkan keterampilan konseptual.
2. Peran Sebagai Manajer
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon mampu
menggunakan seluruh sumberdaya yang berada di
sekolah. Sebagai contoh menugaskan wakil kepala
sekolah untuk menyusun dan menginventarisir
lembaga-lembaga luar yang mampu bekerjasama
dengan SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Tugas wakil
kepala sekolah untuk memastikan lembaga-lembaga
luar mana saja yang akan dijadikan partner dalam
pengembangan SMK Muhammadiyah 1 Prambon.
Kepala Sekolah menugaskan saya selaku wakil
kepala bidang humas untuk menjadi penanggung jawab
dalam kerjasama dengan lembaga luar. Dalam rapat
penentuan tempat magang siswa, setiap tempat
diberikan penanggung jawab seorang guru sebagai
pendamping siswa. (Narasumber 2/25 Juli 2019).
Selain itu, kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon menugaskan beberapa guru untuk menjadi
penanggunngjawab dalam mengontrol peserta
didiknya yang melakukan tugas magang di masingmasing lembaga. Konsep kepala sekolah yaitu satu
guru satu lembaga luar. Dengan hal tersebut, guru
dituntut untuk menjalin hubungan baik dengan
lembaga luar tersebut.
Dalam mencapai visi, misi dan tujuan SMK
Muhammadiyah 1 Prambon, maka kepala sekolah
berupaya untuk melaksanakan peranannya sebagai
manager. Sebagai manajer, kepala sekolah harus
mampu menggunakan sumber daya yang tedapat di
sekolah. Kepala sekolah mampu menghadapi berbagai
persoalan di sekolah, konseptual, harus senantiasa
berusaha menjadi juru penengah dalam memecahkan
berbagai masalah, berpikir secara analitik, dan
mengambil keputusan yang bijaksana bagi warga
sekolah SMK Muhammadiyah 1 Prambon.
Kepala Sekolah sering memberikan keluwesan
terhadap guru terutama wakil kepala sekolah untuk
membuat keputusan sendiri apabila kepala sekolah
sedang tidak ada di kantor. (Narasumber 2/25 Juli
2019).
Terkadang menghadiri rapat dinas kab. Nganjuk
dan tidak selalu bisa seharian di sekolah, Maka Kepala
SMK Muhammadiyah 1 Prambonmemberikan
kesempatan bagi guru untuk berinisiatif mengambil
sebuah keputusantanpa persetujuan kepala sekolah.
Asalkan itu tidak mengganggu jam pelajarandan
agenda sekolah, misalnya pengadaan bazar buku,class
meetingdan pameran wirausaha dunia usaha dan
industri untuk murid-murid.Dalam penelitian ini
diketahui bahwa kepala SMK Muhammadiyah 1
Prambon melaksanakan perannya sebagai manajer
denganmemberdayakan guru melalui kerjasama, dan
melibatkan guru dalampengambilan keputusan.Kepala

sekolah harus mendorong keterlibatan seluruhtenaga
kependidikan dalam setiap kegiatan di sekolah.
3. Peran Sebagai Innovator
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon dalam peranan
sebagai inovator telah menginisiasi perkembangan sekolah
mulai tahun 2005 sampai sekarang. Lembaga-lembaga luar
untuk dijadikan partner sekolah telah membantu dalam
menciptakan kualitas peserta didik yang mumpuni di dunia
kerja. Tujuan dari adanya lembaga luar yaitu untuk
menempatkan kerja peserta didik yang telah lulus, dan untuk
magang atau praktek kerja siswa SMK Muhammadiyah 1
Prambon.
Lembaga luar selain dunia usaha dan dunia industri kepala
SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga bekerjasama dengan SD
Aisyiyah 1 Nganjuk untuk lebih meningkatkan mutu
pendidikan SMK, tujuan kami sebagai tukar wawasan dan
informasi karena melihat SD Aisyiyah 1 Nganjuk
perkembangan pendidikan sangat baik dan pesat.
(Narasumber 1/25 Juli 2019).
Selain praktek kerja, ada satu lembaga dimana SMK
Muhammadiyah 1 Prambon sebagai sarana tukar wawasan dan
sharing untuk memajukan dan meningkatkan mutu
manajemen SMK Muhammadiyah 1 Prambon. Lembaga
tersebut adalah SD Aisyiyah 1 Nganjuk. Kepala sekolah
memilih mitra kerja dengan SD Aisyiyah 1 Nganjuk
dikarenakan pertumbuhan dan pengelolaan sekolah yang
dirasa sangat signifikan. Sehingga dari penilaian tersebut kepala
sekolah sering mengadakan pertemuan dengan kepala SD
Aisyiyah 1 Nganjuk.
Selain itu, menurut narasumber yang telah diwawancarai,
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon telah memberikan
inovasi baru kepada siswa, khusunya dalam hal kegiatan siswa.
kegiatan yang telah diinovasi oleh kepala sekolah adalah :
1. Kegiatan Tahfidz Al-Quran.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler Kuda Lumping dan,
3. Kegiatan siswa bisa mengendarai mobil.
Inovasi yang dilakukan terhadap SMK Muhammadiyah 1
Prambon ini cukup baik, karena Kepala sekolah berperan
sangat inovatif dalam memanajemen sekolahnya. Manajemen
mulai dari rapat internal yang dilakukan sekolahnya dan
pembagian job description kepada wakil kepala sekolah
khususnya bagian humas dan guru-guru yang terlibat dan
berperan dalam penempatan siswa magang. Selain itu
pengendalian lembaga-lembaga usaha dan industri yang bagus
membuat lembaga-lembaga tersebut selalu bersedia jika SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dan membantu meningkatkan
mutu pendidikan sekolah.
4. Peran Social Entrepreneurship
Peran kepala sekolah dengan menerapkan Social
Entrepreneur dalam pelaksanaan pembelajaran siswa sangat
dibutuhkan. Karena kepala sekolah dituntut untuk
memastikan usaha sekolahnya memiliki akses terhadap
sumberdaya yang dibutuhkan pada penerapan nilai sosial.
Tantangan yang di hadapi di SMK Muhammadiyah 1 Prambon
adalah salah satunya mengenai pendanaan yang minim dari
pemerintah. Sehingga membuat kepala sekolah berfikir keras
mengenai cara penggalian dana selain dari iuran siswa. Namun
hal tersebut dapat diatasi sesuai dengan pernyataan Wakil
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Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon bagian
Humas sebagai berikut;
Kepala sekolah sering mengundang tokoh-tokoh
setempat baik dari nganjuk atau dari provinsi dan
nasional,
guna untuk kerjasama mengenai
pengembangan mutu, namun setelah kerjasama SMK
Muhammadiyah 1 Prambon diberi bantuan hibah yang
berupa barang. (Narasumber 1/25 Juli 2019).
Hal tersebut sesuai dengan peranan kepala
sekolah sebagai Social Enterpreneurship, dimana kepala
SMK Muhammadiyah 1 Prambon menemukan dan
mengenali berbagai peluang untuk melakukan
perbaikan. Masalah pembiayaan sangatlah penting bagi
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan. Seringya
mendatangkan tokoh publik baik disekitar sekolah,
daerah atau nasional mampu membuat perubahan
kepada sekolah itu sendiri baik secara finansial
ataupun sosial.
Sekolah juga membutuhkan tokoh publik agar
siswa SMK Muhammadiyah 1 prambon lebih mengenal
dan terinspirasi untuk menjadi tokoh dimasa
mendatang, sebagai contoh tokoh publik yaitu Camat
Prambon, Kapolsek Prambon dan lain sebagainya
(Narasumber 1/25 Juli 2019).
Kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon
melibatkan diri dalam proses inovasi, dan
pembelajaran terus menerus selalu dilakukan. Proses
mendatangkan tokoh publik sengaja dilakukan agar
siswa mampu terispirasi. Hal tersebut dilakukan
karena kepala sekolah melaksanakan cita-cita dan
mampu memperbaiki nilai-nilai sosial pada siswa.
Untuk itu peranan kepala sekolah Social
Entrepreneurship sangatlah penting bagi peningkatan
mutu pendidikan terutama mengenai kondisi sosial
siswa.
Adanya peranan social entrepreneurship yang
dilakukan kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon
menjadikan contoh siswa sanggup untuk melakukan
kewirausahaan secara mandiri. Pasalnya, siswa perlu
mencontoh pelaku di dunia usaha dan industri yang
telah
sukses,
untuk
termotivasi
dalam
mengembangkan kewirausahaan terutama di dunia
usaha dan industri.
b) Dampak dari Peran Kepala SMK Muhammadiyah
1 Prambon dalam Meningkatkan Mutu Sekolah
Menurut hasil penelitian yang telah didapat,
dampak dari kerjasama antara SMK Muhammadiyah 1
Prambon dengan lembaga yang bergerak pada dunia
usaha dan industri adalah dari hasil wawancara dengan
seluruh narasumber, (25 Juli 2019), Adapun dampak
peran kepala sekolah yang menjadi nilai plus dalam
peningkatan jumlah siswa SMK Muhammadiyah 1
Prambon :
a. Guru dan karyawan sekolah semakin disiplin
dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar
dan pegawai sekolah. sebagai contoh ketepatan
waktu saat guru datang kesekolah tidak pernah
ada yang terlambat. Apabila terdapat jam
pelajaran kosong dalam satu kelas atau guru

berhalangan hadir, kepala sekolah memberikan kebijakan
silang guru, yaitu guru yang tidak ada jam mengajar wajib
mengisi pelajaran tersebut. Sehingga kelas tetap memiliki
jam pelajaran utuh dan sekolah semakin efisien.
Guru sering selalu dilibatkan dalam pembentukan
karakter siswa diluar pelajaran sekolah. sebagai contoh
ekstra kurikuler yang berjalan dan aktif mengikuti
kejuaraan di tingkat daerah maupun provinsi.
Dalam pengambilan kebijakan sekolah, ketrlibatan warga
sekolah semakin aktif. Khususnya para wakil kepala
sekolah yang sesuai bidangnya dan juga komite sekolah.
dengan adanya kebijakan yang efektif tersebut terdapat
banyak kegiatan sekolah baik peningkatan mutu guru
maupun peningkatan kompetensi siswa.
Kepala sekolah menerapkan satu guru satu penenggung
jawab perusahaan untuk tempat magang siswa.
Bertambahnya lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
usaha dan industri yang bekerja sama dengan pihak SMK
Muhammadiyah 1 Prambon.

b.

c.

d.
e.

Akibat dari dampak kerjasama kepala SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dengan Lembaga yang bergerak di
dunia usaha dan industri adalah:
a. Meningkatnya jumlah siswa dari tahun ke tahun
Didalam pertumbuhannya dari tahun ketahun
peningkatan jumlah siswa sangat signifikan, terhitung dari
tahun 2002 sampai 2018 jumlah siswa naik hingga 100%.
Pertumbuhan siswa didasarkan pada kemampuan kepala SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dalam memanajemen sekolahnya.
Faktor eksternal sangat berpengaruh dalam meningkatkan
mutu dan kualitas sekolah.
Hal tersebut selain faktor dari kepala sekolah yang
bekerja sama dengan lembaga luar yang bergerak pada dunia
usaha dan industri, melainkan juga dari manajemen kepala
sekolah yang bagus dalam memimpin SMK Muhammadiyah 1
Prambon.
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b.

Meningkatnya jumlah ruang kelas
Selaras dengan pertumbuhan siswa, begitu pula dengan
pertumbuhan ruang kelas dari tahun 2002 yaitu 4 kelas sampai
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tahun 2018 yaitu 13 kelas dengan rincian 5 rombel
kelas X, 5 rombel kelas XI dan 3 rombel kelas XII.
Sedangkan SMK Muhammadiyah 1 Prambon memiliki
jurusan Teknik Sepeda Motor (TSM), Teknik
Kendaran Ringan (TKR), dan Multimedia (MM).
Dengan pertumbuhan siswa yang signifikan dari tahun
ke tahun maka sekolah dituntut untuk membuka
ruang kelas sebagai sarana belajar siswa.
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Peningkatan dan bertambahnya ruang kelas dari
tahun ke tahun memberikan dampak yang signifkan
dari peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di SMK
Muhammadiyah 1 Prambon. Meningkatnya jumlah
peserta didik dan ruang kelas tersebut tidak terlepas
dari faktor peran kepala sekolah yang melakukan
kerjasama dengan pihak luar sekolah. Hal tersebut
menjadi faktor eksternal sekolah dalam meningkatkan
mutu dan kualitas sekolah.
c. Siswa lebih banyak referensi dalam penempatan
kerja
Banyaknya lembaga luar sekolah yang menjalin
kerjasama dengan SMK Muhammadiyah 1 Prambon
menjadikan sekolah ini lebih banyak referensi bagi
siswa dalam menempatkan kerja setelah siswa
tersebut lulus sekolah. Menurut ketua Komite SMK
Muhammadiyah 1 Prambon menjelaskan;
Dari
kerjasama
yang
dilakukan
SMK
Muhammadiyah 1 Prambon dengan Lembaga yang
bergerak di bidang usaha dan industri, beberapa siswa
kita bisa masuk langsung ke perusahaan setelah lulus
sekolah. Tentuya beberapa perusahaan yang
membutuhkan tenaga kerja langsung menghubungi
pihak sekolah. Kerjasama ini sangat efektif untuk
mengurangi jumlah pengangguran setelah lulus
sekolah di kab. Nganjuk. (Ketua komite SMK Muh 1
Prambon/25 Juli 2019).
Menurut data yang diambil dari SMK
Muhammadiyah 1 Prambon, berikut lembaga yang
bergerak didunia Usaha dan Industri yang bekerja
sama dengan SMK Muhammadiyah 1 Prambon.
Sebagai contoh Balai Diklat Industri (BDI) Surabaya
yang melatih siswa-siswa pasca sekolah untuk
ditempatkan kerja di berbagai perusahaan. Selain itu,
sekolah juga menjalin hubungan kerjasama secara

langsung kepada perusahan tanpa melalui perantara balai
diklat. Contonya Kampuh Welding Surabaya, PT. Sri Tex
Solo, PT.Aries Putra Motor dan lain sebagainya. Perusahaan
tersebut dengan melalui MOU dengan sekolah untuk setiap
tahunnya menyeleksi siswa-siswa yang mampu ditempatkan
pada perusahaan tersebut.
MOU yang dilakukan SMK Muhammadiyah 1 Prambon
dengan Lembaga luar tersebut menguntungkan siswa dalam
memperoleh pekerjaan yang lebih cepat dan sudah pasti
diterima di perusahaan. Karena persaingan kerja yang sangat
ketat sehingga kepala sekolah berani mengambil resiko dalam
bekerjasama dengan lembaga luar. Agar siswa yang telah lulus
dari sekolah lebih terjamin dalam pekerjaannya.
Simpulan
Kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan SMK
Muhammadiyah 1 Prambon tidak terlepas dari gaya dan peran
kepala sekolah. Namun tidak semua gaya dan peran
kepemimpinan yang dilakukan dalam bekerjasama dengan
lembaga luar. Berikut simpulan dari penelitian yang telah
diperoleh mengenai peran kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu sekolah diantaranya:
1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan utu
sekolah sangat baik dan efektif. Hal ini digambarkan
sebagai berikut :
Pertama, Kepala sekolah berperan sebagai leader.Kedua,
Kepala sekolah berperan sebagai motivator, dimana
kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon menerapkan
rapat setiap hari sabtu untuk mengevaluasi pembelajaran
seminggu yang lalu dan membuat rencana untuk
pembelajaran atau kegiatan sekolah untuk minggu
selanjutnya.
Kedua, Kepala sekolah berperan sebagai manajer, dimana
kepala sekolah menggunakan sumber daya yang ada di
SMK Muhammadiyah 1 Prambon untuk meningkatkan
mutu dalam hal kerjasama dengan lembaga yang bergerak
di bidang usaha dan industri.
Ketiga, Kepala sekolah berperan sebagai innovator,
dimana Kepala sekolah menginisiasi dan bekerjasama
dengan SD Aisyiyah dalam hal mengembangkan mutu
sekolah.
Keempat, Kepala sekolah berperan sebagai pelaksana
social
entrepreneurship
dimana
kepala
SMK
Muhammadiyah 1 Prambon menjadikan contoh siswa
sanggup untuk melakukan kewirausahaan secara mandiri.
Peran kepala sekolah tersebut sangat dibutuhkan dan
terbukti
dalam meningkatkan mutu sekolah di SMK
Muhammadiyah 1 Prambon.a sekolah, Sekolah membutuhkan
tokoh untuk memimpin, mengelola, dan menginisiasi
perubahan dan kemajuan pendidikan.
2. Dampak yang atas upaya dan peran yang dijalankan
oleh kepala SMK Muhammadiyah 1 Prambon yaitu
berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap sekolah. Karena terjadi peningkatan
kedispilinan semua elemen dalam menjalankan
tugasnya, rasa percaya diri guru dan staf meningkat,
banyak peluang pengembangan diri baik siswa
mauapun guru, serta dukungan lembaga-lembaga lain
kepada kemajuan sekolah nyata terjadi. Hasilnya
yaitu Pertama, meningkatkan jumlah siswa SMK
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Muhammadiyah
1
Prambon.
Kedua,
meningkatkan jumlah sarana-prasarana dan
ruang kelas di sekolah. Ketiga, siswa ayang
lulusmampu berpeluang lebih cepat dalam
mencari pekerjaan, dikarenakan jejaring
kepala sekolah dan lembaga luar sangat
banyak. Sehingga siswa mampu bersaing
dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus
sekolah.
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perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia,
proses, dan lingkungannya [1]. Total quality management
adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua
bagian dari perusahaan, dan semua orang kedalam
falsafah holistic yang dibangun berdasarkan konsep
kualitas, teamwork, produktivitas dan kepuasan
konsumen.[2]
Pada sisi sumberdaya manusia, kinerja
karyawan tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu
diperhatikan. Semakin baik kinerja karyawan, maka
dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara utuh.
Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil pada tugastugas tertentu yang telah terlaksana. Sedangkan kinerja
perusahaan merupakan hasil pencapaian dalam waktu
tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.
Manajemen kinerja merupakan keseluruhan kegiatan
yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan
atau organisasi, dalam hal ini termasuk kinerja masingmasing individu dan kelompok kerja pada perusahaan.
Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan terdapat
beberapa faktor pendukung diantaranya perilaku
produktif dan kepuasan kerja. Pengelolaan sumber daya
manusia (SDM) yang baik akan mengarahkan
karyawannya kearah yang produktif. Adapun ciri ciri
perilaku produktif yang mengarah kepada peningkatan
produktivitas meliputi : (1). Cerdas dan dapat belajar
dengan relative cepat, (2).Kompeten secara
professional, (3). Kreatif dan inovatif, (4). Memahami
pekerjaan, (5). Belajar dengan cerdik menggunakan
logika, tidak mudah macet dalam pekerjaan, (6).Selalu
mencari perbaikan-perbaikan, tetapi tahu kapan harus
berhenti, (7). Dianggap bernilai oleh atasannya, (8).
Memiliki catatan prestasi yang baik, dan (9). Selalu
meningkatkan diri. Perilaku produktif dapat ditingkatkan
dengan menggunakan total quality manajemen, dengan
adanya kualitas sumber daya manusia yang baik maka
dapat menghasilkan kinerja karyawan yang tinggi
sehingga menghasilkan produk yang berkualitas pula.
Tidak hanya itu, ketersediaan produk dapat terjaga
sehingga daya saing perusahaan pun meningkat dan pada
akhirnya perusahaan dapat bertahan terlebih menjadi
pemenang kompetisi atau persaingan [3].
Kepuasan kerja karyawan berpengaruh pada
kinerja karyawan dan dapat menangkal perilaku perilaku
negatif yang terjadi di perusahaan. Unsur-unsur dalam
total quality manajemen seperti pendidikan dan
pelatihan, kepercayaan organisasi, kerjasama tim,
pengakuan dan penghargaan dan budaya organisasi, akan
mempengaruhi Kepuasan Kerja. Karyawan yang
memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya akan memiliki

Abstrak
Perjalanan televisi Muhammadiyah belum berjalan
maksimal seperti yang diharapkan, banyak kendala
baik dalam bidang operasional, finansial, marketing,
maupun sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menguji pengaruh Total Quality
Management (TQM), Perilaku produktif dan kepuasan
karyawan terhadap kinerja karyawan. Jenis penelitian
ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode
analisis menggunakan regresi berganda. Hasil
penelitian ini adalah TQM berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai
signifikansi sebesar 0,001. Variabel perilaku produktif
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan signifikansi sebesar 0,040, dan
variabel kepuasan karyawan berpengaruh negatif dan
signifikan dengan nilai 0,022. Uji secara serentak
ketiga variabel terbukti signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000.
Semua hipotesis dalam penelitian ini di terima.
Kata kunci : Total Quality Management, Perilaku
produktif, kepuasan, Kinerja.

PENDAHULUAN
Industri televisi merupakan industri yang terus
berkembang pesat seperti di negara Amerika Serikat,
Inggris, Australia, Jepang, India dan Qatar. Seperti di
negara negara maju lainnya, perkembangan industri
televisi di Indonesia juga berkembang pesat terlebih
dengan hadirnya platform digital, sehingga semakin
banyak investor atau pengusaha yang mencoba berbisnis
di dunia pertelevisian. Dengan banyaknya stasiun televisi
yang berdiri, semakin banyak pula tenaga kerja yang
akan terserap. Sebelumnya, pada siaran analog hanya
ada belasan stasiun televisi nasional dan puluhan stasiun
televisi lokal. Dengan hadirnya platform digital, ratusan
stasiun televisi saat ini sudah berdiri dan semakin
banyak lagi pada masa yang akan datang.
Banyaknya perusahaan pertelevisian maka
dapat dipastikan persaingan menjadi semakin ketat.
Perusahaan yang memiliki daya sainglah yang akan
bertahan. Guna memperoleh daya saing maka
diperlukan kualitas baik pada sisi manajemen maupun
sumberdaya manusia. Kualitas menjadi hal utama yang
menjadi titik fokus setiap perusahaan. Berbagai hal
dilakukan untuk meningkatkan kualitas yang diterapkan
pada produk, pelayanan dan manajemen perusahaan.
Seiring
dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan, lahirlah suatu inovasi yang dikenal dengan
TQM. Total quality management merupakan suatu
pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba
untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui

42

kemungkinan yang lebih kecil untuk mangkir dan
berhenti pada pekerjaannya [4].
Salah satu stasiun televisi di Indonesia adalah
PT Tvmu Surya Utama atau lebih dikenal sebagai
Televisi Muhammadiyah (TVMu). TVMu merupakan
Lembaga Penyiaran Swasta Penyelenggara Penyiaran
Televisi yang mengambil peran sebagai medium sumber
informasi, pendidikan, dakwah dan kontrol sosial, yang
diharapkan mampu menjadi inspirasi, referensi dan
motivasi bagi khalayak umat guna meningkatkan harkat,
martabat dan kualitas kehidupan. Sebagai medium
dakwah dalam konteks luas, TVMu akan mengambil
peran aktif bagi upaya perbaikan kualitas kehidupan
bangsa dan manusia secara universal, melalui isi siaran
yang
bermutu,
mencerdaskan,
mencerahkan,
membentuk watak yang berbudi pekerti luhur. Televisi
Muhammadiyah lahir pada November 2013 dan
berpusat di Jakarta. Jenis kelamin dari Televisi
Muhammadiyah adalah televisi dakwah, syiar Islam
dibawah naungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Perjalanan televisi Muhammadiyah belum
berjalan maksimal seperti yang diharapkan, banyak
kendala baik dalam bidang operasional, finansial,
marketing, maupun sumber daya manusia. Produktivitas
pada televisi Muhammadiyah pun, belum semaksimal
yang diharapkan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya
siaran ulang (rerun) pada pola siar Televisi
Muhammadiyah.
Penelitian ini ingin melihat lebih jauh mengenai pengaruh
total quality management terhadap kinerja karyawan,
selain itu juga akan mengukur perilaku produktif dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Televisi
Muhammadiyah. Dengan banyaknya stasiun televisi yang
berdiri, maka suatu perusahaan harus memiliki strategi
untuk dapat tetap produktif dan bersaing. Kemudian,
bagaimana kepemimpinan dalam suatu perusahaan yang
menjadi ujung tombak dalam eksistensi, serta kinerja
karyawan yang ada menjadi faktor pendukung dalam
suatu perusahaan untuk tetap produktif menjadi suatu
hal yang menarik untuk dikaji.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah
di paparkan, maka permasalahan yang akan dijawab
dalam penelitian ini, yaitu apakah total quality
management berpengaruh terhadap kinerja karyawan
pada televisi Muhammadiyah? apakah perilaku produktif
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada televisi
Muhammadiyah?, dan apakah kepuasan karyawan
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada televisi
Muhammadiyah?. Sedangkan tujuan yang akan dicapai
dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan
menganalisis variabel TQM, perilaku produktif dan
kepuasan karyawan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah
satu aset perusahaan atau organisiasi bisnis maupun non
bisnis. Kemajuan perusahaan sangat tergantung oleh
kinerja karyawan atau SDM yang dimilikinya. Semakin
baik kinerja karyawan maka tujuan perusahaan atau
organisasi dapat tercapai sesuai dengan target yang telah
ditentukan sebelumnya. Sebaliknya apabila kinerja
karyawan tidak dikelola dengan baik, maka resiko yang

akan ditanggung oleh perusahaan semakin besar.
Pegelolaan kinerja tidak sebatas pada alat untuk
mengevaluasi kinerja karyawan tetapi sebagai stratgei
untuk menilai dan memotivasi perningkatan
produktivitas kerja [5].
Kinerja diartikan sebagai hasil usaha seseorang
yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan dalam
situasi tertentu. Kinerja telah menjadi terminologi atau
konsep penting dalam berbagai pembahasan khususnya
dalam mendorong keberhasilan organisasi dan sumber
daya manusia. Kinerja akan selalu menjadi isu aktual
dalam organisasi karena apapun organisasinya kinerja
merupakan kunci terhadap efektifitas keberhasilan
organisasi. Organisasi yang efektif atau berhasil akan di
topang oleh sumber daya manusia yang berkualitas [5].
Kinerja merupakan seperangkat hasil yang
dicapai serta merujuk pada tindakan pencapaian serta
pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Kinerja
diartikan sebagai hasil usaha seseorang yang dicapai
dengan kemampuan dan perbuatan dalam situasi
tertentu. Kinerja yang dicapai oleh individu pekerja
sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal
dari individu tersebut yang apa bila dirinci merupakan
faktor-faktor yang sangat kompleks [5].
Kualitas menjadi hal utama yang menjadi titik
fokus setiap perusahaan. Berbagai hal dilakukan untuk
meningkatkan kualitas yang diterapkan pada produk,
pelayanan dan manajemen perusahaan. Seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan, lahirlah suatu inovasi
yang dikenal dengan TQM. Total quality management
merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha
yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing
organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas
produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya [1].
Total quality management adalah perpaduan
semua fungsi manajemen, semua bagian dari perusahaan,
dan semua orang kedalam falsafah holistic yang dibangun
berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas
dan kepuasan konsumen. Dalam penerapan TQM, ada
10 unsur utama yang dikembangkan dijelaskan sebagai
berikut: [2]
Fokus pada pelanggan
Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun
pelanggan eksternal merupakan penggerak. Pelanggan
eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang
disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan
internal berperan besar dalam menentukan kualitas
tenaga kerja, proses, dan lingkungan yang berhubungan
dengan produk atau jasa.
Obsesi terhadap kualitas
Dengan adanya kualitas yang telah ditetapkan,
organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau
melebihi apa yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini
berarti bahwa semua karyawan pada tiap level berusaha
melaksanakan setiap aspek pekerjaannya berdasarkan
perspektif untuk melakukan segala sesuatunya dengan
lebih baik.
Pendekatan Ilmiah
Pendekatan ilmiah diperlukan dalam penerapan
TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam
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proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut.
Komitmen Jangka Panjang
TQM merupakan suatu paradigm baru dalam
melaksanakan bisnis. Untuk itu, dibutuhkan budaya
perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen
jangka panjang sangat penting guna mengadakan
perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan
dengan sukses.
Kerjasama tim ( Teamwork)
Dalam organisasi yang menerapkan TQM,
kerjasama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan
dibina, baik antar karyawan perusahaan maupun dengan
pemasok, lembaga-lembaga pemerintahan, dan
masyarakat sekitarnya.
Perbaikan sistem secara berkesinambungan
(continuous improvement)
Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan
memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu
sistem / lingkungan. Olek karena itu, sistem yang ada
perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang
dihasilkannya dapat semakin meningkat.
Pendidikan dan pelatihan
Dalam menerapkan TQM, pendidikan dan
pelatihan merupakan faktor yang fundamental untuk
dapat berkembang dan bersaing dengan perusahaan lain,
apalagi dalam era persaingan global.
Kebebasan yang terkendali
Kebebasan yang timbul karena keterlibatan dan
pemberdayaan karyawan merupakan hasil dari
pengendalian yang terencana dan terlaksana dengan
baik.
Kesatuan tujuan
Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka
perusahaan harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan
demikian, setiap usaha dapat diarahkan pada tujuan yang
sama.
Adanya keterlibatan dan pemberdayaan
karyawan
Keterlibatan dan pemberdayaan karyawan
merupakan hal yang penting dalam penerapan TQM.
Tujuan pelibatan dan pemberdayaan adalah
untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk
memberikan customer value. Total quality management
adalah perpaduan semua fungsi manajemen, semua
bagian dari perusahaan, dan semua orang kedalam
metode yang dibangun berdasarkan konsep kualitas,
teamwork, dan kepuasan konsumen. dengan adanya total
quality manajemen yang baik maka akan meningkatkan
kinerja karyawan [1].
Berdasarkan hasil pengujian data melalui path
analysis menjelaskan bahwa TQM berpengaruh secara
signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan dengan
nilai t hitung sebesar 16,8728 dan nilai koefisien jalur
sebesar 0,772 [6]. Hal ini dijelaskan bahwa TQM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan [7]. Berdasarkan kajian pustaka diatas dan
penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H1: TQM berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan.

Perilaku Produktif
Konsep produktivitas telah berkembang selama
bertahun-tahun untuk mewakili lebih dari rasio efisiensi.
Dari masalah biaya dan kualitas, itu ruang lingkup telah
diperluas untuk mencakup masalah sosial seperti
pekerjaan.
penciptaan,
keamanan
pekerjaan,
pengentasan kemiskinan, konservasi sumber daya,
tanggung jawab sosial untuk keunggulan bisnis, tata
kelola, dan perlindungan lingkungan (Green Productivity).
Saat ini, konsep produktivitas lain yang telah
berkembang termasuk produktivitas sosial dan
produktivitas pengetahuan [8].
Produktivitas kerja adalah kemampuan
karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input
yang digunakan, seorang karyawan dapt dikatakan
produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa
sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau
tepat. Perilaku produktivitas sudah menjadi perhatian
yang sangat besar karena ada pemikiran bahwa
sebenarnya produktivitas manapun bersumber dari
individu yang kegiatan, namun individu yang dimaksud
adalah individu sebagai tenaga kerja atau karyawan pada
suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki perilaku
kerja produktif sehingga dapat menghasilkan kualitas
kerja yang memadai.
Indikator
perilaku
produktif
yang
dikembangkan dan dimodifikasi dari pemikiran yaitu 1)
tindakan konstruktif; 2) percaya diri sendiri; 3)
bertanggung jawab; 4) memiliki rasa cinta terhadap
pekerjaaan; 5) mempunyai pandangan ke depan; 6)
mampu mengatasi persoalan dan dapat menyesuaikan
diri dengan lingkungan yang berubah-ubah; 7)
mempunyai kekuatan positif terhadap lingkungannya
dan 8) memiliki kekuatan untuk mewujudkan potensinya
[9].
Perilaku produktif yang baik maka kinerja
karyawan akan semakin meningkat. Kondisi ini
dikuatkan bahwa perilaku produktif karyawan terhadap
kinerja karyawan adalah berpengaruh signifikan [10].
Dari pernyataan di atas dan penelitian terdahulu maka
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2: Perilaku produktif berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan.
Kepuasan Kerja
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan
perusahaan adalah bagaimana mengelola sumber daya
manusia. salah satu perhatian adalah mengenai kepuasan
kerja, karena dengan adanya kepuasan kerja perusahaan
dapat meningkatkan atau mengoptimalkan peran
karyawan untuk perusahaan. tujuan perusahaan akan
lebih cepat tercapai apabila peran karyawan maksimal.
“Kepuasan kerja yang tinggi tidak dapat dicapai dengan
sendirinya, tetapi perlu diupayakan dengan memberikan
perhatian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh
terhadap kepuasan kerja karyawan”[11].
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana
para karyawan memandang pekerjaan mereka[12].
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Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif
karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang
dihadapi di lingkungan kerjanya.
Berdasarkan pada pengertian diatas maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja
merupakan perasaan dimana karyawan dengan
pekerjaannya menghasilkan sesuatu yang positif atau
berdampak positif, tidak hanya itu tetapi juga harapan
harapan karyawan dapat terpenuhi sehingga karyawan
dapat memberikan upaya yang optimal bagi perusahaan.
Implementasi total quality manajemen yang
baik maka kepuasan kerja pun akan semakin meningkat.
Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa kepuasan kerja karyawan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
dengan nilai t-hitung sebesar 3,7983 dan nilai koefisien
jalur sebesar 0,398 [6]. Hal senada juga bahwa kepuasan
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan signifikansi sebesar 0,026 < alpha
(0,05) [13]. Berdasarkan kajian literatur diatas dan
penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H3: Kepuasan kerja berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan.

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis Regresi Linear Berganda. Setelah menganalisa
hubungan korelasi antara variable, dilanjutkan dengan
analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh
variable bebas terhadap variable terikat [14].
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis data kuantitatif ini diawali terlebih
dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji
Jumlah butir pernyataan masing-masing variabel
sebanyak 15 butir. Setelah dilakukan uji validitas
terdapat beberapa butir pernyataan yang tidak valid.
Dengan demikian butir pernyataan yang tidak valid
tersebut dikeluarkan dari daftar pernayataan dari
masing-masing variabel dan dilakukan uji lagi, tabel
berikut adalah hasil uji yang sudah valid.
Tabel 1
Hasil uji validitas menggunakan Confirmatory Factor
Analisys (CFA)

TQM
(X1)
Pripro

Hasil uji validitas diperoleh butir pernyataan yang valid
untuk variabel X1 (TQM) sebanyak 8 (delapan) butir
pernyataan, Variabel X2 (prilaku produktif) sebanyak 7
butir pernyataan, variabel X3 (kepusan karyawan)
sebanyak 6 (enam) butir pernyataan dan variabel Y
(kinerja karyawan) sebanyak 6 (enam) butir pernyataan.
Setelah lolos uji validitas kemudian dilajutkan uji
reliabilitas dan tabel berikut adalah hasil uji reliabilitas.

KinK

KepK
ar

Gambar. 1
Kerangka Penilitian
METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
dilakukan
menggunakan
pnedekatan penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini
adalah PT. TVMU Surya Utama yang berkantor pusat di
Jakarta. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh
karyawan PT. TVMU Surya Utama. Sampel penelitian ini
menggunakan seluruh anggota populasi pada PT. TVMU
Surya Utama. Teknik
pengambilan sampling
menggunakan metode sensus atau sampel jenuh.
Responden dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan
PT. TVMU Surya Utama, atau yang lebih dikenal dengan
Televisi Muhammadiyah. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada responden yang telah ditetapkan.
Instrumen survei menggunakan skala likert lima poin di
mana 1 menunjukkan paling rendah, 2 rendah, 3 ratarata, 4, tinggi dan 5 menunjukan paling tinggi [14].
Uji validitas menggunakan Confirmatory Factor
Analisys (CFA). Instrumen dikatakan valid jika
membentu 1 (satu) komponen. Pengujian reliabilitas
menggunakan Crobach’s Coefficient Alpha dengan ukuran
multi-item memiliki nilai alpha di atas 0,60. Metode

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha di
atas 0,80. Artinya semua butir pernyataan masingmasing variabel memiliki tingkat kehandalan yang tinggi.
Seteleh uji validitas dan relibilitas terpenuhi, maka
langkah selanjutnya adalah melakukan uji hipotesis baik
secara parsial yaitu dengan uji t, mapun secara simultan
dengan uji F. Tabel berikut adalah uji t dan uji F.

Sumber data diolah 2019
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Hasil uji hipotesis secara parsial dengan
menggunakan uji t menunjukan bahwa semua variabel
independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen. Vaiabel TQM (X1) memperoleh
nilai signifikansi sebesar 0,001 < alpha (0,05), dan nilai
koefisien beta sebesar 0,535. Artinya variabel TQM
(X1) berpengaruh postitif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan (Y). Variabel prilaku produktif (X2)
memperoleh hasil nilai signifikansi sebesar 0,040 < alpha
(0,05), dan nilai koefisien beta sebesar 0,306. Artinya
variabel prilaku produktif (X2) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Serta variabel
kepuasan karyawan (X3) memperoleh hasil nilai
signifikansi sebesar 0,022 < alpha (0,05), dan nilai
koefisien beta sebesar -0,432. Artinya bahwa kepuasan
karyawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan (Y).

signifikan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian
ini yang menyatakan bahwa perilaku produktif
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan
terbukti.
Berdasarkan hasil olah statistik bahwa variabel
kepuasan karyawan berpengaruh negatif terhadap
kinerja karyawan. Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat
arah yang berlawanan antara kepuasan karyawan dengan
kinerja karyawan. Semakin tinggi kepuasan karyawan
maka semakin rendah kinerja karyawan, atau sebaliknya
bahwa semakin rendah kepuasan karyawan maka akan
semakin tinggi kinerja karyawan. Kondisi ini telah terjadi
pada perushaan atau organisasi TVMu di Jakarta. Artinya
bahwa hasil analisis statistik yang menyatakan bahwa
kepuasan karyawan berpengaruh negatif terhadap
kinerja karyawan tidak bisa digeneralisasi pada
organisasi atau perusahaan lainnya. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan bahwa kepuasan karyawan
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan belum
bisa diterima. Sehingga hasil penelitian ini tidak
mengkonfirmasi hasil penelitian yang dilakukan oleh
Damayanti dkk, (2018), bahwa kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan belum bisa diterima.
Berdasarkan hasil olah data statistik uji F
menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel
TQM, perilaku produktif dan kepuasan karyawan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang
dirumuskan dalam penelitian ini bahwa secara bersamasama variabel TQM, perilaku produktif dan kepuasan
karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan.
Hasil tersebut juga dikuatkan oleh uji koefisien
regresi berganda dengan nilai R Square sebesar 0,567.
Artinya bahwa semua variabel independen, yaitu
variabel TQM, Prilaku produktif, dan kepuasan
karyawan secara bersama-sama mampu menjelaskan
kepada variabel dependen yaitu kinerja karyawan
sebesar 0,567. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa
model pelenitian ini memiliki uji kelayakan model
(goodness of fit) yang baik karena nilai R square di atas
0,50.
Suatu model penelitian yang digunakan untuk
mengukur ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai
aktual (variabel independen terhadap dependen) dapat
diperoleh dari uji goodness of fit melalui beberapa
pengukuran, yaitu: 1) nilai koefisien determinasi, 2) nilai
statistik uji F dan 3) nilai statistik uji t. Koefisien
determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan
model yang paling baik dalam analisis regresi, yaitu
dengan membandingkan besarnya nilai koefisien
determinan, jika R square semakin besar mendekati 1
(satu) maka model semakin tepat. Sebaliknya jika nilai R
square semakin kecil mendekati 0 (nol) maka model
semakin terbatas atau tidak tepat [15].

Sumber data diolah 2019
Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar
0,000 < alpha (0,05) menunjukan bahwa semua variabel
independen secara bersama berpengaruh terhadap
kinerja karyawan.

Hasil uji koefisien regresi berganda diperoleh
nilai R Square sebesar 0,567. Artinya bahwa semua
variabel independen, yaitu variabel TQM (X1), Prilaku
produktif (X2), dan kepuasan karyawan (X3) secara
bersama-sama mampu menjelaskan kepada variabel
dependen yaitu kinerja karyawan sebesar 56,7%.
Sedangkan sisanya sebesar 43,3% dijelaskan oleh
variabel independen yang lainnya diluar model dalam
penelitian ini.
Berdasarkan hasil uji regresi berganda
diperoleh hasil bahwa semua variabel independen, yaitu
varabel TQM, perilaku produktif dan kepuasan
karyawan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Untuk variabel TQM berpengaruh positif
terhadap kinerja karyawan. Semakin baik implementasi
TQM pada TVMu akan meningkatkan kinerja karyawan
dalam untuk menghasilkan produk. Hasil ini mendukung
penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dan
Maghfiroh (2016) yang menyakatan bahwa TQM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Dengan demikian hipotesis pertama yang
menyatakan bahwa TQM berengaruh terhadap kinerja
karyawan diterima.
Variabel Perilaku Produktif diperoleh hasil
berpengaruh postif terhadap kinerja karyawan. Dengan
demikian dapat dijelaskan bahwa semakin baik perilaku
produktif karyawan akan meningkatkan kinerja
karyawan. Hasil olah statistik ini mengkonfirmasi hasil
penelitian yang dilakukan oleh Wiandari dan Darma,
(2017), menjelaskan bahwa perilaku produktif karyawan
terhadap kinerja karyawan adalah berpengaruh

KESIMPULAN
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini
untuk menguji dan menganalisis variabel TQM, perilaku
produkstif dan kepuasan karyawan berpengaruh
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terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis
dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa TQM
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan. Variabel perilaku produktif diperoleh hasil
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Khusus
variabel kepuasan karyawan berpengaruh negatif
terhadap kinerja karyawan, hasil ini merupakan temuan
penelitian yang menarik bahwa pada perusahaan TVMu
kepuasan karyawan berlawanan arah terhadap kinerja
karyawan, artinya jika karyawan semakin puas, maka
kinerja karyawan semakin menurun atau sebaliknya.
Berdasarkan uji F menjelaskan bahwa secara bersamasama ketiga variabel independen berpengaruh positif
terhadap variabel dependen.
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berkaitan dengan disabilitas. Adapun Indonesia mulai
meratifikasi kebijakan tersebut pada tahun 2007, disisi
yang lain Australia mulai menyusul pada satu tahun
berikutnya. Perbaikan demi perbaikan mulai dilakukan
oleh kedua negara dengan merujuk terhadap kebijakan
tersebut, termasuk dalam perihal pemenuhan hak – hak
politik yang mana kedua negara menganut sistem politik
demokrasi yang artinya masyarakat memiliki andil yang
besar dalam menentukan pemimpin serta kebijakan
suatu negara.
Dalam menangani permasalahan serta
pengimplementasian terkait kebijakan pemenuhan hak
terhadap disabiltas kedua negara memiliki keunggulan
serta kekurangan tersendiri. Keunggulan dan
kekurangan tersebut tercermin terkait bagaimana
respon kedua negara dalam meratifikasi kebijakan
terhadap penyandang disabilitas, respon serta progres
kedua negara dalam menangani permasalahan tersebut
bahkan terkait jumlah penyandang disabilitas oleh kedua
negara. Dari ketiga fakta serta permasalahan tersebut
akan menjadi sebuah tolak ukur terkait bagaimana
kebijakan serta penangan yang tepat serta akurat dalam
memenuhi hak disabilitas agar tidak terciptanya
diskriminasi bagi para disabilitas. Dalam paper ini penulis
akan mengkaji terkait komperasi kedua negara terhadap
penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik
yang di anggap menjadi aspek yang sangat krusial dan
harus segara diselesaikan oleh masing-masing negara.
Tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui
bagaimana komparasi model peningkatan akses pemilu
bagi penyandang disabilitas antara Indonesia dan
Australia. 2) Untuk menyadarkan kita bahwa betapa
pentingnya pemenuhan hak politik terhadap penyandang
disabilitas di Indonesia sebagai negara yang memiliki
angka penyandang disabilitas cukup tinggi sebagai negara
demokrasi.
Kajian pustaka (road map) dalam penelitian ini sebagai
berikut

Abstrak
Di negara yang menggunakan demokarasi sebagai
system pemerintahannya sudah sepatutunya untuk
dapat memfasilitasi dan memberikan hak terhadap
setiap masyarakatnya termasuk mereka yang
menyandang disabilitas dalam perihal memberikan
hak suara terkait penentuan siapa yang akan menjadi
pemangku kebijakan dan memimpin negara. Akan
tetapi banyak di negara yang bersifat berkembang
yang masih belum bisa sepenuhnya memenuhi
kebutuhan tersebut yang mana satu dari salah satu
negara tersebut adalah Indoonesia. Sehingga, pada
paper ini penulis mencoba mengkomparasikan antara
Indonesia dan Australia dalam perihal model
peningkatan akses pemilu bagi penyandang
disabilitas. Dengan menggunakan metode penelitian
kualitatif yang di kolaborasikan dengan metode
kualitatif paper ini mendapatkan hasil bahwa banyak
hal yang dapat Indonesia kembangkan bercermin
dengan apa yang telah dilakukan Australia meskipun
kedua negara ini meratifikasi Convention on the Right
of Person with Disability dengan jangka waktu yang
tidak terlalu jauh bahkan Indonesia melakukan lebih
awal dari pada Australia. Hal tersebutlah yang akan
dibahas lebih lagi terperinci pada paper ini.
Kata Kunci : Disabilitas, Pemilu, Indonesia, Australia

PENDAHULUAN
Indonesia dan Australia adalah dua negara yang
sama-sama memiliki permasalahan terkait pemenuhan
hak terhadap penyandang disabilitas [1]. Ada beberapa
aspek-aspek penting yang hingga saat ini masih menjadi
konsentrasi kedua negara dalam perihal penyelesaian
dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aspek
tersebut diantaranya mengenai akses lapangan
pekerjaan, kesehatan, Pendidikan bahkan hak dalam
memberikan aspirasi dan berkontribusi terhadap
perpolitikan. Sehingga, hal tersebut menjadi sebuah
tugas besar bagi kedua negara dalam mengentaskan
permasalahan tersebut, agar terwujudnya kesenjangan
serta pemenuhan hak bagi seluruh bangsa baik di
Indonesia maupun Australia.
Semenjak tahun 2006 PPB (Perserikatan
Bangsa-Bangsa) yang menjadi sebuah organisasi
pemerintahan tertinggi, mencoba mengimplemtasikan
CPRD (Convention on the Right of Person with
Disability) [2]. CPRD menjadi rujukan bagi negaranegara di dunia dalam menentukan kebijakan yang
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
dilaksanakan secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [7].
Kesetaraan hak pilih menjadi salah
satu parameter Pemilu yang demokratis
yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu
yang inklusif. Menurut kamus MerriamWebster, inclusive dapat diartikan (1)
meliputi atau termasuk semua hal, (2)
terbuka untuk semuanya, tidak terbatas
untuk kelompok orang tertentu, (3)
termasuk dalam batasan dan segala sesuatu
diantaranya. [8]
Sedangkan menurut Sri Wahyuni,
Pemilu Inklusif merupakan Pemilihan
Umum yang melayani, ramah, terbuka,
meniadakan hambatan, termasuk dapat
merangkul semua elemen pemilih yang
terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya
agar nyaman dalam memberikan suara
mereka. [9]

TABLE I. KAJIAN PUSTAKA
Peningkatan Akses Pemilu
Oktaviawan Yandarisman [3]
bagi Penyandang
menjelaskan bahwa Panitia
Disabilitas
Pemilihan
Umum
Akses
Penandang
Cacat
(PPUA
PENCA)
memiliki
peran
sosialisasi untuk meningkatkan
akses pemilu bagi penyandang
disabilitas dalam studi kasusnya
di pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sedangkan Maslekah Pratama
Putri [4] menjelaskan bahwa
peningkatan akses pemilu bagi
penyandang
disabilitas
dilakukan oleh KPU yang
mengambil studi kasus Pemilu
Presiden 2014 di Kalimantan
Timur.

Dari penjelasan diatas, penelitian ini akan
mengkomparasikan antara model peningkatan Akses
Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia dan
Australia.
TABLE II. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian
ini adalah metode studi kepustakaan yang kemudian di
kolaborasikan dengan metode kualitatif. Metode
kepustakaan ini merupakan suatu metode yang
digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi dan
data dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, artikel,
dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan teori yang
diungkapkan oleh Danial dan Warsiah [10] yang
mengatakan bahwa studi kepustakaan merupakan
metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan
mengumpulkan sejumlah buku, majalah yang berkenaan
dengan masalah dan tujuan penelitian. Metode ini
dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang
relevan mengenai masalah yang akan diteliti. Selain itu,
studi kepustakaan ini juga berguna untuk mendapatkan
landasan teori yang dapat menjadi pedoman dalam
melakukan suatu penelitian. Dengan menggunakan
metode ini juga memudahkan peneliti untuk menelaah
masalah yang ingin dipecahkan ataupun untuk
membandingkan masalah dengan penelitian yang telah
ada sebelumnya.
Metode kualitatif yang dijadikan sebagai metode
yang melengkapi metode kepustakaan ini berguna
sebagai metode yang dijadikan refleksi terkait kondisi
pemenuhan hak disabilitas. Metode kualitatif digunakan
untuk meniliti terkait apa yang sebenarnya terjadi di
dalam kondisi masyarakat atau kehidupan sosial dan
bukan meneliti terkait apa yang seharusnya terjadi di
kehidupan sosial [11] .Craswell salah seorang pakar
perihal penelitian mengatakan bahwa metode kualitatif
adalah sebuah proses kaingintahuan untuk memahami
terkait apa saja permasalahan yang sedang terjadi di
kehidupan masyarakat dan sosial dengan menggunakan
penelitian yang mendalam, informasi dari banyak sudut
pandang serta memahami kondisi natural yang sedang

Kerangka teoritik dari penelitian ini yaitu:
a.

Penyandang Disabilitas

b.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas,
dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas
adalah setiap orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan
untuk berpartisipasi secara penuh dan
efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak. [5]
Selain itu Disabilitas atau yang sekarang
sering disebut Difabel merupakan kata
bahasa Indonesia yang berasal dari kata
serapan bahasa Inggris yaitu different
people
are merupakan manusia itu
berbeda dan able yang berarti dapat, bisa,
sanggup, mampu. [6]
Pemilu Inklusif
Menurut Undang-Undang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
dijelaskan bahwa Pemilihan Umum yang
selanjutnya disebut pemilu adalah sarana
kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil
Presiden, dan untuk memilih anggota
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terjadi di masyarakat [12]. Sehingga, dengan metode
kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami terkait
fenomena dengan konteks sosial yang secara alamiah
terjadi dengan menggunakan data yang komprehensif
yang bersifat incridibel.
Sehingga dari kedua metode ini penulis berharap
akan adanya sebuah hasil konkrit terkait pemecahan
permasalahan terkait pemenuhan hak politik oleh
penyandang disabilitas yang mana memiliki topoksi yang
cukup besar dan memiliki pengaruh dan efek yang besar
terhadap kondisi perpolitikan Indonesia dan juga
menjadi ciri khas negara yang menganut system
pemerintahan secara demokrasi.
Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu
menggunakan data primer seperti wawancara dan
observasi, serta menggunakan data sekunder berupa
penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, hingga buku
yang terkait dengan penelitian ini.
Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis
data yaitu analisis kualitatif. Dimana data yang telah
diperoleh diklasifikasikan, digambarkan dengan kalimat,
dianalisis dengan gejala dan objek yang diteliti agar dapat
menghasilkan sebuah kesimpulan.

menyediakan akses bagi kursi roda. Pemilu di Australia
memungkinkan pemilih dengan disabilitas untuk
meminta bantuan kepada petugas dalam pemungutan
suara. Selain petugas, teman, keluarga ataupun wali
dapat menemani penyandang disabilitas tersebut untuk
memilih dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika
pemilih tidak dapat turun dari mobil untuk melakukan
pemilihan, petugas dapat membantu mengisi data-data
dan membawakan surat suara untuk selanjutnya diisi
oleh pemilih dengan tetap menjaga privasi dari pemilih.
Selain itu, jika penyandang disabilitas sulit untuk pergi ke
tempat pemungutan suara pada hari pemilihan, para
pemilih dapat menjadi pemilih Pos Umum, yang
kemudian akan secara otomatis menerima surat suara
melalui pos pada saat acara pemilihan. AEC telah
membuat panduan resmi untuk pemilihan Federal 2010
yang tersedia dalam beberapa format yang dapat
diakses, termasuk audio, huruf braille, format yang
dicetak besar dan e-teks. AEC memberikan informasi
tentang tempat pemungutan suara yang dapat diakses
dan memberitahukan bagaimana seorang pemilih dapat
memberikan suara di awal jika pemilih tidak bisa
menghadiri tempat pemungutan suara. AEC juga bekerja
sama dengan Australian Human Rights Commission,
Vision Australia, South Australian Royal Society for the
Blind, Blind Citizens Australia dan Australian Blindness
Forum dalam mengembangkan solusi untuk layanan
voting bagi para penyandang tunanetra ataupun rabun
untuk menentukan solusi dari hambatan dalam pemilu.
Sebanyak 40.000 warga tunanetra Australia diberikan
informasi tentang opsi pemungutan suara. [16]
Pemenuhan hak untuk menggunakan suara dalam pemilu
ini, sejalan dengan Convention on the Right of Person
with Disability (CRPD) yang telah diratifikasi oleh
Australia pada 17 Juli tahun 2008. Pemerintah Australia
sendiri telah mengadopsi berbagai hak bagi para
penyandang disabilitias. Salah satu hak yang terdapat
dalam pasal 29 CRPD yang mengungkapkan bahwa para
penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi
penuh dalam kehidupan politik, dengan memastikan
bahwa mereka mengetahui prosedur pemilihan,
mendapatkan fasilitas dan akses yang sesuai, juga hak
para penyandang cacat atau disabilitas untuk memilih
dengan pemungutan suara rahasia dalam pemilihan
tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi.
Dengan apa yang telah diusahakan oleh pemerintah
Australia tersebut, pemenuhan hak politik disabilitas
lambat laun mulai terasa dan terpenuhi bagi masyarakat
penyandang disabilitas di Australia. Hal tersebut tentu
saja dikarenakan adanya sistematika yang baik serta
kerja sama antara instansi pemerintahan dan organisasi
non pemerintahan yang berkerja sama satu dengan yang
lainnya dami memenuhi hak politik penyandang
disabilitas di Australia. Sehingga, yang kemudian ini lah
yang menjadi tugas besar Indonesia agar dapat
merealisasikan hal yang serupa sebagaimana yang telah
Australia laksanakan. Adapun pembahasan terkait
bagaimana Indonesia memenuhi hak penyandang
disabilitas akan lebih komprehensif dibahasa pada
subtema selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Peningkatan Akses Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilu di Australia
Australia merupakan salah satu negara yang sangat
memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas
dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu bentuknya
terlihat pada proses pemilihan umum. Mulai dari
informasi mengenai pemilu hingga proses pemungutan
suara yang dapat diakses dengan mudah bagi mereka
yang memiliki keterbatasan. Australian Electoral
Commission
(AEC)
merupakan
badan
yang
bertanggungjawab atas pengoperasian sistem pemilihan
federal di Australia [13]. AEC telah memberikan
pelayanan yang baik bagi penyandang disabilitas dalam
menggunakan suara mereka pada proses pemilihan
umum. Hal ini terbukti dengan berbagai metode yang
dilakukan oleh AEC untuk meningkatkan partisipasi
penyandang disabilitas dalam pemilu. Berbagai informasi
mengenai tata cara memilih bagi disabilitas telah
disediakan di website AEC, selain itu terdapat fitur read
speaker yang semakin memudahkan dalam memahami
proses pemilihan bagi penyandang disabilitas (Jurusan
Sosiologi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada Ikatan
Sosiologi Indonesia Asosiasi Program Studi Sosiologi
Indonesia (APPSI) [14]. AEC juga memberikan
sosialisasi melalui video dilengkapi dengan bahasa isyarat
yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas untuk
memahami berbagai cara memilih. Misalnya, pada
pemilihan Federal 2010, pemungutan suara telepon
tersedia untuk pemilih yang tunanetra atau bagi mereka
yang memiliki penglihatan yang kurang, untuk
memberikan akses dalam pemenuhan suara [15].
Selain melalui telepon, pada tempat pemungutan suara
juga terdapat petugas yang bertugas untuk melayani para
penyandang
disabilitas.
Australian
Electoral
Commission memastikan bahwa tempat pemungutan
suara dapat diakses oleh semua pemilih serta AEC
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B. Peningkatan Akses Penyandang Disabilitas
Dalam Pemilu di Indonesia

penyelenggara pemilu. Selain itu, didukung dengan
adanya Peraturan KPU atau PKPU No. 10 tahun 2018
yang menjelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,
dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk
melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada
masyarakat. Salah satu sasaran dalam pelaksanaan
sosialisasi
Pemilu
yaitu
pemilih
penyandang
disabilitas/disabilitas.
Dengan adanya undang-undang dan peraturan KPU
tersebut sudah jelas bahwa penyandang disabilitas juga
memiliki hak asasi manusia dan kedudukan hukum yang
sama sebagai warga negara Indonesia, mempunyai
kesempatan yang sama dalam politik, dan juga memiliki
hak dalam mendapakan informasi kepemiluan.
Dalam menjalankan undang-undang dan peraturan yang
telah disebutkan diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Republik
Indonesia
melalui
KPU
tingkat
Kota/Kabupaten memiliki strategi untuk meningkatkan
akses bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak
2019 dengan cara:
a. Pengklasifikasian Jenis Penyandang Disabilitas
dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen utama
untuk mengukur kualitas pelaksanaan demokrasi di
suatu Negara [17]. Salah satu ciri utama
penyelenggaraan pemilu yang demokratis ialah besarnya
antusiasme seluruh warga negara tanpa adanya
diskriminasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya di
tempat pemungutan suara (TPS), semakin besar
partisipasi masyarakat akan mempunyai konsekuensi
kian tinggi pula terhadap kualitas demokrasi di
Indonesia. Pemilihan umum bukan hanya milik satu
golongan saja, namun milik seluruh masyarakat yang
sudah memiliki hak pilih. Partisipasi masyarakat dalam
pemilihan umum merupakan hak politik yang dimiliki
oleh seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan suku,
agama, ras, jenis kelamin, antar golongan, hingga masalah
fisik dengan tujuan sebagai sarana penyampaian hak-hak
masyarakat.
Penyandang disabilitas dapat dikategorikan kedalam
kelompok minoritas karena jumlahnya yang sedikit.
Bedasarkan data PUSDATIN dari Kementerian Sosial
pada tahun 2010 saja jumlah penyandang disabilitas di
Indonesia adalah 11.580.117 orang dengan diantaranya
3.474.035 (penyandang disabilitas pengelihatan),
3.010.830 (penyandang disabilitas fisik), 2.547.626
(penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614
(penyandang disabilitas mental), dan 1.158.012
(penyandang disabilitas kronis). [18]
Sedangkan jumlah total pemilih penyandang disabilitas
berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang
dirangkum oleh KOMPAS pada Pemilu serentak 2019
yaitu berjumlah 1.247.730 orang. Dengan komposisi
83.182 orang (tunadaksa), 166.364 orang (tunanetra),
249.546 orang (tunarungu), 332.728 orang (tunagrahita)
dan 415.910 orang (disabilitas lainnya). [19]
Walaupun tergolong kedalam kelompok minoritas,
namun Pemerintah Indonesia telah menandatangani
konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas pada
tanggal 30 Maret 2007 di New York. Dimana
penandatanganan konvensi ini menunjukan kesungguhan
pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi,
memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang
disabilitas yang diharapkan mampu memenuhi
kesejahteraan penyandang disabilitas [20]. Selain itu,
Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas telah menjelaskan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap
warga negara, termasuk para penyandang disabilitas
yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak
asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara
Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup
maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.
Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu juga
menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang
memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama
sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai
calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil
Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang
Disabilitas merupakan Daftar Pemilih yang
mencantumkan
keterangan
penyandang
disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan
partisipasi, pelayanan kepada penyandang
disabilitas, serta untuk menyetarakan hak pilih
bagi penyandang disabilitas agar dapat
menggunakan hak pilihnya.
Berikut contoh Daftar Pemilih Tetap
(DPT) dengan mengkategorikan penyandang
disabilitas sesuai dengan kebutuhan atau
tipenya.

b.
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Gambar 1. Contoh DPT Penyandang
Disabilitas Berdasarkan Jenis
Keterangan
Penyandang
Disabilitas
dikategorikan sebagai berikut:
1) Tuna Daksa
2) Tuna Netra
3) Tuna Rungu/Wicara
4) Tuna Grahita
5) Disabilitas lainnya
Koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dan Yayasan Penyandang Disabilitas

c.

Koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh
berbagai pihak yang sederajat untuk saling
memberikan informasi dan bersama mengatur
atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi
proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan
pihak yang satu tidak mengganggu proses
pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang
lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu
langsung atau tidak langsung mendukung pihak
yang lain.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Yogyakarta
dan
Yayasan
Penyandang
Disabilitas saling berkoordinasi seperti pada
saat pemutakhiran data pemilih khususnya
Penyandang Disabilitas, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Yogyakarta meminta
bantuan agar Yayasan Penyandang Disabilitias
dapat mengecek apakah Penyandang Disabilitas
yang tergabung dalam oragnisasinya sudah
terdaftar menjadi pemilih dan juga sudah tepat
jenis atau tipe Disabilitasnya agar memudahkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Yogyakarta dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada Penyandang Disabilitas.
Sosialisasi dan Simulasi Pemungutan Suara bagi
Penyandang Disabilitas
Pemahaman akan jadwal Pemilihan
Umum, teknik dalam menggunakan kertas
suara, jumlah kertas suara yang harus
digunakan, dan lain sebagainya perlu diberikan
kepada masyarakat khsusnya Penyandang
Disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus.
Sosialisasi dan simulasi ini dilakukan dengan
tujuan
memberikan
pemahaman
atau
pendidikan politik bagi Penyandang Disabilitas.
Sosialisasi dan Simulasi tersebut dilakukan
ditingkat Kecamatan melalui Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dengan tujuan agar materi
yang disampaikan dapat dicerna atau dipahami
dengan baik oleh calon pemilih Penyandang
Disabilitas. Selaras dengan yang diamanatkan
dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) No. 10 tahun 2018 tentang sosialisasi,
pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat
dalam penyelenggaraan pemilihan umum. [21]
Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan
oleh KPU untuk penyandang disabilitas yaitu:
1) Sosialisasi langsung/tatap muka
Sosialisasi ini dilakukan oleh KPU
yang langsung bertemu dengan
penyandang disabilitas. Dilakukan
dengan cara presentasi dan simulasi.
Dalam sosialisasi dan simulasi
tersebut,
KPU
menyediakan
specimen/contoh surat suara yang
akan dilakukan pada pemilu. Sosialisasi
ini dilakukan oleh KPU baik langsung
mendatangi
kelompok-kelompok
disabilitas
maupun
mengundang
disabilitas ke setiap acara yang
diadakan oleh KPU.

2) Sosialisasi melalui website

d.

e.
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Sosialisasi ini dilakukan melalui
website KPU khususnya ditingkat
Kabupaten/Kota, namun tidak semua
website didukung oleh fitur yang
dapat mempermudah penyandang
disabilitas.
Dalam melaksanakan sosialisasi, simulasi,
atau pendidikan pemilih, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) tidak bisa melaksanakan kegiatan
tersebut secara sendiri namun harus dapat
bekerjasama dengan stakeholder lain dengan
tujuan untuk mempermudah dan meringankan
beban kerja KPU.
Selain itu juga, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kota/Kabupaten seluruh Indonesia
memiliki cara yang sama dalam menjaring
aktifis atau pegiat kepemiluan agar dapat
membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU)
yaitu dengan membentuk relawan demokrasi.
Relawan demokrasi ini nantinya akan
memberikan pemahaman tentang Demokrasi
dan Pemilu kepada sebelas segmen pemilih
salah satunya kepada penyandang disabilitas.
Untuk segmen penyandang disabiltas, relawan
yang dibutuhkan yaitu dua orang setiap
kabupaten/kota.
Pembentukan
dan
Pemetaan
Tempat
Pemungutan Suara (TPS) yang Aksesibel
Dalam mewujudkan pemilu yang akses
dibutuhkan adanya suatu komitmen dari
berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
pemilu serta keseriusan dari Komisi Pemilihan
Umum (KPU) itu sendiri dalam mewujudkan
pemilu akses bagi penyandang disabilitas. Salah
satu yang merupakan bentuk suatu pemilu
akses yaitu adalah tersedianya Tempat
Pemungutan Suara yang aksesibel bagi pemilih
difabel.
Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
akses merupakan hal yang paling krusial karena
jika dalam suatu daerah terdapat Penyandang
Disabilitas namun Tempat Pemungutan
Suaranya (TPS) tidak akses maka dapat
dipastikan
masyarakat
yang
memiliki
kebutuhan khusus seperti Penyandang
Disabilitas akan kesulitan menggunakan hak
suaranya secara mandiri pada saat Pemilihan
Umum.
Penyediaan Alat Bantu Mencoblos
Pada Pemilihan Umum Serentak 2019
KPU Kota Yogyakarta mengupayakan adanya
alat bantu mencoblos di semua TPS yang ada
pemilih penyandang disabilitas tuna netra dari
hasil pemetaan yang menyebutkan adanya
pemilih penyandang disabilitas tuna netra
dibeberapa TPS. Alat bantu ini sangat
membantu bagi pemilih disabilitas dalam
mengunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan
Umum sehingga asas kerahasian bisa dijaga.

f.

Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu
Tingkat Kecamatan/ Tempat Pemungutan
Suara (TPS)
Merujuk pada Pemilihan Umum 2014
banyak ditemukan di lapangan petugas TPS
yang masih belum aware dan tidak mempunyai
kepekaan terhadap Penyandang Disabilitas
sehingga harus adanya pengarahan yang lebih
rinci dan mendasar sehingga pemahaman
petugas TPS terhadap pelayanan yang baik bisa
terwujud. Kurangnya empati dan sensitifitas
menjadi
permasalahan
sendiri
dalam
penyelenggaraan pemilu, apabila petugas yang
menangani secara langsung saat pemilihan tidak
mempunyai sensitifitas mereka akan sewenangwenang dalam memberikan layanan.
Dalam menyikapi permasalahan tersebut,
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui KPU
ditingkat
Kabupaten/Kota
melaksanakan
bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu
ditingkat bawah dengan tujuan agar mereka
dapat memahami cara memberikan pelayanan
yang khusus kepada Penyandang Disabilitas.
Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa
penyelenggara pemilu di Indonesia yaitu Komisi
Pemilihan Umum (KPU) serius dalam memberikan
pelayanan bagi penyandang disabilitas khususnya pada
Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 melalui
berbagai cara yang telah dipaparkan diatas.

memiliki hak yang sama dalam menyuarakan hak
suaranya dalam kontes pemilihan pejabat negara telebih
lagi kepala negara yang akan menentukan kondisi negara
kedepannya. Sehingga, melihat kondisi tersebut
Indonesia membutuhkan usaha yang besar serta
strategis-strategis lebih dalam menangani permasalahan
tersebut.
Indonesia harus melakaukan kerja sama dengan
stakeholder sebagaimana yang telah dilakukan oleh
Australia. Keberhasilan Australia dalam melakukan
kajian dan strategi terkait penanganan permasalahan ini
sudah layak dijadikan sebagai role model yang dijadikan
sebagai tolak ukur dalam penyelesaian serta pemenuhan
hak politik disabilitas. Tidak dapat dipungkiri kerja sama
– kerja sama yang dilakukan pemerintah Australia
khususnya terhadap berbagai macam kalangan dirasa
sebagai langkah yang sangat efektif dan berhasil dalam
menangani permasalahan ini. Pemerintah Australia
sebagai supreme leader dalam penentu kebijakan
mencoba untuk menggandeng seluruh khalayak yang
berada di Australia baik secara besar atau dapat
dikatakan sebagai komunitas ataupun group maunpun
dengan individual – individual yang memiliki keahlian
dalam penanganan permasalahan. Sehingga dapat
diketahui bersama pemerintah Australia menjadikan
setiap lapisan masyarakat meyukseskan bersama proses
pemilu sehingga timbulah pemerataan dalam perihal
pemenuhan hak politik di Australia. Sehingga, dari hal
tersebut pemerintah Indonesia yang memiliki hak
preogratif tertinggi dalam penanganan kasus ini bisa
mencontoh apa yang telah Australia lakukan perihal
bagaimana melakukan kerja sama dengan instansi lain
seperti NGO, Komunitas ataupun dengan individuindividu yang konsentrasi dalam penanganan
permasalahan disabilitas.
Adanya inovasi yang harus pemerintah Indonesia
lakukan. Semenjak retifikasi terkait permasalahan di
ruang lingkup perpoltikan dan disabilitas, pemerintah
Australia dengan masif melakukan segala cara untuk
memenuhi hak politik penyandang disabilitas. Hal
tersebut terlihat mulai dari bagaimana regulasi dan juga
sistematika yang diberlakukan pemerintah Australia
dalam menciptakan sesuatu sesuatu yang baru seperti
penyediaan fasilitas telpon dan juga biliki-bilik yang bisa
diakses oleh penyandang disabilitas. Hal tersebut yang
juga seharusnya Indonesia bisa lakukan mulai dari
melakukan study banding yang berupa pembelajaran
dalam peningkatan akses.
Adapun secara terperinci perihal bagaiaman
perbandingan antara bagaiamana kedua negara dalam
memenuhi hak perpolitikan bagi kedua negara akan
terlihat didalam tabel yang akan disajikan di bawah
dengan bentuk tabel sebagai berikut:

C. Komparasi Pemenuhan Hak Politik antara
Australia dan Indonesia
Indonesia dan Australia memiliki sistematika
pemenuhan politik yang sangat berbeda. Meskipun
kedua negara terbilang memiliki jangka waktu yang
sangat dekat dalam meretifikasi peraturan terkait
pemenuhan hak politik. Akan tetapi kedua negara
memiliki konsep dan sistematika pemenuhan politik
yang sangat berbeda. Hal tersebut bisa dilihat dari kedua
penjelasan subtema yang telah dipaparkan oleh penulis
di atas, yang mana kedua subtema telah menjelaskan
secara gamblang bagaimana sistematika kedua negara.
Australia sudah mengungguli Indonesia dengan segala
macam perkembangannya meskipun jumlah dari
penyandang disabilitas Australia terbilang lebih sedikit
dari pada Indonesia [22]. Sehingga dari komperasi dan
perbedaan tersebut seharusnya menjadi bahan refleksi
bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses
bagi penyandang disabilitas dalam rangka pemenuhan
hak politik difabel.
Indonesia harus memulai untuk melakukan inovasiinovasi terhadap perbaikan kondisi pemenuhan hak
politik bagi penyandang disabilitas. Tidak dapat
dipungkiri hal tersebut dikarenakan Indonesia sendiri
adalah negar yang memiliki kurang lebih 12%
penyandang disabilitas dari total jumlah populasi [23].
Hal tersebut tentu saja bukanlah hal yang sepele yang
seharusnya bisa segera dipertimbangkan dan juga
dientaskan permasalahannya. Sebab, pemenuhan hak
politik disabilitas adalah sebuah hal yang sangat erat
dengan system demokrasi yang setiap warga negaranya

TABLE III. KOMPARASI PEMENUHAN HAK POLITIK ANTARA AUSTRALIA
DAN INDONESA
NO.
1

53

KETERANGAN
Website
Penyelenggara
Pemilu

INDONESIA
Tidak
semua
website
milik
KPU didukung
dengan
fitur
halaman khusus

AUSTRALIA
Situs web AEC
termasuk
fungsi
ReadSpeaker, yang
memungkinkan
teks di situs web

bagi penyandang
disabilitas untuk
mendapatkan
informasi terkait
dengan
Pemilihan
Umum.

2

3

4

Sosialisasi

Alternatif
Memilih

Pembuatan
konten
kreatif/poster
terkait dengan
cara
memilih,
peta
Tempat
Pemungutan
Suara,
hingga
bentuk
surat
suara.

Cara

Tempat
Pemungutan Suara

Didampingi oleh
Kelompok
Penyelenggara
Pemungutan
Suara
(KPPS)
atau
orang
kepercayaannya
pada
saat
memilih

Pemetaan dan
Pembentukan
Tempat

kami
dibacakan
dengan suara keras
untuk memastikan
bahwa orang yang
menderita
ketidakmampuan
membaca terkait
dapat mengakses
informasi tentang
partisipasi
pemilihan.
Juga, situs web
AEC menampilkan
serangkaian video
yang
berisi
informasi tentang
pendaftaran
dan
pemungutan suara
untuk
pemilihan
dan
referendum
federal.
Videovideo
tersebut
meliputi AUSLAN
(Bahasa
Isyarat
Australia),
sulih
suara dan teks
bahasa Inggris yang
sederhana.
AEC menyediakan
seperangkat
panduan
yang
ditulis dalam cara
yang mudah dibaca
yang
juga
menggunakan
gambar
untuk
membantu
menjelaskan
beberapa konsep.
Panduan
ini
menjelaskan cara
mendaftar dan cara
memilih di tempat
pemungutan suara
atau
melalui
pemungutan suara
pos.
Selama pemilihan
federal Australia,
para pemilih yang
buta atau memiliki
penglihatan rendah
dapat memberikan
suara
secara
rahasia
melalui
telepon dari lokasi
mana pun.
b. Jika orang-orang
penyandang cacat
merasa sulit untuk
pergi ke tempat
pemungutan suara
pada
hari
pemilihan,
para
pemilih
dapat
menjadi
pemilih
pos umum dan
kemudian secara
otomatis
akan
menerima
surat
suara melalui pos
di setiap acara
pemilihan.
AEC memastikan
bahwa
tempat
tempat
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5

Kerjasama
Pihak Lain

dengan

6

Daftar
Pemilih
Tetap
bagi
Penyandang
Disabilitas

Pemungutan
Suara
yang
aksesibel bagi
Penyandang
Disabilitas
Kerjasama
dengan Yayasan
Penyandang
Disabilitas dan
Pegiat
Pemilu
dalam
meningkatkan
akses
politik
bagi Penyandang
Disabilitas
dalam
Pemilu
2019

KPU
Kota
Yogyakarta
membuat Daftar
Pemilih Tetap
dengan
klasifikasi
khusus sesuai
dengan
jenis
penyandang
disabilitas
dengan tujuan
agar
memudahkan
segala
proses
peningkatan
akses
dalam
pemilu
bagi
penyandang
disabilitas

pemungutan suara
memungkinkan
dapat diakses dan
menyediakan akses
kursi roda.
AEC
bekerja
dengan
para
pemangku
kepentingan untuk
mendistribusikan
informasi.
Pada
tahun 2016, Vision
Australia
memberikan
informasi tentang
opsi pemungutan
suara yang dapat
diakses oleh MEA
kepada lebih dari
40.000
warga
Australia yang buta
atau
kurang
penglihatan.
Tidak
adanya
klasifikasi khusus
apakah penyandang
disabilitas
termasuk
tuna
netra, tuna rungu,
dan lain sebagainya

Melihat dari pada apa yang telah tercantum di tabel di
atas. Maka, sudah jelas bagaimana kedua negara memiliki
ciri-ciri yang berbeda baik Indonesia maupun Australia.
KESIMPULAN
Indonesia dan Australia adalah negara demokrasi
yang meratifikasi Convention on the Right of Person
with Disability yang dirilis oleh PPB dengan waktu yang
tidak terbilang jauh. Bahkan Indonesia adalah negara
yang terkebih dahulu meratifikasinya akan tetapi seiring
perkembangan waktu Australia dapat dengan cepat
memberikan solusi-solusi kongkrit dalam pemenuhan
hak disabilitas terutama dalam ranah perpolitikan.
Australia dapat menyatukan institusi pemerintahan
beserta
non-pemerintahan
dalam
menangani
permasalahan ini sehingga hal tersebut dapat diatasi
dengan lebih mudah dan juga dengan waktu yang lebih
cepat. Disisi lainnya Australia memiliki jumlah
penyandang disabilitas yang lebih sedikit dibandingkan
Indonesia. Sehingga, sudah saatnya Indonesia bisa
memulai untuk melakukan pengembangan lyang bersifat
lebih intens lagi serta menyatukan stakeholder dalam
menangani permasalahan ini agar terciptanya
pemenuhan hak disabilitas dalam ranah perpolitikan di
Indonesia.

Dalam paper ini penulis juga memberikan sebuah
rekomendasi baik kepada pembaca (masyarakat)
maupun terhadap pemerintah selaku pemangku
kebijakan yang memiliki wewenang yang sangat tinggi
dalam mengubah arah bangsa Indonesia munuju ke arah
yang lebih baik. Adapun rekomendasi-rekomendasi
tersebut diantaranya adalah:
1) Mengharapkan kepada para pemangku kebijakan
(pemerintah) melakukan penelitian dan juga
pembelajaran terkait bagaimana untuk dapat
membuat
inovasi
dalam
meningkatkan
pemenuhan hak politik disabilitas.
2) Menghimbau kepada seluruh masyarakat
Indonesia/stakeholder pada khususnya untuk
bisa membuat sebuah Gerakan yang bersifat LSM
(Lembaga
Swadaya
Masyarakat)
yang
berkonsentrasi
terhadap
permasalahan
disabilitas.
3) Melakukan kerja sama antar negara pemerintah
dalam hal peningkatan sebagaimana yang telah
dilakukan Thailand dengan Jepang dalam
peningkatan SDM yang menyandang disabilitas.
4) Memahamkan kepada seluruh masyarakat luas
betapa pentingnya pemenuhan hak politik bagi
penyandang disabilitas.
5) Bergotong royong dan berjuang bersama mulai
dari tatanan masyarakat, stakeholder yang
berupa komunitas dan organisasi bersama
dengan pemerintah menyelesaikan permasalahan
pemenuhan hak terhadapan masyarakat yang
menyandang disabilitas.
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Pengaruh Stress Kerja Dan Kompensasi Terhadap Komitmen
Organisasi Dan Kinerja Satuan Pengamanan Universitas Jember
Baral Kurniawan1, Abadi Sanosra2, Hanafi3
Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember
Jember, Indonesia
beraktivitas di dalamnya serta ditambah dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 30.583 dan 1.161 dosen yang
berdampak pada tingginya mobilitas di dalam wilayah
kampus. Satpam Universitas Jember dituntut untuk
memberikan kinerja terbaiknya agar dapat memberikan
rasa aman serta mampu menjaga ketertiban di
lingkungan kerjanya dalam berbagai situasi dan kondisi.
Kejadian Kriminalitas yang terjadi di dalam area
kampus Universitas Jember selama 6 tahun terakhir
menunjukkan jumlah kejadian kriminalitas tertinggi ada
pada tahun 2012 dengan 21 kejadian per tahunnya dan
jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup
signifikan di tahun 2016 dan 2017.
Upaya - upaya yang dilakukan oleh Satpam
Universitas Jember dalam menurunkan tingkat
kriminalitas demi terwujudnya suasana aman dan tertib
sehingga civitas akademik dapat beraktivitas dengan
nyaman di dalam kampus Universitas Jember serta kerja
keras yang dilakukan demi meraih prestasi menjadi juara
lomba selama 5 tahun berturut – turut untuk
mengharumkan nama Universitas Jember merupakan
salah satu wujud tingginya komitmen organisasi.
Komitmen organisasi adalah suatu tingkat dimana
karyawan merasa yakin dan menerima tujuan organisasi
serta ingin menjadi bagian dari suatu organisasi [1].
Wujud dari komitmen afektif adalah rasa senang
menjadi bagian dari organisasi, rasa ikut memiliki dan
senang dilibatkan dalam kegiatan organisasi serta
memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Salah satu
upaya yang dilakukan oleh organisasi agar karyawan
dapat memberikan kinerja terbaik dan menjaga
komitmen terhadap organisasi adalah dengan pemberian
kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan
yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak
langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas
jasa yang diberikan kepada perusahaan [2].
Permasalahan berikutnya yang dialami oleh satpam
adalah tentang beban kerja yang dialami oleh satpam
yang ditempatkan di fakultas maupun lembaga.
Permasalahan terkait beban kerja yang dialami oleh
satpam disebabkan hal sebagai berikut:
1) Satpam bertugas melakukan pengawasan dan
pengamanan area yang sangat luas karena tiap
fakultas / kantor terdiri dari beberapa gedung
namun hanya 3 atau 4 personel yang ditempatkan.
2) Satpam juga bertugas memantau area parkir dan
ditambah dengan banyaknya titik parkir liar yang
sangat beresiko karena sulit memantau kendaraan
yang parkir dan menguntungkan pelaku pencurian
helm dan kendaraan roda dua.

Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Universitas Jember dengan
tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh
stress kerja dan kompensasi terhadap kinerja melalui
komitmen organisasi. Objek penelitian adalah seluruh
pegawai di unit satuan pengamanan Universitas
Jember pada bulan Februari 2019. Jumlah responden
sebanyak 109 orang. Penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan menggunakan angket sebagai
instrument pengumpulan data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: hasil koefisien pengaruh
variabel stress kerja terhadap kinerja sebesar -0.08
dengan nilai p = 0.18. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa variabel stress kerja berpengaruh secara
negatif terhadap kinerja sebesar -0.08 namun
pengaruh tersebut tidak signifikan karena nilai
signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.18. Hasil
koefisien pengaruh variabel stress kerja terhadap
komitmen organisasi adalah sebesar -0.27 dengan
nilai p = 0.01. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
variabel stress kerja berpengaruh secara negatif dan
signifikan pada komitmen organisasi. Hasil koefisien
sebesar -0.269 dengan p = 0.01 yang menunjukkan
bahwa stress kerja berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinerja melalui komitmen organisasi. Hasil
koefisien sebesar 0.02 dengan p = 0.41yang
menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap karena nilai
signifikansi yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.41. Hasil
koefisien sebesar 0.67 dengan p = 0.01yang
menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Hasil
koefisien sebesar 0.673 dengan p = 0.01 yang
menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja melalui komitmen
organisasi. Hasil koefisien sebesar 0.87 dengan p =
0.01 yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Kata Kunci – stress kerja, kompensasi, komitmen kerja
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3) Keberadaan jalan pintas yang tersebar di beberapa
titik yang berbatasan dengan akses jalan dan
pemukiman warga juga merupakan suatu kendala
bagi satpam. Keberadaan akses berupa jalan pintas
tersebut apabila tidak diawasi maka akan
mempermudah pelaku kriminal untuk melarikan
diri setelah melakukan aksi kejahatan namun di sisi
lain penutupan akses jalan akan menimbulkan
konflik dengan warga sekitar.
Stress kerja merupakan kondisi dinamis dimana
karyawan mengalami konflik / benturan antara keinginan
dengan realitas yang dihadapinya [3]. Berbagai bentuk
permasalahan yang dialami oleh satpam pada saat
melaksanakan tugas seperti intimidasi dari pelaku
kriminal, konflik dengan rekan kerja sedang di satu sisi
mengalami kendala keterbatasan fasilitas merupakan
faktor-faktor yang dapat menyebabkan stress kerja dan
dapat berdampak negatif terhadap kemampuan berpikir,
kondisi emosi serta kesehatan fisik serta mental
sehingga dapat mengganggu pencapaian kinerja [4].
Rumusan masalah:
1) Apakah terdapat pengaruh negatif dan signifikan
stress kerja terhadap kinerja?
2) Apakah terdapat pengaruh negatif dan signifikan
stress kerja terhadap komitmen organisasi?
3) Apakah terdapat pengaruh negatif dan signifikan
stress kerja terhadap kinerja melalui komitmen
organisasi?
4) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
kompensasi terhadap kinerja?
5) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
kompensasi terhadap komitmen organisasi?
6) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
kompensasi terhadap kinerja melalui komitmen
organisasi?
7) Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
komitmen organisasi terhadap kinerja?
Kajian Teori
Stress Kerja
Ada Beberapa definisi stress kerja menurut para
ahli diantaranya adalah yang menjelaskan bahwa stress
kerja merupakan suatu keadaan dimana timbul
ketegangan yang berdampak pada ketidakseimbangan
fisik dan psikis sehingga mempengaruhi kondisi emosi,
proses berpikir, dan keadaan seorang karyawan [5].
Stress kerja merupakan kondisi dinamis dimana
karyawan mengalami konflik / benturan antara keinginan
dengan realitas yang dihadapinya [3] dan stress kerja
sebagai suatu kondisi yang muncul akibat interaksi
seorang karyawan dengan lingkungan kerjanya yang
kemudian menimbulkan penghayatan yang sifatnya
subyektif sehingga karyawan tersebut merasa terancam
dan tertekan secara fisik dan mental [6].
Kompensasi
Kompensasi adalah semua pendapatan yang
berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung
yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan [2]. Kompensasi adalah
segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa
atas pekerjaan yang mereka lakukan untuk organisasi
[7].

Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah suatu tingkat dimana
karyawan merasa yakin dan menerima tujuan organisasi
serta ingin menjadi bagian dari suatu organisasi [1].
Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi
terhadap organisasi, dapat dikenali dengan ciri-ciri
antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat
terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang
kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang
kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi.
Kinerja
Menurut Simanjuntak [5] kinerja adalah tingkat
pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas – tugas yang
dibebankan kepada seorang karyawan / unit kerja.
Pencapaian kinerja merupakan upaya meraih apa yang
menjadi tujuan dari perusahaan dan untuk
melaksanakannya membutuhkan manajemen atas
seluruh kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan
kinerja perusahaan / organisasi termasuk kinerja masing
– masing individu dan kelompok dalam organisasi
tersebut. Kinerja adalah hasil kerja karyawan baik secara
kualitas maupun kuantitas pada saat melaksanakan tugas
sesuai tanggung jawab pekerjaannya [8].
Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN
Kerlinger dalam penelitian survei adalah
penelitian yang dapat dilakukan pada populasi yang
anggotanya besar atau kecil kemudian mengambil data
dari sampel yang diambil dari populasi tersebut sehingga
dapat mempelajari temuan – temuan atas kejadian yang
bersifat relatif, terdistribusi, dan hubungan antar
variabel sosiologis maupun psikologis [9]. Penelitian ini
mengangkat permasalahan yang bersifat asosiatif yaitu
suatu permasalahan yang menghubungkan pengaruh
antar dua variabel atau lebih dan sifat hubungan yang
akan diteliti merupakan hubungan yang bersifat kausal
[9].
Desain penelitian ini merupakan penelitian yang
menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang
terjadi di suatu objek penelitian. Penelitian ini bertujuan
untuk menjelaskan hubungan – hubungan antara satu
variabel dengan variabel lainnya dan juga untuk
menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui
pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian [10].
Penelitian ini menggunakan Pemodelan Persamaan
Struktural atau (Structured Equational Modeling) yang
dideskripsikan sebagai teknik statistik multivariat yang
merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis
regresi yang bertujuan untuk menguji hubungan-
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hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model
baik hubungan antar indikator dengan konstruknya atau
hubungan antar konstruk [11].
Pada penelitian ini, variabel eksogen adalah stress
kerja, kompensasi, dan komitmen organisasi sedangkan
yang menjadi variabel endogen adalah kinerja. Variabel
komitmen organisasi digolongkan sebagai variabel
eksogen karena walaupun dipengaruhi oleh variabel
stress kerja dan kompensasi, variabel komitmen
organsasi masih dapat mempengaruhi variabel kinerja.
Definisi penelitian yang akan diajukan dalam penelitian
ini menggunakan variabel – variabel yang akan diteliti
yaitu Stress Kerja, Kompensasi, Komitmen Organisasi,
dan Kinerja.
1) Stress kerja adalah suatu kondisi dimana muncul
perasaan tertekan yang dialami karyawan dalam
menghadapi pekerjaan. Stress dapat disadari
maupun tidak disadari oleh karyawan namun
indikasi dari stress tersebut dapat muncul dari
perilaku.
Peneliti mengembangkan indikator yang digunakan
dalam variabel stress kerja sebagai berikut :
a. Beban kerja yang menyita waktu, tenaga, dan
pikiran;
b. Tegang dan tidak tenang pada saat menjalankan
tugas;
c. Peralatan dan perlengkapan kerja yang tidak
memadai;
d. Konflik pribadi dengan pimpinan atau
kelompok kerja;
e. Balas jasa yang tidak sesuai harapan;
f. Masalah keluarga dengan istri, anak, atau
anggota keluarga yang lain.
2) Kompensasi adalah semua pendapatan yang
berbentuk baik uang, barang langsung atau tidak
berbentuk yang diterima karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Peneliti
mengembangkan indikator yang digunakan dalam
variabel kompensasi sebagai berikut :
a) Kompensasi mampu memenuhi kebutuhan
mendasar karyawan;
b) Kompensasi membuat karyawan bertahan
dalam suatu organisasi;
c) Kompensasi yang diberikan sesuai dengan hasil
kerja;
d) Kompensasi mampu memotivasi karyawan
agar meningkatkan kinerjanya.
3) Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk
perilaku seseorang terhadap organisasi dalam
bentuk kesediaan diri untuk terlibat dalam
pencapaian visi, misi, nilai dan tujuan organisasi.
Indikator dari variabel komitmen organisasi
mencakup 3 jenis yaitu :
a) Komitmen afektif dengan indikator :
i) Ikatan
emosional
dengan
unit
kerja/instansi tempat bekerja;
ii) Kesan yang mendalam pada unit kerja /
atasan dan rekan kerja;
iii)
Rasa ikut memiliki pada instansi tempat
bekerja;

iv)

Rasa ikut berperan pada setiap pencapaian
prestasi unit kerja;
v)
Lebih memprioritaskan kepentingan unit
kerja / instansi atas pribadi;
vi)
Rasa bangga pada unit kerja /
vii)
Tetap berkomitmen pada instansi
sekalipun terjadi hal yang tidak diinginkan.
b) Komitmen kontinuans dengan indikator :
i) Gaji yang diberikan yang diberikan;
ii) Tunjangan dan insentif yang diberikan;
iii) Jaminan hari tua dan investasi yang diberikan;
iv) Fasilitas yang diberikan;
v) Tantangan kerja dan kepuasan kerja yang
didapatkan.
c) Komitmen normatif dengan indikator :
i) Sosok yang disegani dan menjadi panutan
ii) Rekomendasi untuk masuk kedalam unit
kerja;
iii) Solidaritas antar rekan kerja;
iv) Penilaian dari internal atas profesi yang
dijalani;
v) Penilaian masyarakat atas profesi yang
dijalani;
vi) Pendidikan / pelatihan khusus yang dijalani.
4) Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas
maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam
melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang
diberikan. Indikator yang digunakan dalam variabel
kinerja adalah sebagai berikut :
i) Tanggung jawab pribadi yang tinggi atas
pekerjaan.
ii) Berani mengambil dan menanggung resiko atas
tugas yang dihadapi.
iii) Memiliki perencanaan tujuan kerja yang realistis.
iv) Rencana kerja yang bersifat menyeluruh dan
berjuang untuk merealisasi tujuannya.
v) Memanfaatkan umpan balik / saran yang konkrit
dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukannya.
vi) Mencari kesempatan untuk merealisasikan
rencana yang telah diprogramkan.
Populasi merupakan objek atau subjek yang
berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat –
syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang
akian diteliti [9]. Populasi pada penelitian ini adalah
Satuan Pengamanan Universitas Jember yang berjumlah
153 personal dan tersebar pada seluruh unit kerja di
Universitas Jember. Populasi pada penelitian terdiri
satpam dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berjumlah 45 orang dan Kontrak Kerja Harian Lepas
(KKHL) yang berjumlah 105 orang. Pengambilan sampel
menggunakan teknik Simple Random Sampling yaitu
suatu teknik pengambilan sampel secara acak dari
anggota populasi tanpa memperhatikan strata /
tingkatan dalam anggota populasi tersebut [9].
Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan
jenis tertutup yang didesain sedemikian rupa sehingga
responden cukup memilih jawaban yang telah
disediakan. Pengambilan data langsung dengan kuisioner
dilakukan dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai
berikut :
1) Responden berpendidikan minimal SD;
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2) Responden sedang dalam kondisi prima baik
secara jasmani maupun rohani;
3) Responden bersedia diwawancarai;
4) Responden merupakan individu yang sebelumnya
telah dikenal oleh peneliti agar lebih mudah dalam
proses menggali data melalui wawancara;
5) Responden sedang tidak menjalankan tugas
penting seperti : mengamankan pelaku pencurian
dan tindak kriminal lainnya, menolong korban
kecelakaan, sedang melakukan tugas pengamanan
dan pengawalan serta tugas – tugas lain dari
pimpinan;
6) Pengambilan sampel dilakukan pada hari dan jam
kerja dengan menyesuaikan kemampuan peneliti
dalam mengambil data pada hari dan jam tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode SEM dimana
secara umum dibagi menjadi dua bagian [11] yaitu :
1) Measurement Model yang merupakan bagian dari
model SEM yang menggambarkan hubungan antara
variabel laten dengan indikator-indikatornya.
2) Structural Model yang merupakan penggambaran
atas hubungan antara variabel-variabel laten atau
antar variabel eksogen dengan variabel laten.

mudah adalah dengan menggunakan alat analisis Alpha
Cronbach.
Model pengukuran dinilai dengan menggunakan
reliabilitas dapat digunakan Cronbach’s Alpha. Nilai ini
mencerminkan reliabilitas semua indikator dalam
model. Besaran nilai minimal ialah 0,7 sedang idealnya
ialah 0,8 atau 0,9. Selain Cronbach’s Alpha digunakan
juga
nilai
ρc
(composite
reliability)
yang
diinterpretasikan sama dengan nilai Cronbach’s Alpha.
Setiap variabel laten harus dapat menjelaskan varian
indikator masing – masing setidak–tidaknya sebesar
50%. Oleh karena itu korelasi absolut antara variabel
laten dan indikatornya harus > 0,7 (nilai absolut loadings
baku bagian luar). Indikator reflektif sebaiknya
dihilangkan dari model pengukuran jika mempunyai nilai
loadings baku bagian luar dibawah 0,4 [12].
SEM menggunakan PLS hanya mengijinkan model
hubungan antar variabel yang recursif (searah) saja. Hal
ini sama dengan model analisis jalur (path analysis)
namun tidak sama dengan SEM yang berbasis kovarian
yang mengijinkan juga terjadinya hubungan non-recursif
(timbal-balik). PLS merupakan bagian, sekaligus
alternatif SEM PLS pertama kali dikembangkan oleh
Herman Wold. PLS dikembangkan sebagai alternatif
pemodelan persamaan structural yang pencerminan
indikatornya, diistilahkan dengan indikator refleksif.
Variabel laten ini bisa dibentuk dari indikatornya,
diistilahkan dengan indikator formatif. PLS dapat
digunakan sebagai konfirmasi teori (theoritical testing)
dan merekomendasikan hubungan yang belum ada dasar
teorinya (eksploratori). Pada model struktural, yang
disebut juga sebagai model bagian dalam, semua variabel
laten dihubungan satu dengan yang lain dengan
didasarkan pada teori substansi. Variabel laten dibagi
menjadi dua, yaitu eksogenous dan endogenous.
Variabel laten eksogenous adalah variabel penyebab
atau variabel tanpa didahului oleh variabel lainnya
dengan tanda anak panah menuju ke variabel lainnya
(variabel laten endogenous).
Uji Inner Model
Uji kecocokan model (model fit) untuk
mengetahui apakah suatu model memiliki kecocokan
dengan data. Pada uji kecocokan model (model fit) ini,
terdapat 3 indeks pengujian, yaitu average path
coefficient (APC), average R – squared (ARS), dan
average variances factor (AVIF) dengan kriteria APC
dan ARS diterima dengan syarat p – value < 0.1 dan
AVIF lebih kecil dari 5. nilai Average Path Coefficient
(APC)=0.384,
P<0.001
Average
R-squared
(ARS)=0.855, P<0.001 Average adjusted R-squared
(AARS)=0.852,
P<0.001
Average
block
VIF
(AVIF)=3.671, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3 berarti
model penelitian ini dinilai layak dan dapat diterima
secara statistik karena nilai p value <0,001 pada APC,
ARS, AARS dan AVIF lebih kecil dari 0,05 dan nilai Rsquared contribution ratio (RSCR) = 0,990 berarti
tergolong nilsi regresi yang ideal secara statistic.
Koefisien pengaruh variabel stress kerja terhadap
kinerja sebesar -0,08 dengan nilai p=0,18. Hasil ini tidak
signifikan karena nilai p lebih besar dari 0,05. Koefisien
pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja adalah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Evaluasi model pengukuran digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antara konstrak dengan
indikatornya, dibagi menjadi dua (2) yaitu convergent
validity dan discriminant validity. Convergent validity
dapat dievaluasi melalui tiga (3) tahap, yaitu: indikator
validitas, reliabilitas konstrak, dan nilai average VIF
(AVVIF). Sedangkan discriminant validity dapat dilalui
melihat nilai cross loading.
Uji Validitas
Terdapat dua jenis validitas dalam PLS SEM yaitu
validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas
konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat
indikator mewakili satu variabel laten dan yang
mendasari variabel laten tersebut. Perwakilan tersebut
dapat didemonstrasikan melalui unidimensionalitas yang
dapat diekspresikan dengan menggunakan nilai rata-rata
varian yang diekstraksi (Average Variance Extracted/AVE).
Nilai AVE setidak–tidaknya sebesar 0,5. Sedang
validitas diskriminan merupakan konsep tambahan yang
mempunyai makna bahwa dua konsep berbeda secara
konspetual harus menunjukkan keterbedaan yang
memadai. Maksudnya ialah seperangkat indikator yang
digabung diharapkan tidak bersifat unidimensional [1].
Convergent validity dari model pengukuran dapat
dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor
konstruknya (loading factor) dengan kriteria nilai
loading factor dari setiap indikator lebih besar dari 0.7
dapat dikatakan valid.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah suatu instrumen yang
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang
sama akan menghasilkan data (ukuran) yang sama.
Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya atau
handal, akan dapat menghasilkan data yang dapat
dipercaya juga. Untuk mengetahui tingkat validitas dan
reliabilitas sebuah instrumen penelitian yang relatif
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0,02 dengan nilai p=0,41. Hasil ini tidak signifikan karena
lebih besar dari 0,05. Koefisien pengaruh variabel stress
kerja terhadap komitmen organisasi adalah -0,27 dengan
nilai p < 0,01. Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari
0,05. Koefisien pengaruh variabel kompensasi terhadap
komitmen organisasi adalah 0,67 dengan nilai p < 0,01.
Untuk mengevaluasi hubungan struktural antar
variabel laten, harus dilakukan pengujian hipotesis
terhadap koefisien jalur antara variabel dengan
membandingkan angka p – value dengan p value 0,01.
Besarnya p – value diperoleh dari output pada WarpPLS
5.0. Pengujian hipotesis ini juga dimaksudkan untuk
membuktikan kebenaran dugaan penelitian yang terdiri
dari 7 hipotesis.
Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05.
Koefisien pengaruh variabel komitmen organisasi
terhadap kinerja adalah 0,87 dengan nilai p < 0,01. Hasil
ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Nilai R2
variabel komitmen organisasi 0,82 hal ini menunjukkan
bahwa variansi variabel komitmen organisasi sebesar 82
% dapat dijelaskan oleh variansi variabel stress kerja dan
kompensasi. Nilai R2 variabel kinerja adalah 0,89, hal ini
menunjukkan bahwa variansi variabel kinerja pegawai
sebesar 89% dapat dijelaskan oleh variansi variabel
stress kerja, kompensasi, dan komitmen organisasi.

4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
kompensasi terhadap komitmen organisasi. Hal ini
menunjukkan bahwa kompensasi yang diterima
oleh pegawai menjadi stimulus bagi pegawai
tersebut untuk meningkatkan komitmen kerja
kepada organisasi. Sehingga semakin baik sistem
pemberian kompensasi yang diterima oleh pegawai,
maka akan meningkatkan komitmen organisasi
pegawai yang bersangkutan dalam menjalankan
pekerjaannya.
5) Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan
kompensasi terhadap kinerja pegawai Hasil
penelitian menunjukkan sistem pemberian
kompensasi
kurang
berdampak
terhadap
peningkatan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan
bahwa pemberian kompensasi tidak semata mata
mampu meningkatkan kinerja pegawai.
6) Berdasarkan analisis jalur dengan structural
equation modeling menggunakan software Warp
PLS, terdapat pengaruh positif dan signifikan
komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai
melalui komitmen organisasi. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik sistem pemberian kompensasi
yang diterima oleh pegawai akan meningkatkan
kinerja pegawai yang diperkuat oleh adanya
komitmen organisasi yang dianut oleh pegawai
tersebut.
7) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara
komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai.
Seorang pegawai yang mampu menjaga komitmen
organisasi dari sejak awal bekerja akan membuat
pegawai tersebut semangat bekerja sehingga output
pekerjaan yang dihasilkan juga akan semakin
meningkat. Sehingga semakin baik sistem
pemberian kompensasi yang diterima oleh pegawai,
maka akan semakin meningkatkan komitmen
organisasinya.

KESIMPULAN
1) Terdapat pengaruh negatif tetapi tidak signifikan
antara strees kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa stress kerja yang
yang meningkat akan membuat pegawai akan
mengalami keenggan bekerja dan menghasilkan
output pekerjaan yang kurang optimal. Sehingga
semakin tinggi tingkat stress yang dialami oleh
seorang pegawai akan menurunkan kinerja pegawai
tersebut.
2) Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara
stress kerja terhadap komitmen organisasi. Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
semakin
meningkatnya stress kerja yang dialami oleh
pegawai akan membuat komitmen terhadap
organisasi dimana pegawai tersebut bekerja akan
mengalami penurunan.Terdapat kecenderungan
pegawai yang mengalami stress kerja akan
menimbulkan rendahnya komitmen terhadap
organisasi. Sehingga semakin tinggi tingkat stress
kerja yang dialami seorang pegawai akan
menurunkan
komitmen
organisasi
dalam
menjalankan pekerjaannya.
3) Berdasarkan analisis jalur (path analysis) pada
structural equation modeling Warp PLS 5.0
menunjukkan terdapat pengaruh negatif dan
signifikan stress kerja terhadap kinerja pegawai
melalui komitmen organisasi. Hasil ini menunjukkan
bahwa stress kerja yang dialami oleh pegawai yang
semakin meningkat, maka akan mengurangi
komitmen organisasi serta menurunkan kualitas
output pekerjaan yang dihasilkan. Sehingga semakin
tinggi tingkat stress kerja pegawai akan mengurangi
komitmen organisasi serta menurunkan kinerja
pegawai tersebut.
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Problematika Penyusunan Program Semester Pendidikan Anak Usia
Dini Berbasis Kurikulum PAUD 2013
(Sebuah Kajian Normatif)
Darsinah1, Wili A2, Choiriyah W3, Surtikanti4
Managemen Pendidikan, Pascasarjana,
Indonesia
pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk PAUD [3]. Hal
ini sebagai tidak lanjut ditetapkanya kurikulum 2013
pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia. Dalam
pedoman yang diterbitkan oleh Direktorat
Pembinaan PAUD, telah ditetapkan langkah langkah
dan
petunjuk
penyusunan
perencanaan
pembelajaran PAUD [2]. Langkah ini dimaksudkan
untuk memudahkan para guru pendidikan anak usia
dini dalam menyusun rencana pembelajaran. Dalam
pedoman tersebut rencana pembelajaran terdiri
dari Program Semester, Program Mingguan dan
Program Harian.
Penyusunan
program
pembelajaran,
termasuk Prosem, seharusnya mendasarkan konsep
konsep maupun prinsip-prinsip yang terkait dengan
pembelajaran AUD, prinsip prinsip terkait peserta
didik [4]. Peraturan yang terkait dengan PAUD
mestinya sejalan atau selaras. Faktanya, ada
peraturan yang tidak sejalan dengan peraturan
lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kebingunan pada
pelaksana di lapangan yaitu guru. Namun jika
pelaksana di lapangan tidak faham, maka kondisi itu
tidak dirasakan sebagai kejanggalan atau hal yang
mengganggu. Fakta di lapangan, ujud program
semester juga tidak rasional yaitu program semester
bukan merupakan pecahan atau bagian dari program
tahunan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan problematika dalam penyusunan
Prosem baik dari perspektif factual normatif maupun
factual empiris.
Penekanan pada kurikulum 2013 ini
dipandang penting mengingat sebelum munculnya
Kurikulum 2013, dalam membuat RPP hanya
mendasarkan
Standar
Tingkat
Pencapaian
Perkembangan (STPP), belum memiliki kurikulum.
Namun dalam kurikulum 2013, terdapat kompetensi
peserta didik yang dirumuskan dalam Kompetensi
Inti (KI), dan kompetensi dasar (KD). Kompetensi
tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun
perencanaan pembelajaran AUD [5].
Penelitian ini akan menjawab masalah:
Bagaimana persoalan penyusunan Prosem PAUD
secara Faktual Normatif. Dengan demikian tujuan
penelitian ini adalah melakukan ekplorasi terhadap
berbagai permasalahan yang muncul pada prosedur
penyusunan RPP secara faktual normative.

Abstrak
Penelitian
ini
bertujuan
mengidentifikasi
problematika penyusunan Program Semester
(Prosem) PAUD berbasis Kurikulum 2013 secara
faktual normatif. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif. Data normatif
berupa peraturan atau pedoman yang tekait
dengan penyusunan program semester. Data
penelitian dianalisis dengan analisis isi. Isi
dokumen dibandingkan dengan penjelasan pada
dokumen lainnya, serta dengan teori yang terkait
dengan PAUD. Hasil Penelitian menunjukkan
bahwa: (1) Penyusunan Prosem tidak berorientasi
pada perkembangan anak, (2) Tidak adanya
evaluasi perkembangan anak sebagai dasar dalam
penentuan kebutuhan anak, (3) Tidak ada
penentuan tujuan, (4) Penentuan materi tidak
memperhatikan perkembangan anak, (5) Tidak
ada penjelasan cara membentuk tema. Adapun
solusi yang ditawarkan adalah menambah langkah
awal sebelum terbentukknya tema pembelajaran
yaitu: (1) melakukan evaluasi perkembangan
anak, (2) ada penentuan tujuan pembelajaran
yang mengarah pada perkembangan anak, (3) ada
penentuan
materi
memperhatikan
perkembangan anak, (4) dan Perlu ada penjelasan
cara membentuk tema berdasarkan materi.
Kata kunci : Prosem, PAUD, Faktual, normatif

Pendahuluan
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
merupakan seperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan PAUD [1]. Dokumen KTSP PAUD
terdiri dari dua dokumen. Dokumen pertama
sekurang-kurangnya berisi visi, misi, tujuan satuan
pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan
beban belajar, dan kalender pendidikan. Dokumen
dua berisi program atau perencanaan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran adalah suatu proses
pembuatan rencana
yang digunakan sebagai
pedoman dalam kegiatan pembelajaran yang
tersusun secara sitematis agar terjadi proses
pembelajaran yang efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan. Terdapat tiga jenis perencanaan
pembelajaran dalam PAUD yaitu Program Semester
(Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mingguan (RPPM), dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Harian (RPPH) [2].
Direktorat Pembinaan PAUD pada tahun
2014 dan 2015 telah menerbitkan pedoman tentang

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
kualitatif.
Penelitian
mendiskripsikan
dan
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menggambarkan hasil temuan berupa persoalan
penyusunan Prosem dari segi faktual normative [].
Data Penyusunan Prosem normative, dikumpulkan
melalui dokumen panduan atau ketentutan yang
terkait dengan penyusunan RPP PAUD . Data
dokumen panduan/ pedoman yang terkait dengan
penyusunan RPP PAUD mencakup: 1) Seri panduan
yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaat
Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2015 yang terdiri
10 buku, 2) Kurikulum PAUD 2013, 3) Undang
Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, 4)
Pedoman penyusunan perencanaan pembelajaran
Pendidikan Anak Usia Dini terbitan Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan
Informal tahun 2014.
Seri Panduan terbitan
Direktorat Pembinaan anak usia dini ada 10
dokumen yaitu: 1) Pedoman Penyusunan KTSP
PAUD, 2) Pedoman Pengelolaan Pembelajaran
PAUD, 3) Pedoman Pengelolaan Kelas PAUD, 4)
Pedoman Penanaman sikap PAUD, 5) Pedoman
penyusunsn SOP satuan PAUD, 6) Pedoman
Penilaian Pembelajaran PAUD, 7) Pedoman
Pengembangan Tema Pembelajaran PAUD, 8)
Penyusunan RPP PAUD, 9) Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum 2013 PAUD, serta 10)
Kurikulum PAUD.
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan analisis konten. Data
dokumen normatif isinya dibandingkan dengan
penjelasan yang ada pada dokumen lainnya serta
teori terkait dengan PAUD. Melalui analisis konten
dan perbandingan ini akan ditemukan atau diketahui
persoalan atau problem dalam penyusunan Prosem
PAUD baik yang bersifat normatif .

dipilih untuk tema dapat dibagi ke dalam beberapa
kelompok yang disesuaikan dengan sub tema, h) KD
yang diambil untuk sub tema tersebut akan
digunakan terus selama sub tema dibahas, i) KD yang
sudah digunakan pada tema dan sub tema dapat
diulang untuk digunakan kembali pada tema yang
berbeda [7].
Dalam Buku Penyusunan RPP PAUD dari
Direktorat Pembinaan PAUD tahun dinyatakan
bahwa Isi Prosem berbentuk kolom dengan urutan
dari kiri ke kanan adalah KD, Tema, Sub Tema, dan
Alokasi waktu [8]. Dalam buku Pedoman
Penyusunan RPP PAUD 2015 dituliskan bahwa
langkah langkah penyusunan Prosem adalah: (1)
Membuat daftar tema satu semester, (2)
Mengembangkan tema mejadi subtema dan atau
sub-subtema, (3) Menentukan alokasi waktu untuk
setiap tema, subtema dan atau sub-subtema, (4)
Menetapkan Kompetensi Dasar (KD) di setiap tema.
Sementara itu dalam buku terbitan tahun
2018 dinyatakan bahwa langkah langkah penyusunan
Prosem adalah: (1) menetapkan KD, (2) KD dapat
dituliskan lengkap atau dituliskan kodenya saja, (3)
KD dapat diulang ulang di tiap tema/sub tema, (4)
Membuat daftar tema satu semester, (5) Tema/sub
tema yang sudah ditentukan di awal dapat berubah
bila ada kondisi tertentu, (6) Mengembangkan tema
menjadi sub tema dan atau sub-sub tema, (7)
Menentukan alokasi waktu untuk setiap tema, sub
tema dan atau sub-sub tema [9]. Atas dasar
panduan tersebut ditemukan beberapa persoalan
normative penyusunan Prosem sebagai berikut.
1. Penyusunan Prosem Tidak berorientasi
pada pencapaian perkembangan anak
Langkah awal penyusunan Prosem dengan
mendaftar tema (versi Pedoman penyusunan RPP
PAUD 2014 dan 2015), dan menetapkan KD (versi
Pedoman Penyusunan RPP PAUD 2018) tidak
sejalan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional, dan Pedoman
Pengelolaan Pembelajaran AUD Direktorat PAUD
tahun 2015 dan 2018 [8].
Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional
didalamnya
dikemukakan tentang
pengertian PAUD yang
didalamnya tersurat tujuan PAUD “untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan
jasmani dan rohani”. Dalam Pedoman Pengelolaan
Pembelajaran AUD tahun 2015 dan 2018,
disampaikan beberapa prinsip pembelajaran AUD,
salah
satunya
adalah
“Berorientasi
pada
perkembangan anak”. Hal ini berarti bahwa dalam
mendidik anak usia dini harus diarahkan pada
pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak
[8]. Pertumbuhan dan perkembangan AUD dalam
semua domain perkembangan dan klasifikasi usinya
telah ditetapkan dalam Standar PAUD melalui
Permendikbud nomor 137 tahun 2014 pada
Standard Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak
(STPPA) [10]. Namun langkah pertama dalam

Temuan Dan Pembahasan
Berikut temuan persoalan normatif dan
temuan persoalan
empiris dalam penyusunan
Program Semester PAUD dan pembahasan hasil
penelitian.
Problem normatif merupakan problem yang
timbul dari produk produk panduan yang
diterbitkan oleh pemerintah. Produk itu berupa
pedoman pedoman yang terkait dengan penyusunan
perencanaan pembelajaran Anak Usia Dini maupun
yang terkait dengan penyelenggaraaan Pendidikan
Anak Usia Dini.
Dalam
Buku
Pedoman
Penyusunan
Perencanaan Pembelajaran PAUD Direktorat
Jendral PAUD, non formal, dan informal (2014),
langkah langkah penyusunan Prosem sebagai
berikut: 1) membuat daftar tema satu semester; b)
memilih, menata dan mengurutkan tema yang sudah
dipilih; c)menentukan alokasi waktu untuk setiap
tema; d) menjabarkan tema kedalam sub tema dan
dapat dikembangkan lebih rinci lagi menjadi sub-sub
tema untuk setiap semester; e) mencermati
kompetensi dasar yang sesuai dengan sub tema yang
akan dikembangkan, f) KD yang ditetapkan akan
dipakai selama tema yang sama, g) KD yang sudah
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menyusun Prosem dalam panduan penyusunan RPP
PAUD 2015 adalah mendaftar tema, dan dalam
panduan penysunan RPP PAUD 2018 langkah
pertama penyusunan Prosem adalah menentukan
KD [3]. Langkah ini dapat mengakibatkan guru
PAUD
lebih hafal dengan KD dari pada
perkembangan
anak.
Padahal
tujuan
pembelajarannya adalah membantu anak mencapai
tahapan tumbuh kembang sesuai dengan usianya.
KD merupakan penjabaran dari Kompetensi
Inti (KI) [2]. KI PAUD merupakan gambaran
pencapaian
Standar
Tingkat
Pencapaian
Perkebangan Anak (STPPA) pada akhir layanan
PAUD uia 6 tahun (dalam Kurikulum 2013 PAUD).
KD yang merupakan penjabaran dari KI tidak
dirumuskan dalam klasifikasi usia. Meskipun KD
dijabarkan kedalam IPP (Indikator Pencapaian
Perkembangan), tetapi penjabaran yang ada di IPP
tidak se detail dalam STPPA. Pada sisi lain, tema
pembelajaran secara tiba tiba sudah ditentukan di
awal, asal tema pembelajaran menjadi tidak jelas.
Orientasi dalam penyusunan Prosem
seharusnya pada pertumbuhan dan perkembangan
anak. Jika orientasi pada KD ini berlanjut sampai
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Mingguan (RPPM), dan bahkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran Harian (RPPH), maka guru tidak
memiliki
kesempatan
untuk
membaca
perkembangan di STPPA dan perencanaan
pembelajaran tidak berarah pada bantuan untuk
pertumbuhan dan perkembangan anak.
Ini
merupakan kelalaian yang sangat serius.
2. Tidak ada evaluasi perkembangan anak
sebagai
dasar
dalam
penentuan
kebutuhan anak
Langkah awal membuat program semester
dengan langsung mendaftar tema tema, (versi
pedoman 2015), atau menentukan KD menunjukkan
adanya tindakan menyamaratakan perkembangan
anak.
Anak
dipandang
tuntas
mencapai
perkembangan pada usianya [1]. Jika guru membuat
Program semester untuk membawa anak ke
perkembangan usia lima tahun, langkah tersebut
tersirat makna bahwa seolah olah semua anak telah
mencapai perkembangan anak usia empat tahun.
Langkah tersebut tidak sejalan dengan buku
Pedoman Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan
Anak Usia Dini, terbitan Direktorat Pembinaan
PAUD Tahun 2015 dan 2018 tentang prinsip prinsip
pembelajaran AUD “Berorientasi pada kebutuhan
anak secara menyeluruh”, dan “Berpusat pada
anak”. Juga tidak sejalan prinsip perkembangan yang
dikemukakan oleh NAEYC.
Kata “berorientasi pada kebutuhan anak
secara menyeluruh” mengandung makna bahwa
guru harus mampu memberikan layanan sesuai
dengan yang ditubuhkan anak, termasuk kebutuhan
untuk tumbuh dan berkembang. Kata berpusat pada
anak (Child Centered), mengandung makna bahwa

kegiatan
pembelajaran
direncanakan
dan
dilaksanakan untuk mengembangkan seluruh potensi
anak sesuai dengan kondisi anak, dan bukan untuk
pemenuhan keinginan lembaga/guru/orang tua. Hal
ini sejalan dengan yang disampaikan Wolfgang bahwa
Child Centered dicirikan dengan: 1) Developmentaally
Oriented, 2) Play Oriented, 3) Process based, dan 4)
Open. Pada sisi lain, potensi anak berbeda beda,
walaupun usianya sama. NAEYC menyatakan salah
satu
prinsip perkembangan anak yaitu
“Perkembangan berlangsung dalam rentang yang
bervariasi antar anak dan antar bidang
pengembangan dari masing-masing fungsi” [11].
Dalam PAUD dikenal konsep DAP (Developmentally
Appropriate Practice) yaitu praktek pembelajaran
yang sesuai atau patut. Menurut Bredekamp dan
Copple terdapat beberapa pertimbangan yang
mendasar dalam memberikan pembelajaran kepada
anak usai dini sesuai dengan konsep DAP, yakni: a)
Consider what is age appropriate – that is, based on
what we know about the development and learning of
children within agiven age range. b) Consider what is
individually appropriate – that is, attuned to each child
in all of his or her individuality. c) Consider what is
appropriate to the social and cultural contexts in which
children live [12].
Stolberg dan Daniels juga menegaskan
bahwa dasar pembelajaran yang berpusat pada anak
meliputi penekanan: (a) mengindividualisasikan atau
menghargai keunikan belajar setiap anak, (b)
membantu anak-anak membuat pilihan melalui
kegiatan yang direncanakan dalam pusat kegiatan, (c)
peran serta keluarga [13].
Untuk mengetahui kebutuhan
secara
menyeluruh
(termasuk
kebutuhan
perkembangannya), agar berpusat pada anak, dan
memenuhi prinsip perkembangan NAEYC, serta
sesuai dengan perkembangan anak secara individu
maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan. Tanpa
adanya evaluasi perkembangan anak, maka kita tidak
bisa mengenali kebutuhan anak. Pentingnya
Assessment atau evaluasi dalam perencanaan
pembelajaran telah dinyatakah Lidz : The three major
purposes of assessment are entitlement-classification
(also referred to as eligibility for special education
services), planning of interventions, and evaluation of
outcome [13]. Gullo menyatakan: “The second aspect
of assessing children is to determine their current level
of developmental functioning. Knowledge about
children’s motor development, language development,
and cognitive development is essential for teachers to
design appropriate curriculum activities. Pada bagian
lain juga dinyatakan Gulo:” assessing to promote
children’s learning and development” [14]. Salah satu
tujuan dalam evaluasi pendidikan anak usia dini
adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan
belajar anak dan membantu dalam proses mengajar.
Evaluasi perkembangan anak perlu dilakukan
dalam membuat perencanaan pembelajaran agar
perencanaan pembelajarannya sesuai dengan
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perkembangan dan kebutuhan
anak. Tidak
dilaksanakannya evaluasi perkembangan anak
sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan atau
program pembelajaran, akan mengakibatkan
program pembelajaran tidak sesuai dengan
kebutuhan anak.
3. Tidak
ada
penentuan
tujuan
pembelajaran
Pada dokumen pedoman penyusunan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terbitan tahun
2014,2015 maupun 2018, dalam
penyusunan
Prosem tidak ditemukan adanya rumusan tujuan
pembelajaran. Pada format Prosem hanya berisi
empat kolom yaitu [1]: KD, Tema, Sub Tema, dan
Alokasi Waktu. Hal ini tidak sejalan dengan
pendapat Ahli pengembang sistem pembelajaran,
Bela H Banathy yang menyatakan bahwa komponen
dalam pengembangan pembelajaran adalah: 1)
Merumuskan tujuan /formulate objectives, 2)
Mengembangkan tes / Develop test, 3) Menganalisis
kegiatan belajar/Analyzing Learning task, 4)
Mendesain sistem instruksional/design system, 5)
Melaksanakan
kegiatan
dan
mengetst
hasil/Implement and test output, 6) Mengadakan
perbaikan/change to improve. Reiser and Dick
menggambarkan bahwa proses perencanaan terdiri
[11]: (1) Indentify Instructional Goals, (2) Identify
Objectives, (3) Plan Instructional Activities, (4) choose
Instructional Media, (5) Develop assessment Tools, dan
(6) Implemens Instructions. Dari dua pendapat
tersebut dapat diketahui bahwa tujuan harus
ditetapkan dalam perencanaan pembelajaran. Secara
umum tujuan PAUD, sebagaimana tertuang dalam
UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional adalah membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani anak. Secara
khusus tujuan pembelajaran merupakan deskripsi
apa yang dapat dilakukan anak setelah mengikuti
pembelajaran.
Tujuan pembelajaran sangat penting
keberadaannya
dalam
sebuah
perencanaan
pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan inti
dari tumbuhnya sistem pembelajaran yang lain.
Berdasarkan pada tujuan kemudian ditentukan
kegiatan pembelajaran, media pembelajaran,
maupun evaluasi pembelajarannya. Ada empat
prinsip kunci dalam
membuat perencanaan
pembelajaran, prinsip yang pertama: “Begin the
planning process by clearly identifying the the general
goals and specific objectives students will be expected to
attain”[11]. Perencanaan pembelajaran tanpa
tujuan, dapat menjadikan kegiatan pembelajaran
tidak terarah. Fakta yang ada di lapangan, sebagian
besar guru PAUD peserta PLPG maupun PPG tidak
mengetahui tahapan perkembangan anak didik yang
diajarnya. Mereka tidak bisa membedakan domain
perkembangan anak kelompok usia terntentu
dengan kelompok usia yang lain. Mereka lebih hafal
dengan kompetensi dasarnya saja. Hal ini

dikarenakan dalam pembuatan Prosem hanya
memikirkan KD, tema, sub tema,dan alokasi waktu.
4. Penentuan materi tidak memperhatikan
perkembangan anak.
Pada Pedoman Perencanaan Pembelajaran
Direktorat PAUD, Non Formal, dan Informal tahun
2014 halaman 7
tentang Alur perencanaan
perencanaan pembelajaran, dituliskan bahwa
materi ditentukan berdasarkan KD, baru
membentuk Tema. Dalam pedoman Penyusunan
RPP PAUD 2015, dan 2018 tidak ada kata kata
penentuan materi, yang ada adalah penentuan Tema
Pembelajaran [1]. Hal ini tidak sejalan dengan fungsi
tema
yang
dinyatakan
dalam
Pedoman
Pengembangan Tema Pembelajaran PAUD (Dit
PAUD 2015), bahwa “Tema membingkai konsep
dan muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain”
[2]. Pada Permendikbud no. 147 tahun 2014 tentang
standard PAUD Bab IV pasal 9 ayat 1 tentang
standar isi dinyatakan bahwa “Lingkup materi
Standar isi meliputi program pengembangan yang
disajikan dalam bentuk tema dan sub tema”. Ayat 2
dinyatakan bahwa tema dan sub tema disusun sesuai
dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan
anak, dan budaya lokal.
Penentuan materi atau muatan pembelajaran
yang hanya mendasarkan KD dan tanpa
memperhatikan kondisi anak, dapat mengakibatkan
adanya pengulangan materi di setiap kelompok usia
pembelajaran. Penentuan materi ajar harus
memperhatikan kebutuhan perkembangan anak,
sehingga perencanaan pembelajarannya berpusat
pada anak guna mendukung pembelajaran yang juga
berpusat pada anak.
5. Tidak ada penjelasan cara membentuk
tema pembelajaran
Pedoman
Pengembangan
Tema
Pembelajaran PAUD Direktorat PAUD dan
Pendidikan Masyarakat tahun 2015 halaman 2
dinyatakan bahwa “Tema membingkai konsep dan
muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain” [3].
Pada halaman enam dituliskan sub judul “Bagaimana
merumuskan tema” yang berisi: 1) mengidentifikasi
tema, dan 2) Membuat Webbing/Mapping Tema.
Pada “Mengidentifikasi tema”, dikemukakan caranya:
a) Amati lingkungan sekitar, b) Perhatikan sosial
budaya, c) Perhatikan Minat dan Kesukaan anak, dan
d) lakukan gurah gagasan. Pada Buku Pedoman
Pengembangan Tema Pembelajaran PAUD terbitan
Dit PAUD tahun 2018 juga dinyatakan bahwa
“Tema membingkai konsep pengetahuan dan
muatan pembelajaran melalui kegiatan bermain” [1].
Konsekwensi dari “tema membingkai konsep
dan muatan pembelajaran” harus ada langkah dalam
mentukan muatan pembelajaran atau materi terlebih
dahulu sebelum terbentuk tema. Materi dipilih atau
ditentukan guna mencapai tujuan yaitu tercapainya
tahapan tumbuh kembang anak sebagaima tertuang
STPPA. Namun langkah menentukan materi tidak
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ada. Pada bagian merumuskan tema juga tidak ada
penjelasan cara membuat/mengembangkan tema
berdasarkan materi tidak disebutkan dalam panduan
tersebut. Jadi tema yang muncul tidak terkait dengan
materi. Sementara itu, Tema yang sudah didaftar
telebih dahulu, menunjukkan bahwa tema itu datang
begitu saja tanpa memperhatikan materi. Ini
menunjukkan tema bukan sebagai bingkai materi,
namun tema “melahirkan” materi.
Materi yang berisi kata kunci untuk mencapai
tujuan itu seharusnya digunakan sebagai dasar dalam
pembentukan tema. Materi yang dibingkai tema itu
merupakan pengetahuan yang akan dialirkan kepada
anak guna mendukung Kompetensi Dasar 3. Namun
hal ini tidak pernah tertulis sebagai materi yang
dikuasai guru dan siap disampaikan kepada anak
[15].
Pedoman Penyusunan RPP PAUD tahun
2015 halaman 5 dinyatakan bahwa “untuk
menentukan materi pembelajaran yang akan
digunakan pada RPPM, satuan PAUD harus
menyusun cakupan materi pembelajaran setiap KD
yang akan disampaikan kepada anak selama setahun
melalui kegiatan bermain”. Statemen itu
mengandung makna bahwa materi ditentukan saat
membuat RPPM (rencana pelaksanaan pembelajaran
mingguan). Padahal dalam RPPM sudah terbentuk
tema. Ini menegaskan bahwa tema tidak dibentuk
berdasarkan materi atau tema tidak membingkai
materi, melainkan tema “melahirkan materi” [3].
Pedoman Penyusunan KTSP PAUD tahun
2015 halaman 9, menyatakan “Muatan pembelajaran
adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai
bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk
mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan dan ketrampilan/berisi kumpulan
materi yang akan dikenakan pada anak untuk
mencukung pencapaian KD dan KI pada setiap anak“
[3].
Selanjutnya disampaikan bahwa cara
menentukan muatan pembelajaran adalah sebagai
berikut: 1) Lakukan analisis setiap KD, temukan
Kata kunci yang diharapkan dicapai dari setiap KD,
2) Jabarkan dari setiap materi yang ada pada KD, 3)
Kembangkan materi menjadi kegiatan yang sesuai
dengan tema/sub tema. Berarti materi berupa kata
kunci yang nanti akan digunakan dasar
pembentukan tema. Namun pada contoh contoh
dalam buku Penyusunan RPP tahun 2015 materi
bukan berupa kata kunci, melainkan tertulis seperti
kegiatan antara lain: Mengucapkan salam, mencuci
tangan, doa sebelum makan, pengelompokan
berdasarkan warna. Sehingga dapat dikatakan materi
yang dicontohkan dalam RPP bukan bahan untuk
membentuk tema, namun seperti kegiatan yang
dilakukan anak.

sesuaian penjelasan antar beberapa panduan yang
diterbitkan oleh pemerintah.
Secara khusus persoalan itu adalah: a)
Penyusunan Prosem tidak diarahkan pada
pencapaian perkembangan anak, tetapi diarahkan
pada pencapaian Kompetensi Dasar. b) Tidak ada
evaluasi perkembangan anak sebagai dasar
penyusunan Prosem. c) Tidak ada penentuan tujuan
pembelajaran. d) penentuan materi tidak
memperhatikan perkembangan anak, dan e) Tidak
ada penjelasan cara membentuk tema.
Kami mengusulkan dengan
menambah
langkah awal sebelum terbentukknya tema
pembelajaran yaitu: (1) melakukan evaluasi
perkembangan anak, sehingga bisa diketahui
kebutuhan perkembangan anak (2) ada penentuan
tujuan pembelajaran yang mengarah pada
perkembangan anak, (3) ada penentuan materi
memperhatikan perkembangan anak, guna mencapai
tujuan pembelajaran (4) dan Perlu ada penjelasan
cara membentuk tema berdasarkan materi, agar
fungsi tema membingkai materi terwujud.
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Faktor pola kempimpinan dan perubahan kurikulum
bukan hal yang sederhana bagi pesantren dan pengelola
pesantren untuk dihadapi, terlebih mereka memiliki
wawasan pengelolaan berdasarkan pola patternalistik yang
dilakukan oleh para kyai kepada santrinya. Perubahan
dilakukan dari atas ke bawah (top to down), bertambahnya
pengetahuan kyai pengasuh pesantren, berimplikasi pada
perubahan pola pengasuhan dan kurikulum yang
diselenggarakan. Pun juga pola pengelolaan organisasi yang
bersifat kekeluargaan, jauh dari profesionalisme.
Gagasan perubahan kurikulum berimplikasi pada
berbagai persiapan penunjang kurkikulum yang baru di
pesantren. Ada keinginan untuk melakukan perubahan,
tetapi juga ada kekhawatiran timbulnya ancaman terhadap
perubahan tersebut. Sebagaimana lazimnya suatu
perubahan yang memberikan secercah titik terang, yang
diikuti dengan awan gelap yang mengitarinya, yaitu
munculnya pendukung dan penolak ide perubahan.
Faktor-faktor eksternal yang turut mengubah
kehidupan umat manusia yaitu; pergerakan demokrasi dan
demokratisasi
pendidikan,
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi, dan globalisasi yang menuntut
kualitas sumber daya manusa. Berbagai kekuatan tersebut
mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan
perubahan-perubahan secara internal. Termasuk juga
kalangan internal pesantren, seacara tidak langsung turut
terdorong untuk melakukan perubahan. Agar tujuan
pendidikan yang relevan dengan keadaan peserta didik di
masa yang akan datang dapat dipersiapkan [4].
Menghadapi
perubahan
sosial
masyarakat,
meningkatnya peran serta masyarakat terhadap pola
pendidikan pesantren, dari pemerintah, tuntutan
stakeholder pendidikan dan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi memberikan tekanan pada
pesantren untuk selalu memperbaiki diri. Perbaikan itu
bukan sesaat, tetapi perbaikan yang berkelanjutan.
Pendekatan manajemen pendidikan memiliki alur
yang relevan dengan falsafah pesantren. Pesantren memiliki
falsafah pengelolaan yang menjadi pedoman di antara
pengurus
pesantren
untuk
perubahan
yang
berkesinambungan yaitu “al-muhaafadzatu ‘ala al-qadiimi
ash-shaalih wal akhdzu bi-l-jadiidi al-ashlah”. Yaitu menjaga
tradisi yang baik, dan mengambil hal-hal yang baru untuk
menjadi lebih baik. Makna dari falsafah ini adalah bahwa halhal yang baik dibutuhkan untuk dilestarikan. Akan tetapi
jikalau ada hal-hal yang baru yang lebih baik, tentu sangat

Abstrak
Pola pengelolaan pesantren berbasis kekeluargaan
dengan pendekatan kepemimpinan yang kharismatik,
otoriter-patternalistik,
dan
leissez
faire.
Pola
kepemimpinan yang demikian relevan untuk pesantren
yang baru lahir atau baru merintis. Seiring
berkembangnya pesantren dalam berbagai aspeknya,
pengelolaan pesantren diharapkan dapat berkembang.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
implementasi manajemen pendidikan di Pesantren.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian kuantitatif deskriptif, di mana peneliti
mendeskripsikan hasil data survey yang telah dilakukan
di pesantren Darussalam Ngesong. Data dikumpulkan
dengan metode angket, sumber data pada penelitian ini
adalah responden yang merupakan guru dan pengurus
pesantren. Penelitian ini menghasilkan deskripsi
temuan, implementasi manajemen pendidikan dalam
bentuk implementasi fungsi manajemen yang terdiri
dari perencanaan sebesar 82%, pengorganisasian 89%,
penggerakan 95%, dan pengawasan 87%.
Kata Kunci – Manajemen Pendidikan, Pesantren.

I.

PENDAHULUAN

Lembaga pendidikan pesantren merupakan lembaga
pendidikan tertua di Nusantara. Akar dan sejarah
pesantren dimulai sejak pada masa awal pembangunan
tradisi pesantren antara abad ke-11 dan ke-14. Lembaga
ini bertahan melewati berbagai masa dari penjajahan
Belanda, Jepang, zaman kemerdekaan, orde lama, orde
baru, sampai pada reformasi. Perlu digarisbawahi bahwa
dalam rentang tersebut, pendidikan pesantren menjadi
lembaga pendidikan yang turut bersaing dengan pendidikan
formal yang dibuat oleh Belanda [1].
Pada umumnya pesantren tumbuh dari lembagalembaga pengajian, yang mengkaji suatu kitab kuning atau
ilmu tertentu. Seiring dengan bertambahnya peserta
pengajian, turut berkembang dengan mendirikan asrama,
masjid, dan ruang-ruang pembelajaran. Pada perkembangan
tersebut, ditemukan banyak sekali pesantren-pesantren
besar yang lama kelamaan mati dan meninggalkan sisasisanya lantaran kyai utama meninggal [1]. Yang demikian
itu berlanjut sampai saat ini, banyak pesantren tidak mampu
bersaing dan beradaptasi dengan perubahan. Eksistensi
lembaga pendidikan tradisional saat ini adalah karena
kemampuannya untuk menyesuaikan diri dan mengadopsi
sedikit banyak mata pelajaran umum [2]. berimajinasi
bahwa jikalau tidak terancam oleh faktor penjajahan,
pesantren-pesantren yang telah melewati berbagai zaman
mungkin telah menjadi perguruan tinggi sebagaimana saat
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baik untuk diambil, dengan menjaga tradisi yang
sebelumnya.
Pesantren Darussalan Sengon Jombang adalah
pesantren yang berusaha untuk memadukan antara
kurikulum pesantren salaf dengan pesantren modern
sebagai suatu sistem pembelajaran. Perpaduan sistem ini
menjadi kelebihan bagi para santri, yaitu santri tidak saja
cakap dengan pelajaran-pelajaran studi keislaman tetapi
juga mampu untuk melengkapi dengan kecapakankecakapan bahasa dan kepribadian sebagaimana di
pesantren modern. Dalam perpaduan tersebut, unit-unit
pendidikan yang diselenggarakan pun beragam dari
Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah
Diniyah. Kombinasi kurikulum salaf dan modern, yang juga
perpaduan unit sekolah, merupakan kompleksitas yang
dihadapi pesantren, yang demikian itu menjadi alasan
peneliti untuk menyelenggaran penelitian di lokus ini.
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan
dengan memperhatikan implementasi tindakan-tindakan
manajemen pendidikan di pesantren dengan tujuan untuk
mendeskripsikan implementasi manajemen pendidikan di
Pesantren. Demikian itu menjadi penting, lantaran
identifikasi terhadap pola manajemen pendidikan yang
dilakukan di pesantren dapat memberikan temuan baru
sebagai pengetahuan capaian yang telah dilakukan dalam hal
manajemen pendidikan.

peneliti dapat melakukan analisis data setelah semua data
terkumpul. Jenis data yang digunakan adalah data interval
dengan menggunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak
setuju pada point terendah, hingga sangat setuju pada
point tertinggi.
Analisis penelitian menggunakan analsisi data statistik
deskriptif presentase yaitu statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang
berlaku umum atau generalisas [5].
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Manajemen Pendidikan di Pesantren
Darussalam Ngesong
Manajemen merupakan suatu proses dan upaya manusia
untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam
rangka mencapai tujuan bersama. Sedangkan pendidikan
adalah suatu proses memberikan pengaruh kepada peserta
didik agar berkembang kemampuannya secara fisik, akal,
dan ruh secara bertahap sehingga menjadi manusia yang
sempurna. Dengan dua definisi tersebut, dapat difahami
bahwa manajemen pendidikan adalah upaya yang dilakukan
oleh pendidik memanfaatkan sumber daya pendidikan
untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara
efektif dan efisien.
Manajemen pendidikan pada dasarnya merupakan
penerapan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya
sehingga manajemen mempunyai kekhasan dalam bidang
tujuan, proses, dan orientasinya. Tujuan di sini
dimaksudkan adalah tujuan pendidikan yaitu pengembangan
kepribadian
peserta
didik
dan
kemampuan
mengaktualisasikan potensi peserta didik. Sedangkan
proses, yaitu proses manajemen pendidikan harus dilandasi
dengan sifat edukatif yang berkenaan dengan unsur manusia
dan prinsip yang mendidik. Adapun orientasinya adalah
dipusatkan pada peserta didik [6].
Manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk
mendayagunakan semua sumber (manusia dan non
manusia) secara efektif dan efisien, guna mencapai tujuan
yang ditetapkan. Proses dari manajemen pendidikan adalah
implementasi proses manajemen, proses manajemen yang
terdiri dari; planning, organizing, actuating, dan controlling.
Proses manajemen pendidikan terdiri dari; perencanaan
pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggerakan
pendidikan, dan pengawasan pendidikan [7].
Beberapa definisi terkait dengan manajemen
pendidikan, di antara definisi tersebut adalah proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan,
dan
pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai
tujuan pendidikan secara efektif, efisien mandiri, dan
akuntabel [8].
Definisi teoritis yang telah disampaikan dari para
ahli tersebut, diturunkan dalam bentuk definisi operasional.
Definisi operasional manajemen pendidikan dalam
penelitian ini adalah tingkat sejauh mana fungsi-fungsi
manajemen
yang
terdiri
dari
perencanaan,

II.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang
dilandasi dengan paradigma positivistik, dengan
pemahaman bahwa suatu gejala sosial dapat diklasifikasikan
dan dimaknai, oleh karena itu peneliti memfokuskan pada
satu variabel manajemen pendidikan di pesantren. Dari
variabel tersebut, terbagi lagi menjadi empat sub variabel
utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan,
dan pengawasan. Empat sub variabel merupakan pola pikir
yang memiliki hubungan satu sama lain, untuk menjawab
rumusan masalah penelitian ini yaitu seberapa tinggi
tingkat implementasi manajemen pendidikan di Pesantren,
peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif
deskriptif. Dengan maksud bahwa penelitian ini menjawab
keberadaan variabel manajemen pendidikan di pesantren.
Sumber data pada penelitian ini adalah responden
yang menjadi guru dan pengurus di pesantren total
populasi pengurus dan guru di pesantren berjumlah 48
orang, adapun sampel pada penelitian ini adalah berjumlah
13 orang guru. Dengan jumlah tersebut telah mencakup
37% dari total responden, yang menurut peneliti dianggap
cukup mewakili dari populasi penelitian.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
adalah menggunakan teknik angket atau kuesioner.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulandata yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawabnya [5]. Tipe pernyataan dalam angket yang
disusun adalah tipe tertutup, dengan harapan bahwa
responden dapat menjawab dengan cepat, sedangkan
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pengorganisasian,
penggerakan,
dan
pengawasan
diimplementasikan di Pesantren Darussalam Ngesong
Jombang. Adapun batasan ruang lingkup manajemen
pendidikan
terdiri
dari;
1)
perencanaan;
2)
pengorganisasian; 3) penggerakan; dan 4) pengawasan.
Implementasi manajemen pendidikan memberikan
manfaat; 1) terwujudnya suasana belajar dan proses
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan
bermakna; 2) terciptanya peserta didik yang aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara; 3)
terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga
kependidikan; 4) tercapaianya tujuan pendidikan secara
efektif dan efisien; 5) terbekalinya tenaga kependidikan
dengan teori tentang porses dan tugas administrasi
pendidikan; 6) teratasinya masalah mutu pendidikan; 7)
terciptanya perencanaan pendidikan yang merata,
bermutu, relevan, dan akuntabel; dan 8) meningkatnya citra
positif pendidikan [8].

B. Perencanaan di Pesantren Darussalam Ngesong
Semua teoritisi manajemen bersepakat bahwa hal yang
terpenting dari kegiatan manajerial adalah perencanaan,
dalam suatu ungkapan disebutkan bahwa perencanaan yang
baik adalah separuh perjalanan. Pentingnya perencanaan
pendidikan dilakukan adalah dengan alasan; 1) perencanaan
yang baik, memotivasi pada hasil yang dapat dicapai; 2)
menjadi pedoman bagi individu dalam organisasi dalam
melaksanakan tugas-tugas dan tanggungjawab yang
dibebankan; 3) menciptakan peluang-peluang untuk
pengembangan lembaga pendidikan. Robbins dan Coulter
mengungkapkan “Planning is defining the organization’s goal,
establishing strategies for achieving those goals, and developing
plans to integrate and coordinate work activities” [9]. Senada
dengan definisi tersebut diungkapkan perencanaan adalah
proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi
untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana
aktivitas kerja organisasi [7]. Sedangkan peneliti yang lain
mengungkapkan bahwa perencanaan adalah aktifitas
pengambilan keputusan tentang sasaran yang akan dicapai,
tindakan yang akan diambil dalam rangka mencapai tujuan
atau sasaran tersebut, dan siapa yang akan melaksanakan
tugas tersebut [6]. Perencanaan adalah keseluruhan proses
pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal
yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam
rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan [7].
Perencanaan dalam konteks pendidikan adalah
pemilihan atau penentuan program/strategi/langkah yang
dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang
ditetapkan. Demikian itu menunjukkan bahwa perencanaan
pendidikan adalah pembuatan peta perjalanan ke arah masa
depan pendidikan yang diinginkan. Sebagai suatu proses,
perencanaan pendidikan berjalan tanpa henti yang terus
berkembang, meperbarui dan menyesuaikan diri sepanjang
proses perjalanan organisasi [6].
Berdasarkan berbagai definisi teoritis tersebut,
definisi operasional dari perencanaan pendidikan di
pesantren adalah tingkat sejauh mana upaya yang dilakukan
oleh organisasi dalam merumuskan visi dan misi,
menerjemahkan cara mencapai visi dan misi, merencanakan
pelaksanaan program, menentukan program kegiatan, dan
melakukan pengawasan pelaksanaan program.

Implementasi Manajemen Pendidikan di
Pesantren

100%
95%
90%
85%
80%
75%

Gambar1. Implementasi Manajemen Pendidikan di
Pesantren
Temuan penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa
Pesantren
Darussalam
Ngesong
telah
mengimplementasikan
manajemen
pendidikan,
sebagaimana yang telah didefinisikan tersebut. Nampak
tingkat keterlaksanaan implementasi adalah sebagaimana
pada Gambar 1. Pada Gambar 1. Nampak implementasi
perencanaan 82 %, pengorganisasian 89 %, penggerakan 95
%, dan pengawasan 87 %. Deskripsi presentase ini
menunjukkan keuggulan pesantren dalam hal manajemen
adalah pada aspek penggerakan, sedangkan aspek terlemah
adalah aspek perencanaan. Titik kelemahan pesantren yang
dibawakan oleh visi dan tujuan pendidikan pesantren.
Disebutkan
kelemahan
ini
disebabkan
adanya
kecenderungan visi dan tujuan pesantren diserahkan pada
proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh kyai atau
bersama-sama para pembantunya secara intuitif yang
disesuaikan dengan perkembangan pesantrennya [3].

Perencanaan

Perencanaa
n

18%
82%

Tidak
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Gambar 2. Prosentase Implementasi Perencanaan di
Pesantren
Setelah dilakukan sebaran angket penelitian,
ditemukan bahwa prosentase implementasi perencanaan
adalah 82 % dari total responden. Demikian itu dimaknai
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bahwa guru-guru dan pengurus pesantren terlibat dalam
perencanaan yang meliputi; kegiatan perumusan visi dan
misi pesantren, menerjemahkan cara pencapaian visi dan
misi, merencanakan pelaksanaan program, menentukan
program kegiatan, dan melakukan pengawasan program.
Adapun 18 % dari responden menyatakan bahwa
implementasi perencanaan belum berjalan dengan baik.
Dalam bidang manajemen sekolah, kriteria
perencanaan yang baik adalah; 1) terarah pada pencapaian
tertentu; 2) berangkat dari data; 3) dilakukan oleh orangorang yang mampu membuat rencana; 3) melibatkan
seluruh komponen sekolah; 4) melibatkan keseluruhan
komponen sekolah; 5) kejelasan perencanaan yang benarbenar dibuat untuk dilaksanakan; 6) Akomodatif terhadap
perkembangan yang baru; 7) berorientasi pada masalah[7].
Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan
dalam organisasi pendidikan meliputi; 1) peramalan; 2)
penetapan tujuan; 3) perumusan kebijakan; 4)
pemrograman; 5) merumuskan langkah-langkah; 6)
pengembangan prosedur; 7) penjadwalan; 8) penganggaran
mengutip pendapat Tahapan dalam perencanaan
pendidikan adalah; 1) need assessment; 2) formulation goal
and objective; 3) policy and priority setting; 4) program and
project formulation; 5) feasibility testing; 6) plan
implementation; and 7) evaluation and revision for future plan
[7]. Terdapat unsur-unsur perencanaan yang terdiri dari;
1) sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya; 2)
adanya proses; 3) hasil yang ingin dicapai; dan 4)
menyangkut masa depan dalam waktu tertentu[8]. Daft
mengungkapkan proses perencanaan yang terdiri dari; 1)
mengembangkan perencanaan; 2) menerjemahkan
perencanaan; 3) mengoperasikan perencanaan; 4)
mengeksekusi perencanaan; dan 5) monitor dan
mempelajari perencanaan [10].
Pada penelitian deskriptif ini, indikator
perencanaan adalah mengadopsi indikator perencanaan
yang disebutkan oleh Daft dengan sedikit modifikasi
menyesuaikan dengan kondisi pesantren, yang terdiri dari
kegiatan perumusan visi dan misi pesantren,
menerjemahkan cara pencapaian visi dan misi,
merencanakan pelaksanaan program, menentukan
program kegiatan, dan melakukan pengawasan program.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah
sebagaimana pada gambar 3.
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Gambar 3. Implementasi Indikator Perencanaan
Gambar 3 menunjukkan hasil capaian implementasi
indikator perencanaan dengan hitungan maksimal 65.
Indikator menyusun visi dan misi mendapatkan point 60,
indikator menerjemahkan cara mencapai visi dan misi
adalah 58, merencanakan pelaksanaan program 51,
menentukan program kegiatan 49, dan melakukan
pengawasan pelaksanaan program kegiatan 50. Demikian
itu menunjukkan bahwa indikator terendah dari
implementasi perencanaan adalah indikator menentukan
program kegiatan, pengawasan pelaksanaan program
kegiatan, dan perencanaan pelaksanaan program. Adapun
nilai tertinggi adalah indikator penyusunan visi dan misi, dan
indikator menerjemahkan cara mencapai visi dan misi.
C. Pengorganisasian di Pesantren Darussalam Ngesong
Pengorganisasian adalah penyebaran sumber daya
organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Penyebaran
sumber daya tercermin dalam pembagian kerja organisasi
ke dalam departemen dan pekerjaan tertentu, jalur
otoritas formal, dan mekanisme untuk mengoordinasikan
beragam tugas organisasi 10]. Suatu kegiatan pengaturan
atau pembagian pekerjaan yang dialokasikan kepada
sekelompok orang atau karyawan yang dalam
pelaksanaannya diberikan tanggung jawab dan wewenang
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sercara efektif
dan efisien [6]. Pengorganisasian adalah suatu proses
penentuan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan,
pembatasan tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan
penetapan hubungan antar unsur organisasi, sehingga
memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama
seefektif dan seefisien mungkin untuk pencapaian tujuan
[7].
Berbagai definisi tersebut mengungkapkan satu
kesamaan tentang distribusi pekerjaan, pengelompokan
pekerjaan, kejelasan tugas dan kewajiban, otoritas formal,
dan mekanisme koordinasi antara unit dan departemen.
Pada penelitian ini,
definisi
operasional dari
pengorganisasian adalah suatu tingkat dimana tugas
dibagikan, pembagian hak, kewajiban dan tanggungjawab,
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sentralisasi dan desentralisasi pengambilan keputusan, dan
pengelompokan tugas dalam departemen-departemen.

untuk mempertahankan dan meningkatkan keefektifan dan
efisiensi organisasi [7].
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Gambar 4. Prosentase Implementasi Pengorganisasian
di Pesantren
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal
pengorganisasian, pengurus pesantren menjalankan dengan
baik hal-hal yang terkait dengan pengorganisasian.
Demikian itu dibuktikan dengan nilai prosentase dari
kegiatan pengorganisasian mencapai 89 %, sedangkan
selebihnya yaitu 11 % belum terlaksana dengan baik.
Maknanya adalah bahwa dalam institusi pesantren kegiatan
pengorganisasian telah menjadi hal yang biasa dilakukan
untuk membantu mencapai tujuan bersama.

Gambar 5. Implementasi Indikator Pengorganisasian
Pada penelitian ini, indikator dari pengorganisasian
terdiri dari; pembagian tugas, pembagian hak, kewajiban
dan tanggungjawab, sentralisasi dan desentralisasi
pengambilan keputusan, dan pengelompokan tugas dalam
departemen-departemen.
Skor
maksimum
dari
pengorganisasian adalah 65, hasil penelitian sebagaimana
pada Gambar 5. menunjukkan bahwa pembagian tugas 60,
pembagian hak, kewajiban dan tanggungjawab 60,
sentralisasi dan desentralisasi 55, dan pengelompokan
tugas pada departemen 59. Di antara berbagai indikator
tersebut menunjukkan faktor sentralisasi dan desentralisasi
memiliki nilai terendah dari indikator yang lain.

Terdapat delapan aspek utama dalam
pengorganisasian; 1) spesialisasi kerja, yaitu tingkat di mana
tugas-tugas dalam suatu organisasi dibagi menjadi
pekerjaan-pekerjaan yang terpisah; 2) departementalisasi,
yaitu tingkat pengelompokkan tugas-tugas dan pekerjaan
dalam rangka mencapai sasaran organisasi; 3) rantai
komando, yaitu sebuah garis wewenang yang tak terputus
yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai
tingkat paling bawah dan menjelaskan siapa melapor pada
siapa; 4) rentang kendali, yaitu merujuk pada seberapa
banyak bawahan yang dapat diawasi secara efektif dan
efisien oleh seorang manajer; 5) sentralisasi dan
desentralisasi, yaitu sejauh mana pengambilan keputusan
itu terkonsentrasi di tingkat-tingkat organisasi; 6)
formalisasi, yaitu sejauh mana berbagai pekerjaan dan
tingkah laku karyawan dalam organisasi dibakukan serta
dibimbing oleh peraturan; 7) kompleksitas, yaitu akibat
perkembangan langsung pembagian kerja dan penciptaan
departemen-departemen; dan 8) pembagian pekerjaan,
berkenaan dengan tingkat sejauh mana pekerjaan
dispesialisasikan [7]. desain struktur organisasi yang
mencakup empat hal; 1) pembagian pekerjaan; 2)
departementalisasi; 3) rentang kendali; dan 4) delegasi [8].

D. Penggerakan di Pesantren Darussalam Ngesong
Fungsi penggerakan merupakan usaha untuk
menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga
mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai
sasaran lembaga yang bersangkutan dan sasaran anggota
perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu ingin
mencapai sasaran tersebut [7]. Definisi dari penggerakan
adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan
tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang
dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara
bersama[6]. Seorang karyawan akan termotivasi untuk
mengerjakan sesuatu jika; 1) merasa yakin akan mampu
mengerjakan; 2) yakin bahwa pekerjaan tersebut
memberikan manfaat bagi dirinya; 3) tidak sedang dibebani
oleh masalah pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau
mendesak; 4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi
yang bersangkutan; dan 5) hubungan antar teman dalam
organisasi adalah harmonis [11].

Langkah-langkah
dalam
pengorganisasian
mencakup; 1) merinci seluruh pekerjaan yang harus
dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi; 2) pembagian
kerja ke dalam aktivitas yang secara logis dapat
dilaksanakan; 3) mengelompokkan aktivitas yang sama
secara logis dapat dilaksanakan; 4) menetapkan mekanisme
untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi dalam
kesatuan yang integral; dan 5) membantuk keefektifan dan
efisiensi organisasi dalam mengambil langkah penyesuaian

Berbagai definisi tersebut menjadi landasan dalam
penyusunan definisi operasional penelitian. Pada penelitian
ini, definisi operasional dari penggerakan adalah peran
kepemimpinan, motivasi, komunikasi, dan semangat
membangun tim. Definisi ini mengandung makna indikatorindikator dari penggerakan yang dilakukan oleh para
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pengelola pesantren. Berdasarkan hasil penelitian,
implementasi penggerakan memiliki peran yang signifikan
dalam institusi pesantren. Demikian itu dibuktikan dengan
hasil data pada gambar yang menunjukkan angka 95 %
penggerakan dilakukan di pesantren, selebihnya 5 %
menjawab ketidak terlaksanaan penggerakan di pesantren.
Angka penggerakan merupakan angka terbesar daripada
faktor-faktor lain dalam implementasi manajemen. Bisa
disimpulkan bahwa kekuatan pokok dalam manajemen
pendidikan di pesantren adalah dalam penggerakan.
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Gambar 7. Indikator Implementasi Penggerakan
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Data penelitian menunjukkan pada gambar 7. Yaitu
peran kepemimpinan memiliki nilai tertinggi yaitu 63,
berikutnya adalah indikator peran membangun tim yaitu
62, motivasi menunjukkan angka 61, dan komunikasi
menunjukkan nilai 60. Indikator-indikator implementasi
penggerakan hampir secara sempurna dilakukan di dalam
pesantren. Penggerakan menjadi kuat di pesantren
disebabkan oleh faktor-faktor yang mendukung
penggerakan. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) kehidupan
bersama dalam satu lingkungan pesantren; 2) durasi tinggal
yang lama secara bersama-sama; 3) berbagai kegiatan dapat
dilakukan sewaktu-waktu, mengingat para pengurus tinggal
di dalam pesantren; 4) kharisma kyai dengan keilmuan,
pengalaman, dan keberkahan yang menjadi daya dorong
dalam menggerakan pengurus pesantren.

Gambar 6. Implementasi Penggerakan di Pesantren
Langkah-langkah yang memiliki peran penting
dalam penggerakan adalah; 1) motivasi; 2) pembimbingan;
3) penjalinan hubungan; 4) penyelenggaraan komunikasi; 5)
pengembangan atau peningkatan pelaksana. Adapun faktorfaktor yang diperlukan dalam penggerakan adalah; 1)
kepemimpinan; 2) sikap dan moril; 3) tata hubungan; 4)
perangsang; 5) supervise; dan 6) disiplin [7].
Indikator-indikator implementasi penggerakan
pada penelitian ini adalah peran kepemimpinan, motivasi,
komunikasi, dan membangun tim. Kepemimpinan
pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai
usaha untuk mempengaruhi personal di lingkungan
pendidikan agar mau bekerjasama untuk mencapai tujuan
pendidikan yang telah ditentukan. Kepemimpinan
pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu, mengusahakan
keefektifan organisasi pendidikan dan mengusahakan
lembaga pendidikan/sekolah berhasil [6]. Motivasi
merupakan kekuatan yang terpengaruh oleh faktor lain,
motivasi dapat memacu seseorang untuk bekerja keras
hingga dapat mencapai tujuan mereka. Peningkatan
produktifitas kerja dipengaruhi oleh motivasi, yang
kemudian berimplikasi pada ketercapaian tujuan individu,
kelompok dan organisasi. Komunikasi adalah suatu proses
pertukaran informasi yang dapat dipahami oleh dua orang
atau lebih, yang biasanya dilakukan untuk memotivasi atau
mempengaruhi prilaku [10]. Komunikasi memiliki peran
yang penting dalam organisasi pesantren, pertemuan yang
dilakukan sewaktu-waktu dan lingkungan yang terbatas
membantu komunikasi di pesantren berjalan efektif.
Berikutnya adalah membangun tim, dalam menggerakkan
diperlukan semangat kebersamaan tim. Kebersamaan tim
menjadi sarana yang efektif untuk mengukur tingkat
keterlaksanaan penggerakan.

E.

Pengawasan di Pesantren Darussalam Ngesong
Pengawasan adalah proses pengamatan dan
pengukuran suatu kegiatan operasional dan hasil yang
dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Demikian itu
dilakukan dalam usaha menjamin bahwa semua kegiatan
terlaksana sesuai dengan kebijaksanaan, strategi,
keputusan, rencana, dan program kerja yang telah
dianalisis, dirumuskan, dan ditetapkan sebelumnya [6].
Pengawasan dalam manajemen adalah suatu usaha sistemik
untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuantujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan
balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang
telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur
penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan
koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua
sumber daya organisasi diperguanakan dengan cara paling
efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi [7].
Berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa pengawasan adalah usaha yang tersusun dan
terencana yang memuat standar pelaksanaan, penentuan
pengukuran kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan,
pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang
telah ditentukan, dan analisa terhadap keberhasilan dan
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kegagalannya. Pada penelitian ini, definisi operasional dari
pengawasan adalah tingkat di mana organisasi mampu
menjalankan pengawasan melalui pengadaan tim pengawas,
melakukan studi banding untuk perbaikan, implementasi six
sigma (Define, Measure, Analysis, Improvement, Control),
optimalisasi waktu, dan memperbaiki dari yang kecil. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan
di pesantren, prosentase dari implementasi pengawasan
adalah 87 %, sedangkan lebihnya 13 % merasa bahwa
pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik.
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Gambar 9. menunjukkan bahwa bagian dari
pengawasan adalah dengan melakukan studi banding yang
memiliki nilai terkecil yaitu 49. Demikian itu menunjukkan
bahwa studi banding belum menjadi kegiatan yang utama
dalam melakukan pengawasan. Kegiatan studi banding
menjadi indikator dari implementasi pengawasan dengan
asumsi bahwa kegiatan ini akan memberikan wawasan dan
pengetahuan bagi para pengurus untuk melihat hal-hal lain
di luar organisasi yang lebih baik. Sehingga perbaikan dapat
dilakukan secara terstruktur berdasarkan pengetahuan
yang didapatkan dari kegiatan studi banding yang pernah
dilakukan. Adapun tim pengawas dan memperbaiki dari
yang kecil memiliki nilai yang tinggi, dengan alasan dukungan
tenaga dan waktu di pesantren yang mampu dioptimalkan
untuk melakukan pengawasan. Menarik pada gambar 9.
adalah implementasi six sigma, sebagaiman didefinisikan
Robbins dan Coulter sebagai suatu program berkualitas
yang dirancang untuk mengurangi cacat dan membantu
menurunkan biaya, menghemat waktu [9], dan
meningkatkan
kepuasan
pelanggan.
Di
sini
diimplementasikan di pesantren melalui perbaikan
kegiatan-kegiatan yang telah diselenggarakan, agar menjadi
lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Tidak Terawasi

Gambar 8. Implementasi Pengawasan di Pesantren
Fungsi dari pengawasan dalam bidang pendidikan
adalah; 1) mengusahakan struktur yang terorganisasi
dengan baik dan sederhana untuk menghilangkan salah
pengertian di antara personil sekolah; 2) mengusahakan
supervisi yang kuat untuk menghilangkan gap yang terjadi
dalam keseluruhan program sekolah; dan 3) mengusahakan
informasi yang akurat dalam rangka pembuatan keputusan
dan penilaian terhadap pelaksanaan pendidikan [7]. Dengan
mengimplementasikan pengawasan yang baik dan teratur,
fungsi-fungsi pengawasan dapat dicapai dengan baik,
sehingga tujuan yang direncanakan dapat diukur, dievaluasi,
dan diberikan perbaikan-perbaikan yang sesuai, agar tujuan
organisasi dapat dicapai secara efisien.
Langkah-langkah dalam pengawasan dilakukan
tahapan-tahapan; 1) penetapan standar pelaksanaan; 2)
penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan; dan 3)
pengukuran
pelaksanaan
kegiatan
nyata;
4)
membandingkan dengan standar pelaksanaan; dan 5)
pengambilan tindakan koreksi bila perlu [7]. Langkahlangkah dalam pengawasan yang terdiri dari; 1)
menentukan tujuan standar kualitas pekerjaan yang
diharapkan; 2) mengukur dan menilai kegiatan-kegiatan
atas dasar tujuan dan standar yang ditetapkan; 3)
memutuskan dan mengadakan tindakan perbaikan [6].
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
implementasi pengawasan di pesantren telah dilakukan
dengan baik. Indikator implementasi pengawasan dilakukan
dengan menyusun tim pengawas menunjukkan nilai 60,
melakukan studi banding 48, mengimplementasikan six
sigma 58, mengoptimalisasikan waktu 54, dan memperbaiki
dari hal yang kecil 61. Demikian itu sebagaimana
ditunjukkan pada gambar 9.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah
disampaikan, disimpulkan bahwa secara umum pesantren
Darussalam Ngesong telah mengimplementasikan
manajemen pendidikan yang terdiri dari perencanaan 82
%, pengorganisasian 89 %, penggerakan 95 %, dan
pengawasan 87 %. Implementasi perencanaan mencakup;
penyusunan visi dan misi, menerjemahkan cara mencapai
visi dan misi, merencanakan pelaksanaan program, dan
menentukan
program
kegiatan.
Implementasi
pengorganisasian terdiri dari; melakukan pembagian tugas,
membagi
hak,
kewajiban,
dan
tanggungjawab,
mensentralkan keputusan-keputusan, pengelompokan
tugas dalam departemen-departemen. Implementasi
penggerakan
dengan
memberdayakan
peran
kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan membangun tim.
Sedangkan pengawasan dilakukan dengan menyusun tim
pengawas, melakukan studi banding, melakukan Six Sigma,
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mengoptimalisasikan waktu, dan memperbaiki dari yang
kecil.
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harus membuang sistem pendidikan klasik yang menjadi
ciri khas pesantren. Sistem pendidikan pesantren
terbukti ampuh dalam sejarahnya sebagai sistem
pendidikan yang mampu memerdekakan santrinya dari
ketergantungan pada orang lain.
Ciri khas pesantren adalah pengajaran tentang
kemandirian kepada semua santrinya. Kemandirian juga
merupakan
penanaman
awal
dari
Academic
entrepreneurship di pondok pesantren. Kemandirian
menjadi modal penting bagi santri untuk membangun
ekonomi umat yang masih tertinggal dari umat-umat
lain. Selain mendidik santri dengan pengetahuan agama
dan umum, pesantren juga perlu membekali para
santrinya dengan Academic entrepreneurship sebagai salah
satu langkah untuk mencetak santri memiliki mental dan
kemandirian secara ekonomi sebagai implementasi Visi
dan Misi Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar.
Pemenuhan akan wirausaha tersebut efektif
dicapai, jika mampu merencanakan kegiatan Academic
entrepreneurship yang terpola dengan baik dan tersusun
dalam suatu pedoman dengan tujuan menghasilkan
business entrepreneur yang mandiri dan profesional.
Untuk mendukung hal tersebut, maka diperlukan pula
inkubator wirausaha sebagai lembaga dalam pembinaan
buat
santri/wati
dalam
meningkatkan
skill
entrepreneurship.
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 27 Tahun 2013, inkubator wirausaha adalah
suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses
inkubasi terhadap peserta inkubator. Pengembangan
Inkubator bertujuan untuk menciptakan dan
mengembangkan usaha baru yang mempunyai nilai
ekonomi dan berdaya saing tinggi serta mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam
menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Saat ini, potensi Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara yang memiliki bidang usaha diantaranya Mini
Mart Syirkah dan pengolahan tempat sampah dan
beberapa usaha lainnya belum mampu dimaksimalkan
Pondok Pesantren Darul Aman Gombara untuk
memberikan pendidikan kewirausahaan bagi para santri.
Hal yang menjadi kendala karena belum menjadi
perhatian khusus bagi tenaga pendidik dan pengajar di
Pondok Pesantren Darul Aman karena pelajaran
kewirausahaan hanya dijadikan sebagai mata pelajaran di
kelas dan belum di praktekkan secara mendalam.
Academic entrepreneurship dan inkubator
wirausaha di pesantren merupakan bentuk ikhtiar untuk

Abstrak
Pesantren sekarang ini mengalami pergeseran nilai
yang luar biasa khususnya berkaitan dengan dunia
pekerjaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk
mengetahui bagaimana proses penerapan academic
entrepreneurship dalam menciptakan inkubator
wirausaha di Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara Makassar dan untuk mengetahui serta
menganalisis pandangan direktur, tenaga pengajar
dan santri/wati di Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara
Makassar
tentang
academic
entrepreneurship. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualiatif deskriptif. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa: 1) Academic Entrepreneurship
dan Inkubator Wirausaha merupakan salah bentuk
usaha Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar memberi pembekalan life skill bagi para
santri/wati sebagai salah satu bentuk implementasi
visi dan misi pondok pesantren. Namun Pondok
Pesantren Darul Aman Gombara Makassar saat ini
belum memiliki inkubator wirausaha. 2) Academic
Entrepreneurship di Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara Makassar sudah diajarkan di kelas formal,
pelatihan, seminar dan pelibatan langsung di dalam
unit usaha Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar setelah diberlakukannya Kurikulum 2013.
Kata Kunci : Academic Entrepreneurship, Inkubator
Wirausaha, Pondok Pesantren

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Nama pesantren sudah tidak asing lagi bagi
masyarakat Indonesia. Lembaga pendidikan dan dakwah
ini sudah berkontribusi besar bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara. Seiring perkembangan zaman, pesantren
mulai bertransformasi dan memperluas peranannya ke
ranah sosial. Tidak hanya itu saja, di era digital saat ini
pesantren tidak hanya berkutat pada kurikulum berbasis
keagamaan semata melainkan juga sudah melengkapi diri
dengan kurikulum umum layaknya sekolah di luar
pesantren. Pondok pesantren memiliki 3 fungsi utama,
yaitu: pertama, sebagai pusat pengkaderan pemikirpemikir agama (center of excellent); kedua, sebagai
lembaga yang mencetak sumber daya manusia (human
resource); ketiga, sebagai lembaga yang mempunyai
kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat
(agent of development), [1].
Era perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang ini menuntut pesantren mampu
beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Para
santri harus dibekali dengan berbagai kemampuan yang
tentunya sesuai dengan perkembangan zaman tanpa
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mendorong santri untuk mau berwirausaha. Academic
entrepreneurship diharapkan dapat mencetak lulusan
santri yang memiliki keahlian, pengetahuan dan
kreativitas. Penekanan Academic entrepreneurship dan
inkubator wirausaha perlu diarahkan pada praktik di
lapangan yang disesuaikan dengan minat dan usaha yang
akan mereka geluti nanti setelah lulus dari pesantren.
B. Fokus Penelitian
1. Bagaimana proses penerapan academic
entrepreneurship dalam menciptakan inkubator
wirausaha di Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara Makassar?
2. Bagaimana pandangan direktur, tenaga pengajar
dan santri/wati di Pondok Pesantren Darul
Aman Gombara Makassar tentang academic
entrepreneurship?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk
mengetahui dan menganalisis proses penerapan
academic entrepreneurship dalam menciptakan
inkubator wirausaha di Pondok Pesantren
Darul Aman Gombara Makassar, dan 2) untuk
mengetahui dan menganalisis pandangan
direktur, tenaga pengajar dan santri/wati di
Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar tentang academic entrepreneurship
2. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan
kontribusi dalam bidang pengembangan
sumber daya manusia melalui academic
entrepreneurship dalam menciptakan inkubator
wirausaha di Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara, sehingga santri tidak hanya memiliki
pengetahuan agama tetapi juga memiliki life
skill.

B. Academic Entrepreneurship
Konsep Academic entrepreneurship mulai
dikembangkan di negara-negara maju dan negara
berkembang seperti di AS, Eropa, Asia, Australia,
Kanada dan Israel [5]. Sedangkan di Indonesia sendiri
Academic entrepreneurship baru dimulai tahun 2008
melalui penguatan kurikulum kewirausahaan. Sehingga di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional
tahun 2015 target ratio pertumbuhan
wirausaha lima tahun yang akan datang mencapai 1 juta
wirausahawan baru. Oleh karena itu, pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
wirausaha baru mulai dari penguatan UU
Kewirausahaan, Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Nomor 33/Kep/M.KUKM/XII/2016
Tentang Penetapan Program Bantuan Dana Bagi
Koperasi Pemula dan Perogram Bantuan Dana Bagi
Wirausaha Pemula baik dalam bentuk KUR dan hibahhibah lainnya. Upaya ini menunjukkan perkembangan
yang signifikan dalam tiga tahun terakhir dimana pada
tahun 2014 ratio wirausaha mencapai 1,55% dari
penduduk Indonesia atau tumbuh sekitar 2,5 juta orang
dari tahun 2013 yang hanya mencapai 1 Juta wirausaha
dan pada tahun 2016 rasio wirausaha baru meningkat
menjadi 3,01 persen atau di kisaran 7,5 juta orang.
Sehingga target pemerintah pada tahun 2019
pertumbuhan wirausaha baru mencapai 5%.
Academic entrepreneurship merupakan metode
dalam menumbuhkan virus kewirausahan di lingkungan
lembaga pendidikan, akan tetapi, dari sisi implementasi
lebih banyak dilakukan di dunia kampus dan sekolahsekolah kejuruan dan sangat jarang dilakukan di pondok
pesantren. Academic entrepreneurship dapat menjadi
sumber motivasi berwirausaha dikalangan santri.
Sehingga
academic
entrepreneurship
sangat
memungkinkan untuk diterapkan di lingkungan pondok
pesantren yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran,
kerja keras, disiplin dan kemandirian yang selaras
dengan jiwa entrepreneurship, [6].
Seiring pergeseran tipe masyarakat dan lahirnya
era revolusi industri 4.0 maka konsep academic
entrepreneurship telah mengalami transformasi ke digital
academic entrepreneurship sebagai sumber inovasi dalam
melahirkan model wirausaha baru [7]; [8]. Hasil riset
menemukan bahwa hanya sedikit studi tentang digital
Academic entrepreneurship yang fokus pada analisis
teknologi digital di Indonesia dalam spektrum
kewirausahaan akademis dalam menciptakan wirausaha
baru.
Digital academic entrepreneurship dikalangan santri
menjadi salah satu model pendidikan yang diharapkan
mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur, sehingga
santri memiliki life skill. Akan tetapi faktanya masih
banyak pihak tabu dan kurang yakin bahwa
kewirausahaan dapat diajarkan di lingkungan pondok
pesantren, karena kewirausahaan dianggap sebagai
property budaya dan sikap mental yang bersifat attitudinal
and behavioral, artinya bahwa seseorang menjadi
wirausahan karena faktor genetis dan terjadi secara
alami, [9]. Pemahaman seperti ini perlu diubah oleh
pengurus, pengelola, dan kyai karena tingkat

TINJAUAN PUSTAKA
A. Human Capital Development
Leonard Nadler dan Zeace Nadler, human
resources Development as “Organized learning
experinces provided by the employer in a specified period of
time for the purpose of increasing the possibility of improving
job performance and providing for growth of individuals,”[2].
1994 (Kaswan, 2015:15). Watkins, menyatakan bahwa
human resources development (HRD) merupakan bidang
kajian dan praktik yang bertanggung jawab terhadap
pengembangan kapasistas belajar baik dalam level
individu, kelompok, dan organisasi, ,”[3]. Human
resources development (HRD) merupakan bagian dari
Manajemen Sumber Daya Manusia dan dapat pula
menjadi fungsi yang berdiri sendiri. Pengembangan
Sumber Daya Manusia memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
1) pelatihan dan pengembangan, 2) pengembangan
organisasi, dan 3) pengembangan karier.
Human resources development (HRD) dalam era
ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi informasi
menjadi tuntutan karena peningkatan kualitas, efektifitas
dan efesiensi tidak hanya tergantung pada ketersedian
physical capitaland financial capital tetapi sangat
tergantung pada peran human capital,[4].
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pengangguran terdidik mengalami kenaikan setiap tahun,
sehingga pondok pesantren sebagai salah satu lembaga
pendidikan harus menanamkan sedini mungkin nilai-nilai
kewirausahaan untuk menciptakan peluang kerja baik
bagi santri maupun bagi masyarakat sekitar.
Pondok pesantren sebagai basis penciptaam
generasi muda dengan pola pengajaran yang khas
merupakan salah satu sistem pendidikan yang memiliki
potensi yang cukup besar untuk menghasilkan sumber
daya manusia (santri) yang kompeten dalam bidang: 1)
pengetahuan agama, yang diharapkan sebagai landasan
mental spiritual yang akan mampu menjadi fliter
terhadap budaya-budaya yang tidak produktif dan justru
menjerumuskan generasi muda, 2) pengetahuan umum,
yang berfungsi sebagai upaya untuk membaca fenomena
alam dan sekaligus dapat berkreasi sesuai dengan bekal
pengetahuan yang dimiliki untuk selanjutnya
memanfaatkan, mengolah alam atau hasil alam menjadi
sesuatu yang produktif dalam konteks kemakmuran, 3)
keterampilan, meskipun santri sudah memiliki
pengetahuan agama dan pengetahuan umum namun
tidak memiliki ketampilan maka sangat besar
kemungkinkan tidak dapat berkreasi. Dengan adanya
bekal keterampilan santri dapat berkarya, menciptakan
segala sesuatu, atau memanfaatkan segala sesuatu sesuai
dengan minatnya. Keterampilan yang dikembangkan
dengan baik menjadi sarana mereka untuk lebih mandiri
dan mampu menciptakan pekerjaan, dan 4) santri juga
harus dibekali kemampuan manajerial, e-marketing,
bisnis digital, dan kepemimpinan.
Kompetensi pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan yang meliputi tiga aspek yaitu agama,
pengetahuan umum, ketrampilan wirausaha dan
kemampuan menyeluruh atas ketiga hal tersebut
menjadi motor penggerak bagi masyarakat sekitarnya.
Sehingga diharapakan dengan adanya upaya penguatan
kelembagaan, keterlibatan aktor dan pengembangan
model wirausaha kreatif yang partisipatif menjadi solusi
yang perlu dikembangkan dalam menciptakan usaha
sektor riil di lingkungan pondok pesantren. Academic
Entrepreneurship merupakan upaya menginternalisasikan
jiwa dan mental kewirausahaan baik melalui institusi
pendidikan maupun institusi lain seperti lembaga
pelatihan untuk meningkatkan life skill, [10].

KERANGKA PIKIR
Kerangka pikir ini berisi gambaran mengenai
penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk
dapat mengetahui bagaimana proses penerapan
academic entrepreneurship dalam menciptakan inkubator
wirausaha di Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar. Adapun kerangka penelitian ini digambarkan
sebagai mana berikut:

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualiatif
deskriptif untuk menjelaskan penerapan academic
entrepreneurship di lingkungan Pondok Pesantren Darul
Aman Gombara Makassar. Metode pengumpulan data
menggunakan
Observasi,
Dokumentasi,
dan
Wawancara dengan informan penelitian, yaitu: 1)
Direktur Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar, 2) Ketua Koperasi Pondok Pesantren
(KOPONTREN) Al-Mu’awanah, 3) Tenaga Pengajar
Putra dan Putri Pondok Pesantren Darul Aman
Gombara Makassar, dan 4) Perwakilan Santri/wati
Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar.
Data yang diperoleh dari hasil wawancara
selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif, yaitu berusaha menggambarkan data
yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara analisis
deduktif melalui teknik reduksi data, display data dan
penarikan kesimpulan.

C. Inkubator Wirausaha
Menurut aturan dari Menteri Negara Koperasi
dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002, pengertian
inkubasi adalah proses pembinaan bagi usaha kecil dan
atau pengembangan produk baru yang dilakukan oleh
inkubator bisnis dalam hal penyediaan sarana dan
prasarana usaha, pengembangan usaha dan dukungan
manajemen serta teknologi. Sedangkan pengertian dari
inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang
penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik
manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan
menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan
kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru
agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh
dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka
waktu tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Profil Pesantren
Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar didirikan 17 Juli 1991 dengan Visi sebagai
pembaharuan, pemberdayaan dan kemandirian menuju
pencerahan sehingga unggul dalam prestasi dan berakar
pada nilai-nilai Alqur’an dan Sunnah serta budaya
bangsa, menuju masyarakat madani.
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No

Tabel 1: Jumlah Santri/wati
Tingkat
Jumlah
Pendidikan
Santri
Santriwati
TK
37
26
SD
188
128
SMP
334
237
SMA
222
196
Total
781
587

mengajarkan para santri/wati tentang bagaimana cara
memulai usaha bisnis, bagaimana karakteristik
wirausaha, tentang administrasi dan perencanaan
didalam organisasi. Mata Pelajaran Prakarya dan
Kewirausahaan juga memberikan pengajaran kepada
santri/wati tentang pembuatan produk-produk
kerajinan tangan serta bagaimana cara memasarkannya.
Academic Entrepreneurship juga diajarkan melalui
pelatihan, seminar dan pelibatan langsung di dalam unit
usaha Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar. Hal ini menjadi penting bagi para santri/wati
mendapat pengajaran tentang Academic Entrepreneurship
sebagai modal bagi para santri/wati untuk menunjang
kehidupan mereka setelah mereka lulus dari pondok
pesantren dan juga untuk melatih kemandirian para
santri/wati.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh
Saeful Anam (2016) yang berjudul “Pesantren
Entrepreneur dan Analisis Kurikulum Pesantren Mukmin
Mandiri Siduarjo dalam Pengembangan Dunia Usaha”
bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
Implimentasi kurikulum Pesantren Mukmin Mandiri
secara data lapangan menunjukkan bahwa proses
pengembangan kurikulum entrepreneur berjalan dengan
baik, karena dilandasi oleh beberapa hal penting dalam
bangun kurikulumnya. Adapun olahan dari hasil
penerapan kurikulum pesantren entrepreneur ialah
kemampuan santri dalam mengolah dan memproduksi
kopi berupa torabika kopi dan kopi goreng. [12]

Jumlah
63
316
556
418
1363

Sumber: Pondok Pesantren, 2019

Jumlah santri/wati sebanyak 1363, dari jumlah
tersebut 556 santri/wati SMP wajib tinggal di dalam
asrama pondok pesantren yang telah disediakan. Untuk
menunjang proses pembelajaran dan pelayanan terdapat
131 tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan
karyawan. Aktivitas santri/wati selain belajar dikelas juga
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti: Takhassus
Tahfizul Qur’an, bahasa arab dan inggris, Hizbul
Wathan, Tapak Suci, Seni dan dakwah.
B.

Proses
penerapan
academic
entrepreneurship
dalam
menciptakan
inkubator wirausaha.
Academic Entrepreneurship dan Inkubator
Wirausaha merupakan salah bentuk usaha Pondok
Pesantren Darul Aman Gombara Makassar memberi
pembekalan life skill bagi para santri/wati sebagai salah
satu bentuk implementasi visi dan misi Pondok
Pesantren Darul Aman Gombara Makassar. Namun
Pondok Pesantren Darul Aman Gombara Makassar
belum memiliki inkubator wirausaha karena sarana dan
prasarana belum memadai, sehingga upaya yang
dilakukan Pondok Pesantren Darul Aman Gombara
Makassar dalam meningkatkan life skill santri/wati
melalui pembelajaran dikelas atau pelatihan-pelatihan
yang diadakan dipesantren dan diluar pesantren. Untuk
dapat menjadikan Pondok Pesantren sebagai Inkubator
kewirausahaan prosesnya perlu waktu dan tidak sertamerta, perlu juga perencanaan dengan melihat kondisi
pesantren dari segi ekonomi dan segi sarana-prasarana.
Inkubator wirausaha diperlukan sebagai media
khusus bagi para santri/wati yang memiliki minat untuk
diberi fasilitas sarana dan prasarana untuk
mengembangkan bisnis usaha yang akan santri/wati coba
geluti. Pentingnya inkubator juga dijelaskan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Kenechukwu Ikebuaku
and Mulugeta Dinbabo (2018) dengan judul “Beyond
entrepreneurship education: business incubation and
entrepreneurial Capabilities”. Hasilnya menunjukkan
bahwa melalui inkubasi bisnis, pengusaha pemula telah
peningkatan akses ke infrastruktur dan sumber daya
yang diperlukan untuk keberhasilan kewirausahaan,
dengan demikian meningkatkan peluang nyata mereka
(kemampuan) untuk sukses. [11]

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil olah data penelitian maka
dapat ditarik kesimpulan atas penelitian ini sebagai
berikut:
1. Academic
Entrepreneurship
dan
Inkubator
Wirausaha merupakan salah bentuk usaha Pondok
Pesantren Darul Aman Gombara Makassar
memberi pembekalan life skill bagi para santri/wati
sebagai salah satu bentuk implementasi visi dan
misi pondok pesantren. Pondok Pesantren Darul
Aman Gombara Makassar belum memiliki
inkubator wirausaha sehingga Pondok Pesantren
Darul Aman Gombara Makassar hanya fokus
mengajarkan secara akademik saja entah melalui
pembelajaran dikelas atau pelatihan-pelatihan yang
diadakan di pesantren dan di luar pesantren.
2. Academic Entrepreneurship di Pondok Pesantren
Darul Aman Gombara Makassar sudah diajarkan di
kelas formal, pelatihan, seminar dan pelibatan
langsung di dalam unit usaha Pondok Pesantren
Darul Aman Gombara Makassar setelah
diberlakukannya Kurikulum 2013. Hal ini menjadi
modal bagi para santri/wati untuk menunjang
kehidupan mereka setelah lulus dari pondok
pesantren yang disesuaikan dengan minat
santri/wati.

C.

Pandangan dan respon direktur, tenaga
pengajar, dan santri/wati tentang Academic
Entrepreneurship.
Academic Entrepreneurship yang diajarkan di kelas
formal adalah Mata Pelajaran Prakarya dan
Kewirausahaan setelah berlakunya Kurikulum 2013.
Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan
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Abstrak
Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan
tidak mencapai target dalam kurun waktu dan
tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
pengaruh pengelolaan pajak bumi dan bangunan
terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
Kabupaten Enrekang dan untuk menganalisis
faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan
PBB dan menganalisis dampak peningkatan
PAD. Penelitian ini menggunakan kuantitatif
dengan teknik analisis deskriptif tabel
persentase dan analisis statistik regresi linear
sederhana dengan skala likert. Hasil penelitian
deskriptif tabel persentase menunjukkan
tanggapan
responden
terhadap
dimensi
pengawasan 71,81% dan statistik regresi linear
sederhana yaitu pengaruh pengelolaan pajak
bumi dan bangunan terhadap peningkatan
pendapatan asli daerah Kabupaten Enrekang
sebesar 70,11% dengan nilai probabilitas 0,0000
oleh karena itu hubungan kedua variabel
tersebut
signifikan
menunjukkan
bahwa
hipotesis H1 = diterima t hit 5,33 > t tab 3,54.
Pada
taraf
0,5%.
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi yaitu koordinasi 73,50% dan
kapasitas SDM 68,55%. Dampak peningkatan
PAD, kesejahteraan masyarakat dan tata kelola
kepemerintahan yang baik di Kabupaten
Enrekang.

dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan
pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan
keuangan daerah pada khususnya. Pelaksanaan otonomi
daerah dimaksudkan agar daerah dapat berkembang
sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh karena itu
pemerintah daerah seharusanya mampu meningkatkan
penerimaan daerahnya.
Sejalan dengan dinamika otonomi dearah, maka
dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah,
melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah
diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing
power) [2]. Setidaknya ada empat perubahan
fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut:
1) mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi
daerah dari open-list system menjadi closedlist system;
2) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada
daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan
retribusi daerah, penambahan jenis pajak baru yang
dapat dipungut oleh daerah, dan pemberiaan diskresi
kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif
maksimum dan minimum yang ditentukan; 3)
memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah dan
retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak
provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan
earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu; dan 4)
meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah
dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem
represif menjadi sistem preventif dan korektif.
Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut
oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBB-P2). PPB-P2 yang sebelumnya
merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah
kabupaten/kota, dengan berbagai pertimbangan, yaitu:
1) secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh
daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak
tidak berpindah-pindah (immobile), dan terdapat
hubungan erat antara pembayar pajak dan yang
menikmati hasil pajak tersebut; 2) pengalihan PBB-P2
kepada daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD
dan memperbaiki struktur APBD; 3) pengalihan PBBP2 kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat, dan memperbaiki aspek
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya; 4)
berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2
termasuk dalam jenis local tax.
Kebijakan pemerintah tersebut, diarahkan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Keadaan
keuangan daerahsangat menentukan ciri khas, bentuk,
serta rancangan– rancangankegiatan yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga

Kata kunci : Pengelolaan PBB, Peningkatan PAD
I. PENDAHULUAN
Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun
2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
pengganti Undang-undang No. 2 tahun2014 tentang
perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2014
tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan
bahwa segala urusan pemerintah daerah diserahkan
kepada pihak pemerintah daerah, saat ini daerah diberi
kewenangan
penuh
untuk
merencanakan,
melaksanakan,
mengawasi,
mengendalikan
dan
mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah serta bukan
hanya didasari keinginan untuk melimpahkan
kewenangan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah tetapi yang penting adalah kegiatan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber
daya pengelolaan keuangan daerah dalam rangka
peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat [1]. Untuk itu semangat desentralisasi,
demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sangat
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diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah
seharusnyadilihat dari perspektif yang lebih luas tidak
hanya ditinjau dari segi daerahmasing-masing tetapi
dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian
Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat
meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan
pusat. Oleh karena itu daerahdiberikan kewenangan
untuk menggali potensi daerahnya masing-masinguntuk
meningkatkan
pendapatan
asli
daerah.Sumber
pendapatan aslidaerah menurut Undang–Undang
Nomor 33 tahun 2004 pasal 6 tentangdana perimbangan
daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu:
pajakdaerah; retribusi daerah; dan lain-lain PAD yang
sah [3].
Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu
Pajak bumi dan bangunan pedesaan danperkotaan, pajak
bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalahpajak
atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/ataudimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,
kecuali kawasan yangdigunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Daerah
Kabupaten Enrekang yaitu: Pajak Bumi dan Bangunan
pedesaan dan perkotaan yang dianggap memiliki
potensi-potensi yang masih belum maksimal
pengelolaannya.Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan
perkotaan
seharusnyacukup
potensial
untuk
mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Enrekang dikarenakan pajak bumi dan
bangunanpedesaan dan perkotaan merupakan jenis
pajak yang memiliki jumlah wajib pajak yang paling besar.
Namun dalam menetapkan target pendapatan dari
sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan masih belum maksimal dikarenakan Nilai Jual
Objek Pajak ( NJOP ) per m2 bumi dan /atau bangunan
sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan masih sangat rendah dan
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi
dan perekonomian terkini.Realisasi penerimaan pajak
bumidan bangunan pedesaan dan perkotaan di
Kabupaten Enrekang beberapatahun terakhir tidak
mencapai dari jumlah yang ditargetkan. Dapat
dilihatrealisasinya dari Tahun 2014 hanya 1.983.194.625
dari 2.294.877.467 yang ditargetkan atau sebesar
86.42% dan pada Tahun 2015 realisasinya hanya sebesar
2.194.649.499 dari 2.533.297.316 yang ditargetkan atau
sebesar 87.00%.
Berdasarkan realisasi penerimaan pajak bumi
dan bangunan yang tidak mencapai target dalam kurun
waktu dan tahun merupakan fenomena dalam
pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah yang
dapat diduga sementara sebagai variabel yang
mempengaruhi peningkatan PAD. Pada dimensi
emperik, berdasarkan hasil pengamatan dan informasi
awal yang diperoleh peneliti tentang fenomena
pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang belum
maksimal disebabkan oleh beberapa hal yang patut
dicurigai, yaitu :

1) penetapan target; sarana dan prasarana, dan stategi
yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan
pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
belum tertuang dalam penyusunan perencanaan yang
rasional, proporsional, dan konsisten, sehingga
perencanaan tersebut tidak dapat berfungsi sebagai
instrument control dalam meramalkan peningkatan
pendapatan asli daerah;
2) penerapan mekanisme pemungutan, penegakan
hukum, dan monitoring masa pajak bumi danbangunan
pedesaan dan perkotaan belum dilakukan secara
konsisten, berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga terjadi distorsi dalam
penerimaan, yaitu: wajib pajak membayar PBB tidak
tepat waktu; terjadi penunggakan PBB; terjadi
pengendapan pembayaran PBB ditangan kolektor;
3) pemantauan dilapangan terhadap penerapan sistem
dan strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan
pedesaan dan perkotaan belum dilakukan secara efektif,
sehingga terjadi penyimpangan dalam pemungutan pajak
bumi dan bangunan.
Berdasarkan deskripsi fenomena tersebut, maka
peneliti
tertarik mengkaji keberadaan konsep
pengelolaan PBB berdasarkan teori G. Terry [4] dengan
prinsip perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan
sebagai variabel yang mempengaruhi peningkatan
pendapatan
asli
daerah;
faktor-faktor
yang
mempengaruhi pengelolaan PAD; dan dampak
peningkatan PAD, dengan menggunakan pendekatan
penelitian kuantitatif. dengan judul ”Pengaruh
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Enrekang”dengan tujuan Untuk menganalisis Pengaruh
Pengelolaan PBB terhadap peningkatan PAD Kabupaten
Enrekang, Untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan PBB terhadap peningkatan
PAD Kabupaten Enrekang dan Untuk menganalisis
dampak peningkatan PAD Kabupaten Enrekang setelah
pengelolaan PBB dialihkan menjadi pajak Daerah.
A. Konsep Pengelolaan dalam Perspektif Manajemen
John D. Millett membatasi manajemen is the
process of ditecting and facilitating the work of people
organized in formal groups to achieve a desired goal
yang artinya: suatu proses pengelolaan, pengarahan dan
pemberian fasilitas kerja kepada orang yang
diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai
tujuan [5]. Millett lebih menekankan bahwa manajemen
sebagai suatu proses pengelolaan, yaitu suatu rangkaian
aktivitas yang satu sama lain saling berurutan. Proses
pengerahan (process of directing), yaitu suatu rangkaian
kegiatan untuk memberikan petunjuk atau instruksi dari
seorang atasan kepada bawahan dalam kelompok formal
dan untuk pencapaian tujuan. Sedangkan proses
pemberian fasilitas kerja (process of facilitating the
work) yaitu rangkaian kegiatan untuk memberikan
sarana dan prasarana serta jaasa yang memudahkan
pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada
bawahan untuk pencapaian tujuan.
Berdasarkan beberapa perspektif tersebut,
pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber
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daya manusia yang ada dalam suatu kantor atau instansi,
pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada sebuah
organisasi atau instansi pemerintahan merupakan hal
yang pokok dalam menjalankan aktivitas, antara lain :
menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan
dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diemban.
Baik secara internal maupun eksternal, menyusun
program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan
pengelolaan keuangan sesuai dengan petunjuk atau
pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai
tujuan.
Pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan
bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan
memiliki perangkat minimal untuk memastikan
kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi
dalam membangun aturan, membuat keputusan serta
mengembangkan program dan kebijakan yang
merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.
Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk
memastikan organisasi bekerja sesuai dengan
kepentingan anggotanya. Menurut Geroge R. Terry [4]
menejelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:
1)
Perencanaan (Planning) adalah pemilihan faktafakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan
lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan
tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa
yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk
mencapai hasil yang dikehendak;
2)
Pengorganisasian
(Organizing)
diartikan
sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang
harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan
menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab
sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan;
3)
Penggerakan (Actuating) adalah menempatkan
semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara
sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan
sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi;
4)
Pengawasan (Controlling) diartikan sebagai
proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi
terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu
mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas
pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

uang atau barang, yang telah dipungut oleh penguasa
berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup
biayaproduksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif
dalam mencapaikesejahteraan umum. Sementara
Soemitro (dalam Ilyas, 2004: 5) [7] mengatakan bahwa
pajak merupakan: Iuran rakyat kepada Kas Negara
berdasarkan undang-undangyang telah dipaksakan
dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakanuntuk membayar pengeluaran umum.
C. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan
Soemarso (2007: 42) mendefinisikan pajak
bumi dan bangunan sebagai berikut: Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tidak
bergerak, oleh sebab itu yang dipentingkan adalah
objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang
atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak
mempengaruhi besarnya pajak, maka disebut juga pajak
objektif [8]. Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu
pajak pusat yang merupakan sumber penerimaan
Negara. Sebagian besar pajak diserahkan kepada
Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat
daerah tempat objek pajak.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun
2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,20
Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan [2]. Permukaan bumi meliputi tanah dan
perairan pedalaman serta perairan laut indonesia. Objek
pajak bumi dan bangunan adalah sawah, ladang, kebun,
tanah pekarangan, dan pertambangan.
Pajak Buni dan Bangunan, menurut UUD 1945
pasal 33, bumi meliputi perairan dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.Penduduk
yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya wajar menyerahkan
sebagian dari kenikmatan yang diperoleh kepada negara
melalui pembayaran pajak [9]. Pajak bumi dan bangunan
adalah jenis pajak tidak langsung dan hasil
penerimaannya
digunakan
untuk
kepentingan
masyarakat didaerah objek pajak yang bersangkutan.
Sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan
diserahkan kepada daerah. Penggunaan pajak pada
daerah diharapkan akan merangsang masyarakat untuk
memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pemenuhan
kewajiban membayar pajak mencerminkan sifat
kegotong-royongan
rakyat
akan
pembiayaan
pembangunan.
Sementara itu tidak semua bumi dan bangunan
dikenakan pajak tetapi objek yang dikecualikan seperti
pada pasal 3 ayat 1 perubahan undang-undang PBB (UU
No.12 Tahun 1994) [9]. Objek pajak yang tidak
dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah objek yang:
1) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan,
dan kebudayaan nasional yang dimaksudkan untuk
memperoleh kepentingan;

B. Konsep Pajak Daerah
Pajak sebagai kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak
mendapatkan imbalan secara langsung
dandigunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Menurut Smeet (dalam
Darise, 2009: 42) [6]
menyatakan bahwa Pajak
adalah“Prestasi kepada Pemerintah yang terutang
melalui
norma-normaumum,dan
yang
dapat
dipaksakannya, tanpa adanya kontrak. Undang-undang
Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi
daerah,prestasi yangdapat ditunjukkan dalam hal yang
individual,maksudnya
adalah
untuk
membiayai
pengeluaran pemerintah [5].
Soeparman (dalam Darise, 2009: 48) [6]
mengatakan bahwa Pajak adalah iuran wajib, berupa
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2) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenisnya;
3) Merupakan hutan lindung, hutang suaka alam, hutan
wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum
dibebani oleh suatu hak; dan
4) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
Pada dimensi yang sama, asas Pajak Bumi dan Bangunan,
dapat diklasifikasi dalam tiga bentuk, yaitu:
1) Sederhana, Pajak bumi dan bangunan merupakan
suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Beberapa
jenis pemungutan atau pajak yang dikenakan terhadap
tanah telah dicabut dan diselenggarakan menjadi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB);
2) Adil. Adil dalam pajak bumi dan bangunan
dimaksudkan lebih pada objeknya. Dari objek terbesar
hingga terkecil dikenakan pajak bumi dan bangunan
sesuai dengan kemampuan wajib pajak; dan
3) Kepastian dalam hukum Pajak Bumi dan Bangunan
mempunyai kekuatan dan kepastian hukum yang
merupakan pedoman bagi masyarakat, atau dengan
perkataan lain masyarakat tidak ragu-ragu untuk
melaksanakan kewajibannya.
PBB diatur dalam Undang-Undang No.12
Tahun 1985 dan didukung oleh peraturan pemerintah,
keputusan menteri keuangan, dan keputusan dirjen
pajak Gotong royong. Asas ini lebih tercermin pada
semangat ke ikut sertaan masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan Undang-Undang PBB [2]. Mulai dari yang
mempunyai kemampuan membayar terbesar hingga
terkecil sama-sama gotong royong untuk membiayai
pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang “ Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah” yang
dikutip dari buku “Himpunan Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Otonomi Daerah” yang dimaksud
dengan Pendapatan Daerah adalah “Semua penerimaan
kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang
menjadi hak daerah.” Sedangkan menurut Abdul Halim
(2002: 113), dalam bukunya “Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Keuangan Daerah” menyatakan bahwa
Pendapatan Daerah adalah: “Semua penerimaan daerah
dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang
dalam berbagai sumber dalam periode tahun anggaran
bersangkutan” [10].
Pendapatan asli daerah menurut undang-undang
Republik IndonesiaNo.33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara PemerintahPusat dan
Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah
yangdipungut berdasarkan undang-undang peraturan
daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan”
[3]. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:
Pajak Daerah, Menurut Undang-Undang No.24 Tahun
2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mengamanatkan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya
disebut pajak [2]. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribumi atau badan kepala daerah tanpa
imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku
yang
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan asli
daerah. Jenis-jenis pajak daerah :
1)
Pajak Hotel;
2)
Pajak Restoran;
3)
Pajak Hiburan;
4)
Pajak Reklame;
5)
Pajak Penerangan Jalan;
6)
Pajak mineral bukan logam dan bantuan;
7)
Pajak sarang burung wallet;
8)
Pajak Parkir;
9)
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
10)
Pajak Bumi dan Bangunan; dan
11)
Pajak air bawah tanah;
Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang
diperlukan dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan
milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D.

Konsep Pendapatan Asli Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah, sumber
keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih
penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar
pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah
dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif
daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non
PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan
peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan
pemerintah daerah juga mampu meningkatkan
kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal
1 angka 18 menegaskan bahwa “Pendapatan asli daerah,
selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
[3].
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk
memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai
mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33
Tahun 2004) [3].

II.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
pendekatan kuantitatif, penelitian deskriptif adalah
penelitian yang digunakan untuk menggambarkan situasi
kemudian peneliti menjelaskan apa yang diamatinya,
penelitian kuantitatif ini digunakan untuk meneliti dan
menggambarkan hubungan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan dengan peningkatan pendapatan asli.
Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak
dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan
data, penafsiran terhadap data, serta menampilkan
hasilnya, oleh sebab itu pemahaman akan kesimpulan
penelitian akan lebih baik bila disertai tabel (Arikunto,
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2006:12) [11]. Adapun jenis data yang digunakan yaitu
data primer dan data sekunder, sedangkan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner,
wawancara, observasi, dengan Teknik analisis data yaitu
analisis infrensial, regresi linear berganda, dan uji
hipotesis.

langkah yang terakhir dari perencanaan ini merupakan
langkah yang terakhir dari perencanaan ini merupakan
langkah yang paling menentukan untuk melanjutkan
pada proses pelaksanaan (Moenir; 2002: 100) [12].
Pendataan wajib pajak PBB perkotaan dan
pedesaan sudah dilakukan secara akurat berdasarkan
data wajib pajak yang sudah terekam pada database
pada tahun 2015 dapat dinilai sesuai potensi objek pajak,
hal ini dibuktikan oleh 41 responden yang diberikan
kuestioner, adanya 28 responden atau 68,29% yang
menjawab “sangat setuju”, 13 responden atau 31,71%,
“setuju”.
Perencanaan bertujuan agar dalam menentukan
standar pada tahap selanjutnya berjalan dengan baik,
karena melalui perencanaan yang matang secara tidak
langsung akan ditemukan proses pengontrolan dan
pengevaluasian yang matang pula. Perencanaan
digunakan sebagai sasaran atau standar untuk
mengendaliakn. Apabila kita tidak pasti mengenai apa
yang ingin kita capai, kita tidak akan mengetahui apakah
kita sudah benar benar mencapainya atau belum. Dalam
perencanaan, kita menyusun sasaran dan rencana itu.
Kemudian
melalui
fungsi
pengendalian,
kita
memperbandingkan kinerja aktual terhadap sasaran
tersebut, mengidentifikasi setiap penyimpangan yang
besar, dan mengambil tindakan koreksi yang perlu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dimensi perencanaan
Sebuah
perencanaan,
khususnya
dalam
perumusan target penerimaan PBB yang baik dan efektif
haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : (1)
Logika dan rasional. Artinya apa yang dirumuskan dapat
diterima oleh akal, dan oleh sebab itu maka perencanaan
tersebut bisa dijalankan. (2) Komprehensif, Perncanaan
yang baik juga harus memenuhi syarat komprehensif.
Artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek
yang terkait langsung organisasi. Perencanaan yang baik
tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita
jalankan, tetapi juga dengan mempertimbangkan
koordinasi dan integrasi bagian lain dimorganisasi; (3)
Fleksibel. Artinya, perencanaan yang baikdiharapkan
dapat beradaptasi dengan perubahan dimasa yang akan
datang, tapi bukan berarti perencanaan itu dapat diubah
seenaknya; (4) Komitmen. Perencanaan yang baik harus
merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh
anggota organisasi untuk bersama sama berupaya
mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen dapat
dibangun dalam sebuah organisasi jika seluruh anggota
organisasi beranggapan bahwa perencanaan yang
dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapaioleh organisasi; (5) Realisistis, perencanaan yang
baik perlu memenuhi persyaratan realistis. Artinya, apa
yang dirumuskan oleh organisasi sesuai dengan fakta dan
wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang
dihadapi organisasi.
Penyusunan dan penetapan nilai objek pajak
dilakukan secara cermat berdasarkan potensi
objekpajak yang sudah terdata pada Tahun 2015, hal ini
dibuktikan oleh 41 responden yang diberikan
koestioner, adanya 28 responden atau 68,21% yang
menjawab “ sangat efektif”, 13 responden atau 31,79%
“cukup efektif”.
Perencanaan yang efektif dan baik memiliki
langkah-langkah sebagai berikut; (1) Menyadari adanya
peluang bahwa kesadaran akan suatu kesempatan
merupakan titik awal yang sebenarnya dari perencanaan.
Hal itu meliputi suatu pandangan pendahuluan terhadap
kemungkinan adanya peluang-peluang di hari depan dan
kemampuan untuk melihatnya dengan jelas dan lengkap;
(2) Menentukan tujuan, bahwa hasil yang diharapkan
menggambarkan sesuatu yang harus dilakukan, dimana
penekanan penting harus ditempatkan, dan apa yang
harus dicapai; (3) Menentukan premis, bahwa asumsi
perencanaan yang diharapkan dari rencana-rencana
yang sedang dilaksanakan; (4) Menentukan arah tindakan
alternative, bahwa mencari dan memeriksa arah-arah
alternatif dalam tindakan, khususnya yang tidak nampak
dengan segera; (5) Mengevaluasi arah tindakan
alternative; bahwa kegiatan yang telah dilakukan perlu
dilakukan evaluas; (6) Memilih satu arah tindakan, bahwa

B. Pelaksanaan
Pajak merupakan pungutan yang bersifat politik
kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan
kesejahteraan
masyarakat.
Dengan
demikian
kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.
Pelayanan pembayaran PBB perkotaan dan pedesaan
dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pihak
perbankan pada Tahun 2015 merupakan upaya
pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran
atau pengendapan pembayaran pada kolektor, hal ini
dibuktikan oleh 41 responden
yang diberikan
kuestioner semuanya atau 100% menyatakan “sangat
setuju”.
Pelaksanaan penagihan wajib pajak PBB perkotaan dan
Pedesaan dinilai telah dilakukan secara maksimal sesuai
dengan yang diharapkan untuk realisasi target
penerimaan PBB tahun 2015, hal ini dibuktikan oleh 41
responden yang diberikan kuestioner, semuanya atau
100% menjawab “sangat setuju”.
Penerapan sanksi bagi wajib pajak PBB perkotaan dan
pedesaan yang tertunggak dapat dinilai belum dijalankan
secara konsisten berdasarkan aturan perundangundangan yang berlaku. Pada Tahun 2015, hal ini
dibuktikan oleh 41 responden yang diberikan
kuestioner, adanya 31 responden atau 75,60% yang
menjawab “sangat setuju”, responden atau 24,39% yang
menjawab “setuju”.
Pengimputan data pembayaran wajib pajak PBB
perkotaan dan pedesaan telah dilakukan berdasarkan
Standar Operasional Prosedur dan mekanisme yang ada
pada Tahun 2015 hal ini dibuktikan oleh 41 responden
yang diberikan kuesioner semuanya 100%, menjawab
‘sangat setuju’.
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Sejalan hal tersebut, maka sangat diperlukan
adanya dukungan sarana dan prasaran teknologi
informasi, khusnya ketersediaan sistem komputerisasi
yang berbasis online dalam mengelola PBB, dalam artian
bahwa diperlukan pengimputan data yang akurat tentang
potensi objek pajak dan wajib pajak yang terdaftar,
sehingga dapat memberikan hasil atau informasi yang
cepat dan pasti bagi pemerintah daerah dalam rangka
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

data wajib pajak yang sudah terdaftar pada tahun 2015,
hal ini dibuktikan oleh 41 responden yang diberikan
kuesioner, adanya 28 responden atau 69,00% yang
menjawab “setuju”, dan 13 atau 31%,menjawab “raguragu”.
Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh
pimpinan terhadap pekerjaan bawahan dalam hal ini
pembukuan pelaporan penerimaan PBB Perkotaan dan
dan Pedesaan tahun 2015 sudah dilakukan secara efektif
dan konsisten, hal ini dibuktikan oleh 41 responden
semuanya atau 100% yang menjawab “sangat setuju”.
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mencoba
mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah
tindakan koreksi terhadappenyimpangan-penyimpangan
yang telah terjadi. Upaya menetapkan standar-standar
dan mengukur perfoma tidak ada artinya tanpa adanya
tindakan perbaikan positif. Tindakan perbaikan meliputi
suatu proses pengambilan keputusan.Dari hasil
penelitian kemudian dipilih alternatif tindakan yang akan
dipilih untuk diimplementasikan guna melaksanakan
perbaikan. Tindakan perbaikan berguna untuk
mengetahi apakah perfoma sudah kembali standar yang
telah di tetapkan dan hal ini dapat dilihat melalui ciri-ciri
Feedback dari sistem pengawasan yang ada.
Model persamaan ini memiliki nilai tingkat
signifikan sebesar 0,0000 yaitu lebih kecil dibandingkan
nilai tingkat signifikasi (0,05). Berdasarkan hasil tersebut
dapat disimpulkan menolak H0, meneima H1 dalam
artian bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
peningkatan PAD Kabupaten Enrekang. Dengan
demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat
menginspirasi para pegawai pada Dinas Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang untuk
lebih berkinerja secara optimal dalam mengelola PBB
sebagai sumber PAD yang paling diandalkan untuk
memberikan konstribusi terbesar terhadap postur
APBD. Namun dapat disadari bahwa tingginya capaian
persentase pengelolaan PBB secara emperik
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : (1) Koordinasi,
dan (2) Kapasitas SDM.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengngelolaan PBB dalam Meningkatkan PAD Pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Enrekang.

C. Pengawasan
Pengertian
pengawasan
atas
penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai dengan pasal 1 Peraturan
Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa [15]:
“Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan perundang-undangan”.
Efektifitas penetapan target penerimaan PBB
tahun 2015 dapat dinilai telah dilakukan secara
proporsional sesuai data objek pajak yang ada, hal ini
dibuktikan oleh 41 responden yang diberikan
kuestioner, adanya 30 responden atau 73,17% yang
menjawab “sangat setuju’, 11 responden atau 26,83%
menjawab “setuju”. Pelaporan penerimaan PBB yang
efektif dan proporsional merupakan substansi dari
sebuah pengawasan yang sistematis. Pengawasan pada
dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari
adanya
kemungkinan
penyelewengan
atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui
pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
Penyajian laporan penerimaan PBB perkotaan
dan pedesaan sudah dilakukan secara konsisten
berdasarkan dana wajib pajak yang sudah terdaftar pada
tahun 2015, hal ini dibuktikan oleh 41 responden yang
diberikan kuestioner , adanya 31 responden atau
75,60% yang menjawab “sangat setuju”. 10 responden
atau 24,40%, “setuju”. Hasil pengawasan ini harus dapat
menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan dan
ketidakcocokan
dan
menemukan
penyebab
ketidakcocokan yang muncul terkait dengan relevansi
penyajian data dengan realisasi penerimaan PBB. Hal ini
sangat diharapkan dapat mendukung secara efektif
terhadap tata kelola kepemerintahan yang baik (good
governance). Dalam konteks membangun manajemen
pemerintahan publik yang bercirikan good governance
(tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasana
merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi
pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.
Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh
pimpinan terhadap pekerjaan bawahan dalam hal ini
pembukuan pelaporan penerimaan PBB perkotaan dan
pedesaan tahun 2015 sudah dilakukan secara efektif dan
konsisten, hal ini dibuktikan oleh 41 responden
penyajian laporan penerimaan PBB Perkotaan dan
Pedesaan sudah dilakukan secara konsisten berdasarkan

A. Koordinasi
Efektivitas pelaksanaan koordinasi vertikal antara
atasan dengan bawahan, terlihat ada sebanyak 30
responden atau 73,18% yang memberikan jawaban pada
klasifikasi “sangat setuju”, dan 11 responden atau
26,82% yang memberikan jawaban pada klasifikasi
“setuju”. Berdasarkan data tersebut, maka dinilai bahwa
pelaksanaan koordinasi secara efektif adalah tindakan
seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya
keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan
oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian
lainnya. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu
usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota
organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran,
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tumpang tindih. Hal ini berarti perkerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi
merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktifitas
di dalam suatu organisasi atau organisasi agar
mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang
ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para
manager mengkoordinir sumber daya manusia dan
sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut.
Kekuatan
suatu
organisasi
tergantung
pada
kemampuannya untuk menyususn berbagai sumber
dayanya dalam mencapai sutu tujuan.
B. Kapasitas SDM
Profesionalisme
pegawai
dalam
konteks
pengelolaan keuangan. Hasil penelitian tersebut
dituangkan dalam bentuk tabel frekuensi dan
persentase, sehingga dapat diketahui bahwa dari 41
reansponden yang memberikan penilaian terhadap
indikator tersebut, data menunjukkan 31 responden
atau 75,60% yang memberikan penilaian “sanagat
setuju”, dan 10 responden atau 24,40% yang
memberikan penilaian “setuju”.

daerah; (3) dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah.
Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah tersebut
yang paling banyak memberikan kontribusi setiap
tahunnya kepada Kabupaten Enrekang adalah pajak
daerah Dari berbagai jenis pajak daerah tersebut yang
menjadi objek kajian peneliti dalam penelitian ini adalah
Pajak Bumi dan Bangunan. Karena pajak bumi dan
bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah
yang penerimaannya dapat di optimalkan dan cukup
potensial untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak
Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh
Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan wajib pajak adalah
Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan,
dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya satu kali
dalam setahun.
Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya
dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan. Dalam hal ini, Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang memiliki tugas
dan wewenang yang sangat besar dalam hal
pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak bumi
dan bangunan ini. Sebagaimana sesuai dengan Visi dan
Misi Dinas Pengelola Keuangan dan Asset itu sendiri
adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah yang efektif,efisiensi,transparan dan akuntabel
untuk gerakan membangun enrekang maju dan
sejahtera”. Namun kendatipun pajak bumi dan bangunan
adalah salah satu pajak daerah yang cukup potensial
untuk di tingkatkan penerimaannya ditambah juga
dengan beberapa usaha-usaha yang dilakukan Dinas
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah tersebut masih
kurang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi
dan bangunan di Kabupaten Enrekang setiap tahunnya.
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Kabupaten
Enrekang Mulai Tahun 2014, Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP) melainkan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah Kabupaten Enrekang. Hal tersebut mengacu
pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77
mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2011
mengenai Pajak Daerah Kabupaten Enrekang. Dengan
peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan
masuk ke PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya,
saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak
(DJP), kabupaten/kota hanya mendapatkan bagian
sebesar 64,8% dari total PBB.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan
semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada
kabupaten/ kota. Kewenangan itu di antaranya proses
pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian,
penagihan dan pelayanan pajak .Walaupun sebelum
peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan
pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap
Wajib Pajak.
Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB
Kabupaten Enrekang Dalam Sistem pemungutan pajak,
administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan

C. Tata kelola pemerintahan
Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat
melalui
peningkatan,
pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan
prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan
dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Oleh
karena itu di selenggarakan pemerintahan daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pemerintahan
daerah yang mengatur dan mengurusi sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
Kabupaten Enrekang termasuk salah satu daerah
otonom [20]. Kalau di lihat dari konsepsi otonomi
daerah yang telah di tetapkan oleh Pemerintah
bahwasanya setiap daerah harus mampu mengerjakan
dan menjalankan roda pemerintahan nya sendiri. Maka
dari itu Kabupaten Enrekang harus mampu menggali
pendapatan daerahnya dengan berbagai bidang agar
mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah
ini dan terkhususnya dalam melakukan pembangunan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Konsepsi otonomi menghendaki daerah harus
mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan
melakukakan pembangunan daerah dengan modal
pembiayaan yang sendiri. Dalam usaha memenuhi
kebutuhan tersebut di perlukan sumber-sumber biaya
atau penerimaan yang memadai dan selalu di harapakan.
Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk
menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari
pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal
157 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: (1) hasil
pajak daerah; (2) retribusi daerah, pengelolaan kekayaan
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tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan
penerapansanksi terhadap penundaan pemenuhan
kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang
digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi
pengawasan memegang peranan sangat penting dalam
pemungutan pajak, karena tanpa pengawasan dalam
kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih
rendah,mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan
berjalan dengan baik, sehinggaWajib Pajak pun akan
melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak
benardan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak
tidak akan tercapai.
Adapun Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam
Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB-P2 Kabupaten
Enrekang, yaitu: (1) Adanya pemekaran wilayah
dibeberapa lokasi menyebabkan adanya perubahan data
objek dan wajib pajak sehingga diperlukan pembaharuan
data, dan itu cukup memakan waktu lama; (2) Petugas
lapangan yang masih belum mampu menjangkau seluruh
objek pajak di Kabupaten Enrekang karena lokasi objek
pajak yang berada tersebar luas di wilayah Kabupaten
Enrekang; (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat
yang diakibatkan ketidakpahaman karena beberapa kali
dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat belum
sepenuhnya memahami dan menanyakan ke Dinas
Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang melakukan
sosialisasi yang ada beberapa bagian masyarakat yang
kurang mengetahui berapa yang harus dibayarkan, dan
bagaimana cara penghitungannya; (4) Salah satu faktor
penghambat lain adalah kurangnya petugas Dinas Pajak
dalam melakukan penjelasan ke masyarakat langsung
yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan,
penjelasan penghitungan, penjelasan denda dan lain-lain.
Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan
daerah dan penerimaan lain-lain. Selama tahun 20132015, realisasi PAD Kabupaten Enrekang selama tiga
tahun terakhir mengalami kenaikan, yang mana pada
tahun 2013 jumlah penerimaan PAD mencapai
25.954.477.944 milyar rupiah. Pada tahun 2014 PAD
melonjak menjadi 33.945.145.644 milyar rupiah atau
naik 76,46%. Tahun 2015 jumlah PADmelonjak sebesar
67,47% menjadi 50.355.757.354 milyar rupiah.
Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak
daerah Kabupaten Enrekang terus diusahakan
melaksanakan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak
daerah Kabupaten/Kota yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Enrekang. Di
Kabupaten Enrekang struktur penerimaan pajak daerah
terdiri dari pajak hotel dan restoran, Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah bangunan, dan
pajak parkir.
Pelaksana Pemungutan Pajak PBB-P2 di
Kabupaten Enrekang Berdasarkan Peraturan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang
Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2
sebagai Pajak Daerah, antara lain: (1) Peraturan Daerah.
Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kabupaten
Enrekang diatur dalam peraturan daerah nomor 05
tahun 2011 tentang pajak daerah. Selain itu juga terdapat

peraturan lain terkait pelaksanaan pemungutan pajak
PBB-P2 di Kabupaten Enrekang yaitu Peraturan Bupati
Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
BangunanPedesaan dan Perkotaan; (2) Struktur
Organisasi dan Tata Kerja. Pelaksanaan Pemungutan
Pajak di Kabupaten Enrekang diserahkan kepada SKPD
Dinas Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Enrekang. Dengan demikian Tugas dan
Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan
Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Susunan
Organisasi SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah Kabupaten Enrekang, Yakni Bidang
Penerimaan membawahi tiga seksi diantaranya: Seksi
Pajak dan Retribusi; Seksi Dana Perimbangan; dan Seksi
Pembukuan dan Pelaporan Penerimaan.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil
analisis
pengaruh
pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (Variabel X),
dengan indikator: Perencanaan, Pelaksanaan, dan
Pengawasan dalam perspektif fungsi-fungsi administrasi
publik terhadap peningkatan PAD (Variabel Y) pada
Dinas Pengelola Keuangan dan Asset
Daerah
Kabupaten Enrekang, maka dapat kemukakan beberapa
kesimpulan, sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang, dalam hal ini
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
merupakan SKPD yang diberikan kewenangan dan
tanggung jawab oleh Bupati dalam rangka mengelolaan
sumber-sumber PAD. Khususnya dari sektor PBB
perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai
“leading sector” dalam pengelolan keuangan, diharapkan
mampu untuk meningkatkan penerimaan keuangan
daerah dalam bentuk PAD, dan selanjutnya diharapkan
dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap
postur APBD. Sejalan dengan hal tersebut, maka
diperoleh hasil penelitian berdasarkan pengujian regresi
linear sederhana pengaruh pengolahan PBB sebesar
70,11% terhadap peningkatan PAD, signifikan pada taraf
0,05, dengan probabilitas 0,0000 (T hit 5,33 > T tab
3,54).
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan PBB,
yaitu: (a) Faktor koordinasi 73,50%, dan Faktor
Kapasitas SDM 68,55%.
3. Dampak peningkatan PBB: (a) Kesejahteraan
masyarakat; dan Tata kelola kepemerintahan yang baik
(goog governance) di Kabupaten Enrekang.
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semangat kepada anak untuk terus belajar serta
mengontrol disiplin anak dalam belajar. Pola asuh
dinyatakan sebagai cara dalam melekatkan dasar-dasar
disiplin diri kepada seorang anak [1]. Lingkungan
keluarga menjadi suatu keadaan untuk perkembangan
intelerktual anak dalam berfikir dan memahami sesuatu
kejadian sosial, dorongan dari orang tua menjadi kunci
untuk memunculkan keinginan anak dalam proses
belajar. Gaya pengasuhan demokratis dan overprotektif
ditemukan memiliki pengaruh yang paling kuat dan
paling signifikan terhadap orientasi belajar anak [2]. Pola
asuh orang tua sangat bergantung pada baik dan
buruknya perkembangan seorang anak. Pendidik yang
pertama dan utama adalah orang tua dan keluarga [3].
Pesatnya kemajuan dunia memerlukan bakat dan
kemampuan yang berbeda-beda dari para pekerja [4].
Pendidikan dan ekonomi menjadi dua hal dalam
pertumbuhan intelektual manusia, hal ini mendesak
peran manusia untuk terus bergerak dinamis untuk
mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat
mereka. Industri kerja saat ini menuntut peranan yang
sama baik bagi laki-laki maupun wanita. Demikian juga,
orang tua mencari pekerjaan sebagai jalan kehidupan
untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun,
kesibukan orang tua dalam bekerja dapat memberikan
dampak negatif terhadap keluarga terutama dalam hal
komunikasi dengan anaknya. Hakikatnya bahwa seorang
anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari
orang tuanya ketika menghabiskan waktu belajar dan
bermain dengan cara sendirinya. Selain kebutuhan
materil bagi si anak tetapi ia juga membutuhkan
hubungan komunikasi serta interaksi yang utuh dalam
dimensi pola asuh keluarganya. Terapan pola asuh yang
baik memberikan daya semangat belajar pada diri anak
dalam melakukan apa yang mereka inginkan.
Mininjau dari berbagai fenomena di atas, para
pekerja di kota Malang baik laki-laki maupun perempuan
dituntut untuk produktif bekerja sesuai dengan keahlian
di bidangnya, sesuai dengan data yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik Kota Malang tentang survey
angkatan kerja nasional tahun 2015-2019 dipaparkan
data bahwa antara jumlah pekerja laki-laki dan
perempuan tidak jauh berbeda, jumlah pekerja laki-laki
sebesar 59,2% dan jumlah pekerja perempuan sejumlah
40,8% [5], yang artinya jumlah pekerja yang ada di kota
Malang ini tidak hanya didominasi oleh para pekerja lakilaki saja, akan tetapi jumlah tenaga kerja perempuan juga
dituntut produktif di industri kerja saat ini. Orang tua
dituntut untuk perlu meyeimbangkan waktu bekerja
dengan interaksi keluarga untuk memperhatikan dan
bertanggung jawab dalam mendidik anak, karena erat

Abstrak
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kuantitatif jenis deskriptif korelasional. Penelitian ini
dilaksanakan di Pos PAUD Sejahtera Kelurahan
Tunggul Wulung Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang. Populasi penelitian adalah keseluruhan orang
tua (ibu) peserta didik yang bekerja. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 26 orang responden.
Instrument penelitian menggunakan angket dengan
model skala Likert. Uji validitas menggunakan uji
validitas eksternal dan uji reliabilitas menggunakan
teknik dua belah pihak (split half). Hasil analisis
korelasi dengan menggunakan rumus Koefesien
Kontigensi didapatkan nilai probabilitas < 0,05 yakni
0,010 maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. Hasil
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan
antara pola asuh orangtua bekerja dan motivasi
belajar anak. Berdasarkan temuan penelitian ini,
direkomendasikan bahwa pola asuh permisif orang
tua hendaknya lebih memperhatikan dan melakukan
kontrol yang kuat terhadap perkembangan anaknya.
Orangtua yang sibuk bekerja juga mempunyai
tanggung jawab penuh terhadap anak-anaknya. Pola
pengasuhan demokratis yang mendominasi pada
penelitian ini sebaiknya tetap mempertahankan
dengan memberikan kebebasan terhadap anak
dengan melakukan pengawasan dan kontrol yang
kuat.
Kata Kunci – Pola asuh, Orang tua bekerja, Motivasi belajar.

I. PENDAHULUAN
Pendidikan pada umumnya dilaksanakan di dalam
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga
merupakan salah satu yang menjadi tugas dan tanggung
jawab terhadap tujuan dan keberlangsungan pendidikan
secara garis besar. Semua yang mencakup aturan-aturan
dalam kehidupan anak terletak di dalam keluarga yang
berdasarkan pada acuan nilai moral yang berlaku di
rumah, sekolah dan juga masyarakat. Orang tua harus
mampu
menanamkan
nilai-nilai
baik
untuk
perkembangan kepribadian anak, sehingga anak tumbuh
menjadi pribadi yang tangguh, mandiri dan mempunyai
sifat-sifat kepribadian yang baik. Keluarga memainkan
peran dalam mengemban tugas dan tanggungjawab
terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara nasional
[1]. Sebagai peyelenggara pendidikan informal memiliki
kewajiban untuk memberikan bimbingan dan
pengasuhan pada anak. Keluarga menjadi wadah bagi
seorang anak pada pembentukan kepribadian,
perkembangan kognitif dan tingkah laku.
Peranan serta pola asuh orang tua secara langsung
dibutuhkan dalam pembentukan kepribadian anak yang
dibentuk melalui peraturan-peraturan dan batasanbatasan kebebasan, menumbuhkan dan memberikan
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hubungannya antara pola asuh orang tua yang
diterapkan kepada anak dengan dorongan motivasi anak
dalam hal belajar. Terdapat hubungan yang kuat dan
negatif antara gaya pengasuhan yang lalai dan motivasi
berprestasi akademik siswa [6]. Dengan kata lain,
pengasuhan yang lalai secara negatif memengaruhi
motivasi akademik siswa.

tetapi mereka masih melakukan kontrol yang kuat
terhadap anak. Orang tua lebih bersikap hangat dan
mengasihi, orang tua juga memberikan kebebasan dan
batasaan-batasan kepada anak dengan pengawasan dan
bersifat demokratis. Orang tua yang bekerja lebih
mengedepankan pola asuh demokratis pada anak
prasekolah [7], [8]. Sebagaian dari mereka juga
menggunakan pola pengasuhan permisif yaitu dengan ciri
terlalu memberikan kebebasan terhadap anak, selalu
menuruti setiap keinginan anak tanpa mengontrol dan
menegur anak apabila melakukan kesalahan. Anak
dibiarkan melakukan sesuatu yang diinginkan dengan
semaunya. 19% orang tua juga menggunkan pola
pengasuhan otoriter, itu artinya tidak selamanya orang
tua (ibu) yang sama-sama sibuk bekerja tidak
memperhatikan dan mengontrol perkembangan anak.
Hampir seperempat dari hasil penelitian ini
membuktikan bahwasanya orang tua yang sibuk bekerja
juga melakukan kontrol ketat terhadap anak, orang tua
selalu memaksa anak untuk menuruti dan taat terhadap
perintah orang tua. Orang tua juga tidak segan untuk
memberikan hukuman terhadap anak apabaila anak
tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang
tua.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif
jenis
deskriptif
korelasional.
Penelitian
ini
mendeskripsikan hubungan pola asuh orangtua bekerja
dengan motivasi belajar anak. Penelitian ini dilaksanakan
di Pos PAUD Sejahtera Kelurahan Tunggul Wulung
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Populasi
penelitian adalah keseluruhan orang tua (ibu) peserta
didik yang bekerja. Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 26 orang responden. Instrument penelitian
menggunakan angket dengan model skala Likert. Uji
validitas menggunakan uji validitas eksternal dan uji
reliabilitas menggunakan teknik dua belah pihak (split
half). Hasil analisis korelasi dengan menggunkan rumus
Koefesien Kontigensi didapatkan nilai probabilitas < 0,05
yakni 0,010 maka Hₒ ditolak dan Hₐ diterima. Hasil
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara
pola asuh orang tua bekerja dan motivasi belajar anak.

Pola Asuh Orang Tua Bekerja

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dari jumlah
keseluruhan peserta didik di Pos PAUD Sejahtera orang
tua yang bekerja (ibu) yaitu sebanyak 26 orang. 50% atau
setengah dari jumlah orang tua yang bekerja rata-rata
berprofesi sebagai wiraswasta, diantaranya adalah
mempunyai usaha catering, took cake, pedagang. 19%
bekerja di pabrik rokok, 15% bekerja sebagai pembantu
rumah tangga, 8% bekerja sebagai penjahit, 4% bekerja
sebagai buruh honorer dan 4% bekerja sebagai pekerja
swasta.

31%

Jenis Pekerjaan
Pekerja Swasta / karyawan
Penjahit Konveksi
Wiraswasta
Pekerja Pabrik
PRT (Pembantu Rumah Tangga)
Buruh Honorer
Jumlah Total Populasi

pola asuh otoriter
19%
pola asuh
demokratis 50%

50%

pola asuh permisif
31%

Gambar 3.1. Hasil Persentase Pola Asuh Orang tua
Bekerja

b) Analisis Motivasi Belajar Anak
Motivasi belajar anak di bagi menjadi dua yaitu
motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi
instrinsik merupakan motivasi yang dipengaruhi dari
dalam diri anak, sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu
motivasi yang dipengaruhi dari luar atau adanya
dorongan dari orang lain untuk melakukan sesuatu hal.
Hasil penelitian dari 26 responden orangtua yang
bekerja menjawab bahwasanya 77% mengakui
munculnya motivasi belajar anak dipengaruhi oleh
sesorang atau dipengaruhi oleh dorongan oleh
orangtunya. 23% motivasi belajar anak muncul dari
dalam diri anak tersendiri, hanya sebagaian menurut
pengakuan sebagaian orangtua bahwasanya sebagaian
kecil motivasi belajar anak timbul dari dalam dirinya,
semua tergantung dari mood dan pengaruh dari luar.
Motivasi belajar yang tinggi dan tingkat kedisiplinan
mengupayakan rasa kemandirian belajar bagi peserta
didik [9]. Selain lingkungan keluarga, motivasi belajar
juga diciptakan di lingkungan sekolah agar menciptkan
situasi kondusif belajar mandiri.

Tabel 3.1. Jenis Pekerjaan Orangtua

No
1
2
3
4
5
6

19%

Jumlah
1
2
13
5
4
1
26

a)

Analisis Pola Asuh Orang Tua Bekerja
Pola pengasuhan ibu yang bekerja di bagi menjadi
tiga macam pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh
demokratis, dan pola asuh permisif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari 26 responden atau orang tua
dari peserta didik didapat hasil sebanyak 50% pola asuh
orang tua yang bekerja (ibu) menggunakan pola asuh
demokratis. 31% ibu bekerja menggunakan pola asuh
permisif dan 19% lainnya menggunakan pola asuh
otoriter. Orang tua bekerja (ibu) meskipun setiap
harinya mempunyai kesibukan sebagai wanita karir akan
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motivasi instrinsik

Tabel 3.4. Analisis Koefesien Kontigensi Pola Asuh
Permisif
Motivasi Belajar
Pola
Sedang Tinggi
Sangat
Total
Asuh
Tinggi
Permisif
0
8
0
8
F
0
30.8%
0
30.8%

motivasi ekstrinsik

23%

77%

Hasil analisis orangtua dari jumlah keseluruhan
responden yang berjumlah 26 orang terdapat 8
orangtua yang menerapkan pola pengasuhan permisif
terhadap anaknya, secara keseluruhan dari 8 orangtua
yang menerapkan pola pengasuhan permisif
terhadapnya anaknya muncul motivasi yang tinggi
apabila di hitung dengan menggunkan presentase
sejumlah 30.8%. Jumlah keseluruhan orangtua yang
menggunakan pola asuh permisif sejumlah 30.8%.

Gambar 3.2. Hasil Presentase Motivasi Belajar Anak

c)

Analisis Koefesien Kontigensi Pola Asuh Orangtua
dan Motivasi Belajar
Hasil analisis dari 30 pertanyaan dengan jumlah
responden 26 didapat kesimpulan sebagai berikut:
Tabel 3.2. Analisis Koefesien Kontigensi Pola Asuh
Otoriter
Motivasi Belajar
Pola
Sedang
Tinggi
Sangat
Total
Asuh
Tinggi
Otoriter
1
4
0
5
F
3.8%
15.4%
0%
19.2%

d) Hubungan Pola Asuh Orang Tua Bekerja Dengan
Motivasi Belajar Anak
Hasil analisis korelasi dengan Koefesien Kontigensi
Chi-Square terdapat nilai Asymp. Sig sebesar .010,
karena nilai Asymp.sig 0,010 < 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang
artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel
Pola Asuh Orangtua Bekerja dan Motivasi Belajar anak
di POS PAUD Sejahtera Kelurahan Tunggul Wulung
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Kekuatan
hubungan dari kedua variabel tersebut pada uji korelasi
Eta dapat disimpulkan bahwasanya hubungan pola asuh
orangtua bekerja dan motivasi belajar mempunyai
kekuatan hubungan dalam kategori sedang, karena
terdapat nilai Eta Valuenya berada di rentang 0,5-0,7.
Pengaruh perhatian orang tua sangat penting dalam
pencapaian tujuan belajar siswa. Orang tua sebagai daya
pendorong bagi anak untuk selalu rajin belajar dan guru
sebagai kolaborator dalam menunjang prestasi
akademik [10], [11]. Kepala sekolah, guru dan orang tua
diharapkan untuk dapat terus menerus memotivasi
peserta didiknya.

Hasil analisis dari tabel di atas dijelaskan
bahwasanya dari jumlah keseluruhan responden yang
berjumlah 26 orang terdapat 5 orangtua yang
menerapkan pola pengasuhan otoriter terhadap
anaknya, 1 orangtua yang menerapkan pola pengasuhan
otoriter terhadapnya anaknya akan muncul motivasi
belajar dalam kategori sedang apabila di hitung dengan
menggunkan presentase sejumlah 3.8%, dan 4 orangtua
yang menerapkan pola pengasuhan otoriter terhadap
anaknya akan muncul motivasi belajar dalam kategori
tinggi dengan jumlah presentase sejumlah 15.4%. Jumlah
keseluruhan orangtua yang menggunakan pola asuh
otoriter sejumlah 19.2%.
Tabel 3.3. Analisis Koefesien Kontigensi Pola Asuh
Demokratis

Pola Asuh
Demokratis
F

Motivasi Belajar
Sedang
Tinggi
Sangat
Tinggi
0
6
7
0%
23.1% 26.9%

Tabel 3.5. Nilai Analisis Eta

Variabel
Eta Value
Kriteria
Dependent
Pola Asuh
0,609
Sedang
Orang Tua
Motivasi
0,625
Sedang
Pembahasan
a) Motivasi Belajar
Motivasi adalah perubahan energi seseorang yang
ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan reaksi
untuk mencapai tujuan. Motivasi mengandung tiga
elemen penting, meliputi: (1) perubahan energi individu;
(2) munculnya feeling dan afeksi individu; dan (3) adanya
tujuan [12]. Motivasi belajar peserta didik ditimbulkan
melalui daya penggerak dari dalam diri untuk mencapai
tujuan belajar. Pola asuh orang tua sebagai salah satu
faktornya [13]. Mereka berperan penting dalam
mengkonsepkan dasar-dasar perilaku yang bisa
memberikan contoh yang baik dan juga memberikan
motivasi bagi anaknya dalam kegiatan belajar. Motivasi
belajar dihasilkan pada dorongan internal dan ekternal

Total
13
50.0%

Hasil analisis dari keseluruhan responden yang
berjumlah 26 orang terdapat 13 orangtua orangtua
yang menerapkan pola pengasuhan demokratis terhadap
anaknya, 6 orangtua yang menerapkan pola pengasuhan
demokartis terhadapnya anaknya muncul motivasi yang
tinggi apabila di hitung dengan menggunkan presentase
sejumlah 23.1%, dan 7 orangtua yang menerapkan pola
pengasuhan demokratis terhadap anaknya akan muncul
motivasi yang sangat tinggi dengan jumlah presentase
sejumlah 26.9%. Jumlah keseluruhan orangtua yang
menggunakan pola asuh demokratis sejumlah 50.0%.
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seseorang sebagai indikator dalam merubah
perilakunya.
Indikator
dari
motivasi
belajar
diklasifikasikan sebagai berikut: (a) hasrat dan keinginan
berhasil; (b) dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (c)
harapan dan cita-cita masa depan; (d penghargaan dalam
belajar; (e) kegiatan yang menarik dalam belajar; (f)
lingkungan belajar yang kondusif [14].
Proses pembelajaran bagi peserta didik tentunya
membutuhkan motivasi yang tinggi, fungsi dari motivasi
sebagai pendorong perbuatan, penggerak perbuatan,
pengarah perbuatan [15]. Secara ringkas bahwa motivasi
merupakan alat pendorong, pengerak, dan pengarah
perbuatan seseorang dalam melakukan sesuatu hal yang
tidak pernah terlepas dari adanya dorongan baik dari
dalam diri maupun dorongan dari orang lain. Memotivasi
anak untuk belajar sangatlah penting, artinya dalam
proses pembelajaran anak memerlukan perhatian dan
pengarahan yang lebih dari orang tua, seringkali apabila
anak tidak menerima respon yang baik dari orang tua
maka anak akan menjadi lambat atau malas untuk
melakukan sesuatu. Respon yang diberikan dalam
meotivasi diri anak dapat dilakukan dengan berbagai
cara diantaranya orang tua perlu memahami hasil
pekerjaan anaknya, memberikan pujian dan hukuman
serta menyediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan [16].

Anak didik memiliki persepsi terkait pola asuh
orang tua mereka, jika berdampak positif dan diterima
oleh anak maka pola asuh akan menciptakan motivasi
belajar yang tinggi bagi mereka [18]. Dengan kata lain,
pola asuh orang tua adalah cara orang tua dalam
membimbing dan mendidik anak-anaknya ke arah yang
lebih baik untuk mencapai tujuan tertentu didalam
sebuah keluarga. Pengasuhan merupakan tanggung
jawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan
bila pada masa kini masih ada orang yang tidak
menjalankan perannya dalam mendidik anak. Orang tua
harus memiliki kesadaran sebagai agen pertama dan
utama dalam membantu mengembangkan kemampuan
anak bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan
sekitarnya.
Pola asuh orang tua diklasifikasikan menjadi tiga
macam, yaitu: (1) pola asuh otoriter, cenderung
menetapkan
standar
yang
mutlak
dengan
diberlakukannya ancaman atau hukuman apabila anak
tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. pola ini
tidak mengenal kompromi, bersifat satu atah dan tidak
memberikan kesempatan bagi anak untuk memberikan
umpan balik. Pola ini juga akan menghasilkan
karakteristik anak yang penakut, pendiam, tertutup dan
tidak berinisiatif, suka menentang, melanggar norma,
berkepribadian lemah, cemas, pemalu dan tidak percaya
diri mencoba hal-hal baru; (2) pola asuh demokratis,
cenderung
mengontrol
dan
memprioritaskan
kepentingan anak. Pola asuh ini bersikap secara rasional,
realistis dan tidak berlebihan. Pola ini akan menghasilkan
karakteristik anak-anak yang mandiri, dapat mengontrol
diri, mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu
mengontrol emosional, mempunyai minat terhadap hal
baru, dan kooperatif terhadap orang lain; dan (3) pola
asuh permisif, memberikan pengawasan yang sangat
longgar kepada anak, pola asuh ini biasanya bersifat
hangat sehingga disukai oleh anak [19].
Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi
pola asuh adalah: (1) kepribadian orang tua yang
konservatif cenderung akan memperlakukan anaknya
dengan ketat dan otoriter; (2) pendidikan orang tua
sebagai alat pengetahuan dalam mengasuh dan
mengetahui karakteristik anaknya; (3) strata sosialekonomi; dan (4) jumlah anak yang relatif sedikit
cenderung lebih intensif pengasuhannya [19]. Orang tua
bekerja sebagai suatu kegiatan aktivitas di luar rumah
dengan tujuan untuk mendapatkan peghasilan. Hal ini
sebagai bentuk aktualisasi keterampilan diri dengan
aspek sosial dan pekerjaannya [20]. Pekerjaan bagi
orang tua khususnya seorang ibu tentunya memiliki
beberapa alasan seperti meningkatkan ekonomi
keluarga, sebagai wujud aktualisasi diri, pengalaman
hidup dan memperluas hubungan sosial, produktivitas,
finansial, serta upaya menambah wawasan bagi dirinya.

b) Pola Asuh Orang tua Bekerja
Orang tua perlu memperhatikan proses
perkembangan anak baik secara fisik maupun psikisnya.
Mendidik seorang anak merupakan suatu perkara yang
kompleks bagi setiap orang tua, pengawasan dan
perhatian akan menanamkan sikap dan moral yang baik
baik karakter anak di masa yang akan datang. Pola asuh
orang tua adalah cara bagaimana kedua orang tua
berinteraksi,
berkomunikasi,
mendidik,
dan
membimbing anak serta mendisiplikan diri dan
melindungi anak untuk mencapai kedewasaan sesuai
dengan tumbuh kembang anak dengan norma-norma
yang ada didalam tata aturan masyarakat. Pola asuh
orang tua sebagai upaya menjaga dan membimbing anak
hingga dewasa [12].
Setiap orang tua mempunyai cara tersendiri dalam
membimbing dan mengasuh anaknya, gambaran pola
asuh mengenai sikap dan perilaku anak akan terlihat
pada interaksi hubungan orang tua dan anak, perilaku
pembiasaan pada anak yang cenderung selalu melihat,
menilai dan meniru kebiasaan yang dilakukan orang
tuanya baik disengaja maupun tidak disengaja. Pola asuh
orang tua merupakan cara orang tua membimbing dan
mendidik anak untuk mengarahkan kepada kebaikan,
sehingga terciptalah perilaku anak yang baik sesuai
dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Cara
memperlakukan seorang anak, mendidik, melindungi
dan mendisiplinkan menjadi kegiatan pengasuhan orang
tua kepada seorang anak [17]. Pola asuh yang diterapkan
oleh orang tua berbeda-beda, hal tersebut tergantung
pada status sosial keluarga, lingkungan sekitar, dan
keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Setiap orang
tua pasti mengharapkan perkembangan anaknya tumbuh
dengan baik agar kelak menjadi pribadi yang sesuai
dengan harapan generasi di masa depan.

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil
penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulankesimpulan penelitian: (1) jenis pekerjaan orangtua
yang ada di POS PAUD Sejahtera 50% atau setengah
dari jumlah orang tua yang bekerja rata-rata mereka
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bekerja sebagai wiraswasta, macam-macam pekerjaan
wiraswasta diantaranya adalah mempunyai usaha
catering, toko cake atau bakery, pedagang. 19% mereka
bekerja di pabrik rokok, dan 15% bekerja sebagai
pembantu rumah tanggah, 8% bekerja sebagai penjahit
di konveksi dan 4% bekerja sebagai buruh honorer dan
4% bekerja sebagai pekerja swasta. 77% dari mereka
menyatakan bahwasannya motivasi anak muncul ketika
ada dorongan dari luar (motivasi ekstrinsik). Motivasi
belajar anak usia dini memang harus dipengaruhi oleh
dorongan dari orangtua untuk menarik perhatian anak;
(2) mayoritas atau 50% dari jumlah sampel secara
keseluruhan orangtua yang bekerja menggunakan pola
asuh demokratis, 31% menggunakan pola asuh permisif
dan 19% menggunakan pola asuh otoriter; dan (3)
terdapat hubungan yang signifikasn terhadap pola asuh
orang tua bekerja dengan motivasi belajar anak yang
ditunjukkan dengan nilai probabilitas < 0,05 yakni
0,010. Artinya apabila pola asuh orang tua diberikan
dengan baik akan meningkatkan motivasi belajar anak.
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4.

Berdiri sendiri, bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik secara
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha
Menengah atau Usaha Besar
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan
usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan
usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.
Usaha kecil dapat dianggap sebagai ekonomi
rakyat karena usaha ini banyak dilakukan oleh
masyarakat yang sebagian besar merupakan
masyarakat golongan bawah [2].
Konsep tentang usaha kecil lebih menitik
beratkan pada kreativitas seseorang untuk
menjalankan suatu usaha sehingga memiliki jiwa
enterpreneurship yang tinggi. Jadi dengan demikian
kriteria tentang usaha kecil memiliki persamaan
dengan konsep wirausaha (enterpreneur).
Wirausaha sendiri dapat diartikan sebagai
individu atau orang-orarig yang melakukan upayaupaya
kreatif
dan
inovatif
dengan
jalan
mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk
menemukan peluang (opportunity), dan perbaikan
(preparation) hidup [3]. Untuk bisa menjadi seorang
wirausaha yang sukses diperlukan kemauan keras
untuk berinovasi dan berkreasi dalam mencari dan
memilih jenis usaha yang akan dilakukan.
Jika dilihat dari kelompok pasar yang akan
dilayani oleh usaha kecil adalah masyarakat kelas
menengah ke bawah, maka kelompok ini justru
menguasai permintaan pasar yang tinggi, dan dengan
demikian usaha kecil memiliki peluang pasar yang
tinggi pula. Akan tetapi, peluang pasar yang tinggi
tersebut biasanya adalah untuk pasar dalam negeri.
Jika melihat prospek pemasaran produk usaha kecil,
besar kemungkinan usaha kecil bisa menerobos
pangsa pasar luar negeri (ekspor), tentunya apabila
mendapat dukungan dari institusi terkait.
Pada umumnya industri kecil menggunakan
teknologi yang sederhana dimana prosesnya dilakukan
secara manual, sehingga industri kecil memiliki ciri
padat karya. Tenaga kerja yang dipekerjakan pada
industri kecil biasanya tidak mempersyaratkan tingkat
pendidikan tinggi, tetapi lebih mengandalkan
keterampilan. Dengan demikian industri kecil akan
lebih mudah untuk merekrut tenaga kerja dalam
jumlah besar, yang berarti dapat ikut serta
memperkecil angka pengangguran.

Abstrak
Industri Kecil Pengolahan Ikan merupakan kegiatan
pengolahan ikan laut yang banyak terdapat di
Kabupaten Tapanuli Tengah. Industri ini sangat
membantu dalam menyediakan bahan kebutuhan
pokok bagi masyarakat dan sekaligus sebagai upaya
untuk menghindari kerusakan ikan. Penelitian ini
bertujuan
untuk
memberikan
sumbangan
pemikiran terhadap Manajemen Pemasaran
industri kecil pengolahan ikan untuk melakukan
terobosan
terhadap
ketidakjelasan
dan
ketidakpastian penerapan strategi produk, harga,
distribusi, dan promosi. Ruang lingkup penelitian
meliputi survey pada pengusaha pengolah ikan laut,
analisis penerapan strategi strategi produk, harga,
distribusi, dan promosi untuk
mengetahui
bagaimana pengaruhnya terhadap pangsa pasar.
Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha
kecil pengolahan ikan
yang tersebar di 6
kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri
dari kecamatan Pandan, Tapian Nauli, Badiri,
Sorkam, Sorkam Barat, dan Barus yang berjumlah
153 pengusaha. Analisis dilakukan dengan model
regresi berganda (multiple regression) dan
pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t (t test)
untuk pengujian secara parsial, dan uji F (F test)
untuk pengujian secara simultan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan strategi produk,
harga, distribusi, dan promosi berpengaruh
signifikan terhadap pangsa pasar industri kecil
pengolahan ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah
baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata Kunci —
dan Promosi.

Strategi produk, Harga, Distribusi

PENDAHULUAN
Industri Kecil Pengolahan Ikan (IKPl)
merupakan usaha pengolahan ikan yang dilakukan oleh
pengusaha kecil, dimana Usaha Kecil dimaksudkan
sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil,
dan yang memenuhi kreteria kekayaan bersih atau
hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagai
berikut : (pasal 5 UU nomor 9 Tahun 1995) [1].
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
3. Milik Warga Negara Indonesia
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Memperhatikan jumlah industri kecil yang sangat
banyak, memberikan arti positif bagi kesempatan kerja
secara lebih luas bagi angkatan kerja yang ada,
sehingga keberadaan industri kecil dalam sistem
perekonomian nasional hendaknya mendapat
perhatian yang lebih besar. Berbagai upaya
pengembangan perlu dilakukan, baik pengembangan
kelembagaan, pengembangan kemampuan manajerial,
maupun pembinaan operasional secara lebih efektif.
Termasuk dalam pengembangan kemampuan
manajerial adalah dengan meningkatkan kemampuan
dalam bidang pemasaran pada industri kecil.
Kenyataan yang ada selama ini kebanyakan industri
kecil memiliki kelemahan dalam bidang pemasaran ini,
sehingga produk-produk industri kecil kurang bisa
bersaing dengan produk-produk dari industri besar.
Strategi pemasaran menjabarkan rencana
permainan untuk mencapai sasaran perusahaan.
Strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan atas
logika itu unit bisnis diharapkan bisa mencapai
sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran
terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya
pemasaran perusahaan, bauran pemasaran, alokasi
pemasaran dan hubungannya dengan keadaan
lingkungan yang diharapkan, dan kondisi persaingan
yang dihadapi [4].
Strategi pemasaran diperlukan oleh setiap jenis
dan skala usaha, tidak terkecuali juga industri kecil.
Dilihat dari ukurannya (skala usahanya), industri kecil
memiliki banyak kelemahan yang berkaitan dengan
aspek manajerial karena biasanya munculnya industri
kecil itu kurang didasari oleh adanya kemampuan
manajemen, tetapi lebih banyak didasari oleh adanya
kemauan atau motivasi kerja yang tinggi. Oleh karena
itu kebanyakan industri kecil kurang bisa survive
karena terdesak oleh industri besar. Namun
demikian, usaha kecil juga memiliki keunggulankeunggulan khusus yang bisa diandalkan seperti
penguasaan sumber daya manusia, biaya produksi yang
rendah, serta keunikan produk. Apabila keunggulankeunggulan yang dimiliki ini dikelola dengan baik,
bukan tidak mungkin mereka dapat berkembang
usahanya. Dengan dukungan perencanaan strategi
pemasaran yang benar, keunikan produk pada industri
kecil akan dapat menciptakan permintaan tinggi,
bahkan memiliki peluang ekspor.
Problem utama yang dihadapi oleh usaha kecil menengah adalah marketing capabilities [5]. Usaha kecil
dan menengah sedikit melakukan strategic marketing
planning karena mereka menerapkan taktik inovasi
dan teknis marketing sesuai dengan karakteristik
mereka yang kebanyakan kemampuannya rendah.
Selanjutnya dalam usaha kecil dan menengah,
sangat sulit untuk mengharapkan sumber daya
manusianya bisa menjalankan usaha secara profesional
karena mereka memiliki kualitas pengetahuan, skill,
dan informasi yang terbatas [6]. Oleh karena itu
mereka perlu didukung oleh pemerintah melalui
instansi terkait baik dalam hal pengadaan input,
peningkatan kualitas proses produksi dan operasi,

kualitas produk, dana, dan terobosan-terobosan
pasar.
Setiap pengusaha yang tergabung dalam industri
kecil sebagai seorang pengambil keputusan pemasaran
harus memahami hubungan dan kaitan antar unsurunsur bauran pemasaran untuk mendukung
peningkatan penjualan dan keuntungannya. Dengan
demikian mereka harus merancang strategi bauran
pemasaran sedemikian rupa agar tujuan peningkatan
keuntungan atau perluasan pangsa pasar dapat
tercapai. Rancangan strategi bauran pemasaran
dilakukan dengan cara membuat perencanaan atau
perancangan dari setiap unsur bauran pemasaran
Manajemen Pemasaran mempunyai tiga
kontribusi utama dalam strategi produk organisasi [7]:
Pertama, analisis pasar diperlukan pada semua
tahap perencanaan produk yang menyediakan
informasi agar produk sesuai dengan kebutuhan dan
kejiwaan konsumen. Pengetahuan, pengalaman, dan
metode penelitian pasar dari para profesional
pemasaran merupakan hal yang sangat mendasar di
dalam pengembangan strategi produk.
Kedua, pemasaran terhadap strategi produk,
menyangkut spesifikasi produk. Strategi produk
dirancang dengan penyesuaian terhadap kebutuhan
konsumen, sehingga pemasar harus dapat
menterjemahkan permintaan konsumen ke dalam
desain produk.
Ketiga, pemasaran terhadap strategi produk
berkaitan dengan keputusan target pasar dan
penentuan posisi program. Keputusan penentuan
posisi produk dapat mencakup satu produk atau merk
saja; satu lini produk saja; atau bauran lini produk
dalam suatu unit usaha strategis.
Dalam perancangan strategi produk yang sudah
ada, manajer pemasaran dapat merencanakan suatu
modifikasi dari bauran produk dengan tujuan [7]:
1) Mendorong
tingkat
pertumbuhan
perusahaan
2) Menawarkan rentang produk secara lengkap
kepada grosir atau pengecer
3) Memperoleh kekuatan
pemasaran dan
melakukan penghematan dalam distribusi,
periklanan, dan penjualan langsung
4) Memantapkan posisi merk yang ada
5) Melakukan diversifikasi guna menghindari
ketergantungan pada salah satu produk saja
Jika dikaitkan dengan usaha untuk menciptakan
keunggulan bersaing dari produk ikan olahan yang
dihasilkan oleh industri-industri kecil yang ada di
Sumatera Utara dalam merancang strategi produk
dapat dilakukan melalui perencanaan atas beberapa
strategi, sebagaimana strategi yang diterapkan untuk
produk atau barang konsumsi, yaitu [8]:
1) Strategi perbaikan mutu/ kualitas produk
2) Strategi pemberian merk
3) Strategi peningkatan layanan konsumen
4) Strategi penurunan biaya.
Strategi-strategi produk yang telah dilaksanakan
itu kemudian dievaluasi untuk memastikan efektif
tidaknya suatu strategi produk bagi kelangsungan
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perusahaan dengan mempertimbangkan posisi dalam
daur hidup produk (product life cycle) serta analisis
keuangan. Karena produk ikan merupakan produk
yang mudah rusak (perishable goods), maka usaha
nengolahan ikan merupakan usaha yang dilakukan
untuk memperpanjang usia produk, sehingga dapat
merubah sifat yang mudah rusak tersebut menjadi
produk yang lebih tahan lama (storable goods).
Selanjutnya penetapan harga barang merupakan
suatu strategi kunci dalam berbagai perusahaan,
sebagai konsekuensi dari deregulasi, persaingan global
yang kian sengit, rendahnya pertumbuhan dibanyak
pasar dan peluang bagi perusahaan untuk
memantapkan posisinya di pasar [7].
Dalam penetapan harga produknya, umumnya
perusahaan atau pemasar memiliki beberapa tujuan
yang ingin dicapai, diantaranya adalah : a).
Mendapatkan posisi pasar b) Mencapai kinerja
pemasaran c)
Menentukan posisi produk d)
Merancang permintaan e) Mempengaruhi persaingan.
Sebelum perusahaan memilih strategi harga yang
akan ditetapkan untuk produknya, terlebih dahulu
harus dilakukan analisis situasi penetapan harga
dengan mempertimbangkan permintaan terhadap
produk perusahaan, biaya, persaingan, dan kekuatankekuatan hukum. Tujuan penetapan harga harus
ditentukan lebih dulu. Analisis mengenai situasi
penetapan harga memberikan informasi yang sangat
berguna untuk memilih strategi penetapan harga.
Pemilihan strategi penetapan harga juga harus
mempertimbangkan fleksibilitas dari harga, posisi
harga dikaitkan dengan biaya, dan strategi bersaing.
Oleh karena itu dalam analisis penetapan harga akan
meliputi kegiatan-kegiatan untuk mengestimasi
mengenai kepekaan pasar produk terhadap harga,
penentuan biaya produksi, analisis persaingan, dan
penilaian terhadap hambatan-hambatan hukum dan
etika.
Saluran distribusi menghubungkan pemasok dan
produsen dengan pengguna akhir (pelanggan) dari
produk atau jasa. Saluran distribusi yang efektif dan
efisien akan memberikan keunggulan strategis yang
penting bagi para anggota organisasi atas saluransaluran pesaingnya.
Manfaat
dari
suatu
perusahaan
yang
menggunakan saluran distribusi sebagai perantara
adalah karena keterbatasan sumber daya finansial
dalam rnenjalankan pemasaran secara langsung, untuk
mempertinggi pangsa pasar, serta mendapatkan
tingkat pengembalian investasi terhadap bisnis utama
[4].
Ikan olahan, sebagai produk konsumsi dapat
menggunakan beberapa jenis saluran distribusi dalam
memasarkannya. Strategi distribusi yang banyak
digunakan adalah saluran distribusi tidak langsung yang
menggunakan perantara pemasaran yaitu pedagang
besar dan pengecer, dan ada beberapa yang
menggunakan saluran langsung untuk perusahaan yang
omsetnya tidak terlalu besar (biasanya para pengolah
rumah tangga sebagai kegiatan sampingan).

Pemilihan strategi dari berbagai alternatif
strategi distribusi yang ada tentu saja dengan
mempertimbangkan berbagai hal seperti jenis dan sifat
produknya,
konsumen
yang
dituju,
jarak
pengangkutan dari produsen ke konsumen, biaya
distribusi, dan sebagainya.
Sebagai dasar pengembangan dari kegiatan
promosi adalah adanya komunikasi pemasaran.
Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi
yang dilakukan oleh pembeli dan penjual, dan
merupakan kegiatan yang membantu dalam
pengambilan keputusan di bidang pemasaran, serta
mengarahkan pertukaran agar lebih memuaskan
dengan cara menyadarkan semua pihak untuk berbuat
lebih baik [8]. Komunikasi pemasaran yang baik adalah
komunikasi yang efektif, yang dapat mempengaruhi
tingkah laku seseorang atau pihak yang berkomunikasi
sehingga komunikasi berjalan dengan lancar dan
tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Strategi promosi biasanya dilakukan oleh
perusahaan dengan menggunakan beberapa cara
sekaligus sebagai suatu kombinasi (promotional mix).
Promotional mix (bauran promosi) adalah kombinasi
strategi yang paling baik dari variabel-variabel
periklanan, promosi penjualan, publisitas dan cara
promosi lainnya yang direncanakan untuk mencapai
tujuan program penjualan.
Dalam merancang strategi bauran promosi
(promotional mix) ini akan dipengaruhi oleh beberapa
hal seperti: besarnya dana yang dianggarkan untuk
promosi, sifat dari pasar produknya, jenis produk yang
dipromosikan, dan tahap-tahap dalam siklus hidup
produk.
Pada produk ikan olahan yang dihasilkan oleh
industri-industri kecil di Sumatera Utara, umumnya
belum menentukan suatu anggaran untuk program
promosi ini. Hal itu disebabkan karena kebanyakan
hasil produksi mereka selalu habis terjual, disamping
pada umumnya para pengusaha belum menyadari arti
pentingnya program promosi bagi produknya.
Penyebarluasan penggunaan produk ikan olahan dari
industri kecil itu lebih banyak dilakukan dari mulut ke
mulut dengan mengenal produk ikan olahan yang
dibeli konsumen dari seseorang pengusaha kecil
pengolah ikan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan
oleh para peneliti sebelumnya, maka penulis mencoba
untuk melihat lagi apakah dengan menerapkan
strategi-strategi yang mengarah pada perluasan usaha
akan dapat memperbaiki kondisi usaha kecil yang ada
di Kabupaten Tapanuli Tengah. Melalui penelitian ini
penulis berusaha untuk melihat apakah penerapan
strategi bauran pemasaran yang dilihat dari aspek
penerapan strategi produk, harga, distribusi dan
promosi dapat memberikan dampak pada pangsa
pasar yang diraih oleh pengusaha kecil khususnya
industri kecil pengolahan ikan.
Berdasarkan uraian pada latar belakang
penelitian, maka dapat dirumuskan masalah penelitian
sebagai berikut :
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1.
2.
3.
4.
5.

Apakah strategi produk berpengaruh terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
Apakah strategi harga berpengaruh berpengaruh
terhadap pangsa pasar industri kecil pengolahan
ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Apakah strategi distribusi berpengaruh terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
Apakah strategi promosi berpengaruh terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
Apakah strategi produk, strategi harga, strategi
distribusi, dan strategi promosi berpengaruh
secara bersama-sama terhadap pangsa pasar
industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten
Tapanuli Tengah.

Indikator

Kombinasi
dari atribut
atau sifat
yang
melekat
pada
produk

c.

Pengembangan
produk

d.

kualitas produk

e.

kemasan

Strategi
Harga
(X2)
Sejumlah
uang
pengganti
atas produk
beserta
pelayanann
ya

a. Menetapkan
harga jual sendiri
b. Potongan harga

b.

Pemberian
merk produk
desain produk

c. Pelayanan
d. Diskriminasi
harga

a. Ketepatan pemilihan
jenis saluran
b. Ketepatan
penggunaan
peralatan
c. Ketepatan
penggunaan jenis
transportasi
d. Kesesuaian luas
cakupan saluran

a. Rancangan
strategi promosi

a. Ketepatan pemilihan
media iklan,
penggunaan
personalia,
penggunaan model,
publisitas dan
penggunaan
wiraniaga
b. Alokasi biaya
promosi

Bagian
pasar atau
kelompok
konsumen
yang
dikuasai
oleh
perusahaan

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel
a.

Ukuran

a. Menetapkan
sistem distribusi
fisik
b. Menganggarkan
biaya distribusi
c. Ketepatan
waktu
penyampaian
produk kepada
konsumen
d. Menggunakan
perantara
pemasaran

Strategi
Promosi
(X4)
Kombinasi
dari
berbagai
cara dan
media yang
digunakan
untuk
mempromo
sikan
produk
Pangsa
Pasar
(Y)

Operasionalisasi Variabel
Pengukuran variabel dan skala yang digunakan
sesuai dengan sifat setiap variabel dapat dijelaskan
padaTabel berikut ini.

Strategi
Produk
(X1)

Indikator

Strategi
Distribusi
(X3)
Kombinasi
model
saluran dan
faktor yang
berkaitan
dengan
distribusi
produk

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian verifikatif
dengan melakukan survei ke unit observasi di mana
analisis dilakukan dengan tujuan untuk melakukan
pengujian terhadap hipotesis yang dikemukakan.
Untuk mencapai tujuan itu maka penelitian ini
dilakukan dengan cara survei pada industri kecil
pengolahan ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah

Variabel

Variabel

b. Anggaran biaya
promosi

Strategi perusahaan
dalam memasuki
pasar serta
penguasaan
terhadap pelanggan

Perbandingan antara
penjualan perusahaan
dengan penjualan
industri

Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Kuesioner, dilakukan dengan cara
mengirim daftar pertanyaan para pengusaha
industri kecil pengolahan ikan untuk memperoleh
data-data yang berkaitan dengan perkembangan
usaha mereka seperti omset penjualan yang
dicapai, proses penetapan harga jualnya,
pelaksanaan distribusi dan promosi yang
dilakukan, maupun tentang dimiliki / tidaknya
keunggulan bersaing pada perusahaannya.
b. Teknik wawancara, yakni dengan mengadakan
tanya-jawab secara langsung dengan para
pengusaha yang dijadikan sampel penelitian.
Teknik ini dilakukan agar dapat melengkapi
jawaban yang diberikan dari daftar pertanyaan
yang dikirim.
Untuk mendukung analisis yang akan dilakukan
dalam penelitian ini diperlukan data-data yang valid,
baik berupa data primer maupun data sekunder. Data
primer diperoleh dari para pengusaha industri kecil
pengolahan ikan yang dijadikan sampel, yang berkaitan
dengan pelaksanaan penerapan strategi bauran
pemasaran oleh industri kecil pengolahan ikan.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dan kantor Perindustrian dan
Perdagangan (Perindag) baik di tingkat di tingkat
Daerah. Data sekunder yang diperlukan meliputi
perkembangan industri kecil pengolahan ikan baik

Ukuran
a. Ketepaten
pemberian merk
produk
b. Kesesuaian desain
dengan kebutuhan
pelanggan
c. Ketepatan rencana
pengembangan
produk
d. Jaminan terhadap
produk yang dijual
e. Keserasian kemasan
sebagai daya tarik
a. Kesesuaian harga
dengan kualitas
b. Pembelian harga
sesuai jumlah
pembelian
c. Kesesuaian dengan
kemampuan
pelanggan
d. Perbedaan harga
pada pasar yang
berbeda
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dalam jumlahnya maupun usahanya seperti potensi
sektor industri pengolahan ikan, perkembangan dalam
inovasi dan diferensiasi produk, perkembangan harga
jual, tingkat konsumsi ikan olahan, serta data lain yang
diperlukan untuk mendukung analisis dalam penelitian
ini.

ry3 = 0,322
ry4 = 0,286
Pengujian secara parsial
t1 = 4,339
t2 = -2,140
Pengujian secara simultan : F =

Metode Penarikan Sampel
Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi
meliputi seluruh industri kecil yang bergerak dalam
bidang pengolahan ikan laut dan yang berada di
Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjumlah 153
perusahaan. Selanjutnya teknik penarikan sampel yang
digunakan adalah sampling jenuh/ sensus, yaitu
menggunakan seluruh anggota populasi untuk
dijadikan sampel penelitian, sehingga jumlah sampel
adalah 153 perusahaan.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan
berbagai hal yang berkaitan dengan pengaruh strategi
produk, harga, distribusi, dan promosi terhadap
pangsa pasar maupun signifikan atau tidaknya hasil
pengujian hipotesis, termasuk ada tidaknya
multikolinier diantara variabel-variabel yang dikaitkan,
yang dapat diuraikan sebagai berikut.
R2 = 0, 227 menunjukkan bahwa pangsa pasar
industri
kecil
pengolahan
ikan
ditunjukkan oleh penerapan strategi
produk, harga, distribusi, dan promosi
sebesar 22,7 % dan sisanya sebesar 77,3
% ditentukan oleh variabel lain.
Dari hasil perhitungan dengan SPSS tersebut
menunjukkan bahwa apabila pengusaha pengolahan
ikan di Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan
strategi strategi produk, harga, distribusi, dan
promosi dalam mengelola usahanya, maka pangsa
pasarnya sebagian ditentukan oleh strategi strategi
produk, harga, distribusi, dan promosi ini, dan
sebagian lain dijelaskan oleh variabel lainnya.
Jika dilihat dari angka-angka korelasi parsial
dapat dijelaskan bahwa strategi produk, distribusi dan
promosi mempunyai korelasi positif agak kuat
terhadap pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan;
sedangkan strategi harga memiliki korelasi negatif
tetapi lemah dengan pangsa pasar. Hal ini
menunjukkan bahwa secara parsial penerapan strategi
produk, distribusi, dan promosi akan memberikan
dampak yang positif dan kuat terhadap pencapaian
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan.
Sedangkan penerapan strategi harga memberikan
dampak negatif terhadap pencapaian pangsa pasar,
tetapi dampak tersebut sifatnya lemah.
Dari angka-angka (koefisien) a0 ; a1.1 ; a1.2 ; a1.3;
dan a1.4 dapat dijeiaskan bahwa antara strategi produk,
harga, distribusi, dan strategi promosi dapat
diberikan penjelasan sebagai berikut.
a0 = 1,050 mengandung arti bahwa apabila industri
Kecil pengolahan ikan tidak menerapkan
strategi produk, harga,
distribusi,
dan
promosi
, maka pangsa pasar yang dapat
dicapai adalah sebesar 10,50%. Hal ini
menunjukkan bahwa pangsa pasar dapat
diperoleh apabila industri kecil pengolahan ikan
menerapkan strategi produk, harga, distribusi,
dan promosi dalam usahanya.
a1 = 0,83 menunjukkan
bahwa
pangsa
pasar
dipengaruhi secara positif oleh strategi produk
sebesar 0,83atau sebesar 83 %, yang berarti
apabila strategi produk berubah sebanyak 1
satuan maka pangsa pasar akan berubah searah
sebesar 83 %nya, dengan asumsi bahwa industri
kecil pengolahan ikan tidak menerapkan

Pengujian Instrumen Penelitian
Sebelum kuesioner disebarkan ke lapangan,
terlebih dahulu dilakukan pengujian instrumen
penelitian melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji
validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi masingmasing skor pernyataan untuk masing-masing variabel
dengan skor total pernyataan. Selanjutnya angka
korelasi yang bernilai positif berarti bahwa data valid.
Metode korelasi yang digunakan adalah korelasi
product moment. Dari nilai skor korelasi selanjutnya
dicari nilai t-hitungnya, kemudian dibandingkan dengan
nilai ttabel. Jika t-hitung  t-tabel maka item tersebut valid.
Selanjutnya untuk mengetahui reliabilitas
tidaknya data variabel penelitian yang digunakan maka
dilihat nilai koefisien Reliabilitas melalui SpearmanBrown (ttot). Berdasarkan nilai r-reliabilitas SpearmanBrown tersebut, selanjutnya akan di dicari nilai t-hitungnya,
kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel. Jika t-hitung 
t-tabel maka item tersebut Reliabel.
Metode Analisis
Analisis penelitian yang digunakan adalah teknik
analisis regresi berganda dan perhitungan koefesien
determinasi bertujuan untuk mendeskripsikan datadata yang telah terkumpul untuk bisa memecahkan
masalah dan sekaligus untuk melakukan pengujian
hipotesis. Selanjutnya untuk menganalisis pengaruh
strategi bauran pemasaran dan strategi keunggulan
bersaing terhadap pangsa pasar industri kecil
pengolahan ikan yang dapat dilakukan dengan melihat
besarnya koefisien determinasi (R).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan
bahwa nilai korelasi parsial (r) koefisien determinasi
(R2), koefisien regresi, serta pengujian terhadap
signifikansi hipotesis diperoleh angka-angka sebagai
berikut.
R2 = 0, 227
koefisien : a0 = 1,050
ry1 = 0,323
a1 = 0,83
ry2 = -0,024
a2 = -0,68
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a3 =
a4 =

0,88
0,136

t3 = 2,140
t4 = 2,193
10,881

strategi harga, strategi distribusi, dan strategi
promosi.
a.2 = = -0,68
menunjukkan bahwa pangsa pasar
dipengaruhi secara negatif oleh strategi harga
sebesar -0,68 atau -68 %, yang berarti bahwa
apabila strategi harga berubah sebanyak 1
satuan maka pangsa pasar juga akan berubah
tidak searah sebanyak -68 %nya, dengan asumsi
bahwa industri kecil pengolahan ikan tidak
menerapkan
strategi
produk,
strategi
distribusi, dan strategi promosi.
a.3= 0,88 menunjukkan bahwa pangsa pasar
dipengaruhi secara positif oleh strategi
distribusi sebesar 0,88 atau 88%, dalam arti
apabila strategi distribusi berubah sebesar 1
satuan, maka pangsa pasar akan berubah searah
sebesar 88% nya, dengan asumsi bahwa industri
kecil pengolahan ikan tidak menerapkan
strategi produk, strategi harga, dan strategi
promosi.
a.4 = 0,136 menunjukkan bahwa pangsa pasar
dipengaruhi oleh strategi promosi sebesar
0,136 atau 13,6 %, yang berarti bahwa apabila
strategi promosi berubah sebesar 1 satuan
maka pangsa pasar juga akan berubah searah
sebesar 13,6 %nya, dengan asumsi bahwa
industri kecil pengolahan ikan tidak
menerapkan strategi produk, strategi harga,
dan strategi distribusi.

terhadap pangsa pasar industri kecil
pengolahan ikan.
Variable X.2 : t hitung = -2,140 > tα, berarti bahwa
penerapan
strategi
harga
memberikan
pengaruh
negatif
secara signifikan terhadap pangsa
pasar industri k ecil pengolahan ikan.
Variable X.3 : t hitung = 2,193 > tα, berarti bahwa
penerapan strategi distribusi juga
memberikan
pengaruh
secara
signifikan terhadap pangsa pasar
industri kecil pengolahan ikan.
Variable X4 :
t hitung = 2,338 > tα , berarti
penerapan strategi promosi oleh
pengusaha pengolahan ikan juga akan
memberikan
pengaruh
yang
signifikan terhadap pangsa pasarnya.
Variabel X1, X2, X3, X4
: F hitung =10,881 > Fα,
berarti bahwa penerapan strategi
produk, strategi harga, strategi
distribusi, dan strategi promosi
secara bersamaan memberikan
pengaruh yang signifikan terhadap
pangsa
pasar
industri
kecil
pengolahan ikan.
Jadi dengan demikian analisis yang dilakukan
untuk melihat pengaruh strategi produk, strategi
harga, strategi distribusi, dan strategi promosi
terhadap pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan
baik secara parsial maupun secara simultan, diketahui
bahwa strategi produk, strategi distribusi, dan strategi
promosi memberikan pengaruh yang positif, artinya
apabila dengan penerapan strategi-strategi tersebut
dirubah, maka akan mengakibatkan pangsa pasar juga
berubah searah. Sedangkan strategi harga
memberikan pengaruh yang negatif, namun secara
simultan strategi produk, strategi harga, strategi
distribusi, dan strategi promosi berpengaruh positif
terhadap pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan.
Artinya apabila dengan penerapan strategi-strategi
tersebut dirubah, maka akan mengakibatkan pangsa
pasar juga berubah searah.
Penerapan strategi produk, strategi harga,
strategi distribusi, dan strategi promosi secara
bersama-sama (simultan) memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pangsa pasar, tetapi nampaknya
pengusaha pengolah ikan yang dijadikan sampel masih
harus belajar banyak untuk bisa menerapkan strategi
tersebut dengan baik. Hal itu disebabkan karena
keterbatasan kemampuan manajerial mereka, dan
belum bisa menyadari manfaat dan penerapan strategi
itu.
Oleh karena itu perlu diupayakan secara
bertahap untuk menyadarkan mereka akan pentingnya
menerapkan strategi dalam mengelola usahanya
karena sebetulnya mereka menghadapi pesaing yang
berat dari pengusaha pengolah ikan yang sudah
menjalankan usahanya secara modern dengan
manajemen yang lebih baik. Jika kesadaran akan arti
pentingnya penerapan strategi strategi produk,
strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi

Dilihat dari besarnya koefisien regresi yang
diperoleh menunjukkan bahwa penerapan strategi
distribusi memberikan sumbangan terbesar dalam
pencapaian pangsa pasar perusahaan pengolahan ikan,
disusul berturut-turut strategi produk, strategi
promosi, dan terakhir strategi harga yang bernilai
negatif
Setelah melihat hubungan keterkaitan antar
variabel penelitian dengan menggunakan analisis
regresi berganda, maka terhadap setiap koefisien
regresor yang diperoleh perlu dilakukan pengujian
untuk mengetahui apakah pengaruh itu signifikan atau
tidak. Hal ini juga dimaksudkan untuk melihat apakah
hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini teruji atau
tidak pada taraf keyakinan tertentu. Berdasar hasil
pengujian hipotesis inilah nantinya peneliti dapat
menarik simpulan yang berkaitan dsngan pemecanan
masalah penelitian.
Untuk menguji apakah strategi produk, strategi
harga, strategi distribusi, dan strategi promosi
berpengaruh secara signifikan terhadap pangsa pasar
digunakan uji t (t test) untuk pengujian parsial, dan uji
F (F test) untuk pengujian secara bersama atau
simultan.
Berdasar hasil analisis yang dilakukan dapat
diketahui tingkat signifikansi setiap variabel sebagai
berikut ini.
Variable X1 : t hitung = 4,339 > tα, berarti bahwa
penerapan
strategi
produk
berpengaruh
secara
signifikan
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sudah muncul pada para pengusaha kecil pengolah
ikan, maka tentu akan lebih mudah untuk
meningkatkan
kemampuan
mereka
dalam
penerapannya melalui perbaikan kualitas manajerial
mereka.
Berdasarkan hasil pembahasan di muka, maka
dapat diketahui bahwa penerapan strategi produk,
strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi
pada industri kecil pengolahan ikan mengalami kendala
keterbatasan pengetahuan para pengusaha yang
disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan
mereka serta kebiasaan dalam pengelolaan usaha dan
pemasaran yang turun temurun. Hal ini diperkuat oleh
hasil-hasil penelitian yang yang menyimpulkan bahwa
dalam Usaha Kecil - Menengah (UKM) sangat sulit
mengharapkan Sumber Daya Manusianya bisa
menjalankan usaha secara profesional karena mereka
memiliki kualitas pengetahuan yang rendah [6].
Disamping itu, Usaha Kecil-Menengah menghadapi
masalah marketing capabilities, yakni bahwa UKM
sedikit melakukan perencanaan strategi pemasaran
karena mereka menerapkan taktik inovasi dan teknik
marketing sesuai dengan karakteristik yang
kebanyakan kemampuannya rendah [5].
Jadi meskipun penerapan strategi strategi
produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi
promosi memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap pangsa pasarnya, tetapi penerapannya dalam
industri kecil pengolahan ikan perlu mendapat
dukungan dari pihak-pihak terkait dan perlu
menyiapkan SDM lebih dahulu agar memiliki kualitas
kemampuan lebih baik. sehingga pengusaha mampu
memahami arti pentingnya penerapan strategi
produk, strategi harga, strategi distribusi, dan
strategi promosi untuk lebih meningkatkan pangsa
pasarnya [9], [10], [11]. Dengan demikian yang
penting bagi pengusaha kecil pengolalh ikan adalah
mencari dan memanfaatkan sumber keunggulan yang
dimiliki. Salah satu faktor kunci bagi Usaha Kecil (UK)
untuk mempertahankan pangsa pasarnya adalah
kedekatan dengan pelanggan [12]. sehingga faktor
kunci ini harus dijaga terus oleh pengusaha kecil.
Jika diketahui bahwa pengusaha kecil dan
menengah memiliki karakteristik yang mengarah pada
kurangnya pengetahuan dan manajemen usaha, maka
agar mereka bisa memiliki kekuatan untuk bersaing
adalah dengan cara melakukan kerjasama atau
kemitraan. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian,
yang menyimpulkan bahwa aliansi atau kemitraan
merupakan sinergi untuk meningkatkan keunggulan
bersaing bagi usaha kecil , karena dengan kemitraan
akan memungkinkan usaha kecil dapat melakukan
efisiensi-efisiensi, baik karena penghematan waktu
maupun dari akumulasi sumber daya [13]. Dengan
aliansi ini diharapkan industri kecil pengolahan ikan
memiliki keterampilan-keterampilan yang tinggi dalam
hal teknis produksi dan operasional, memiliki
kekuatan sumber daya, dan mampu mengendalikan
usaha dengan baik, dimana faktor-faktor tersebut
merupakan sumber dari keunggulan bersaing [7].

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang diuraikan di muka dapat diketahui bahwa pada
dasarnya industri kecil pengolahan ikan melakukan
pemasaran hasil produksinya tanpa kejelasan apakah
mereka menerapkaa strategi produk, strategi harga,
strategi distribusi, dan strategi promosi atau tidak.
Ketidaktahuan dan ketidakjelasan penerapan strategi
produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi
promosi inilah yang menyebabkan industri kecil
pengolahan ikan tidak mampu memperluas pangsa
pasar. Hasil penelitian ini dapat memberikan
kontribusi dalam menerobos ketidakjelasan dan
ketidakpastian penerapan strategi produk, strategi
harga, strategi distribusi, dan strategi promosi pada
industri kecil pengolahan ikan. Dengan demikian
pangsa pasar diharapkan menjadi lebih luas, baik dalam
arti wilayah maupun kelompok konsumen yang
dilayani. Dengan menerapkan strategi produk, strategi
harga, strategi distribusi, dan strategi promosi secara
jelas dan pasti, maka industri kecil pengolahan ikan
diharapkan mampu menerobos pasar kelas menengah
ke atas dan produksinya bisa mengisi pasar-pasar
modern (pasar swalayan atau supermarket), bahkan
memungkinkan untuk bisa menerobos pasar luar
negeri (ekspor).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan strategi produk, strategi harga,
strategi distribusi, dan strategi promosi pada
industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten
Tapanuli Tengah
masih lemah karena
keterbatasan pengetahuan para pengusaha.
Kebanyakan mereka baru memperhatikan aspek
produk dan distribusi saja, sehingga kebanyakan
dari pengusaha pengolahan ikan baru dapat
menerapkan strategi produk dan distribusi untuk
jenis produknya, sedang untuk aspek bauran yang
lain seperti harga dan promosi belum bisa
diterapkan dengan baik.
2. Strategi produk berpengaruh positif terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Strategi harga berpengaruh negatif terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
4. Strategi distribusi berpengaruh positif terhadap
pangsa pasar industri kecil pengolahan ikan di
Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Strategi promosi berpengaruh terhadap pangsa
pasar industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten
Tapanuli Tengah.
6. Strategi produk, strategi harga, strategi distribusi,
dan strategi promosi berpengaruh secara
bersama-sama terhadap pangsa pasar industri
kecil pengolahan ikan di Kabupaten Tapanuli
Tengah.
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pengetahuan terbaik yang jauh lebih cepat.
Kinerja karyawan merupakan indikator
penentu keberhasilan organisasi. Organisasi harus
mampu menciptakan kinerja karyawan yang tinggi
untuk dapat menjaga kelangsungan hidup dan
mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan.
Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah prestasi
aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang
diharapkan dari karyawan [1]. Prestasi kerja yang
diharapkan adalah prestasi standar yang disusun
sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja
karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan
dengan standar yang dibuat.
Adanya hubungan positif antara dimensi
kepuasan kerja dan kinerja karyawan [2]. Ada dampak
positif dan signifikan kepuasan kerja dengan kinerja
karyawan [3]. Penelitian Saeed menunjukkan
kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap
kinerja karyawan [4].
Organisasi di era industri 4.0 telah memulai
perubahan pendekatan bisnisnya dari
yang
berlandaskan sumber daya menjadi ke arah yang
berlandaskan pengetahuan. Manajemen Pengetahuan
(Knowledge Management) merupakan strategi
perusahaan dalam berinovasi untuk meningkatkan
kepuasan karyawan. Knowledge management berfokus
pada pengorganisasian dan menyediakan pengetahuan
penting, dimanapun dan kapanpun dibutuhkan [5].
Hal ini terbukti dari penelitian yang
menemukan bahwa ada dampak positif dan hubungan
yang signifikan antara manajemen pengetahuan
terhadap kepuasan kerja [6]. Adanya dampak positif
yang signifikan Knowledge Management pada kepuasan
kerja [7].
Selain manajemen pengetahuan, variabel
lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam
meningkatkan kepuasan dan kinerja karyawan.
Lingkungan kerja adalah elemen organisasi sebagai
sistem sosial yang mempunyai pengaruh kuat dalam
pembentukan perilaku individu dan prestasi organisasi
[8].
Lingkungan kerja memiliki pengaruh signifikan
terhadap kepuasan karyawan [9]. Raziq & Maulabakhs
dalam penelitiannya juga menunjukkan adanya
hubungan positif antara lingkungan kerja dan kepuasan
kerja karyawan [10].
Rumah Sakit Umum Pembina Kesehatan Umum
(RSU PKU) Muhammadiyah Rogojampi adalah rumah
sakit yang secara periodik telah melakukan program

Abstrak
Penelitian ini berjudul pengaruh manajemen
pengetahuan dan lingkungan kerja terhadap
kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai
variabel
intervening
pada
RSU
PKU
Muhammadiyah
Rogojampi.
Tujuan
dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis
pengaruh manajemen pengetahuan terhadap
kepuasan
kerja,
menganalisis
pengaruh
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja,
menganalisis pengaruh manajemen pengetahuan
terhadap
kinerja
karyawan,
menganalisis
pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan, dan menganalisis pengaruh kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel
independen dalam penelitian ini menggunakan
manajemen pengetahuan dan lingkungan kerja,
variabel intervening kepuasan kerja sedangkan
variabel dependen kinerja karyawan. Populasi
dari penelitian ini adalah sebanyak 124 karyawan
RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi. Metode
pengumpulan data dengan kuesioner dan
menganalisis datanya menggunakan Structural
Equation Modelling (SEM) dengan bantuan
program komputer Analysis
of
Moment
Structure
(AMOS).
Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa manajemen pengetahuan
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kepuasan kerja, lingkungan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja,
manajemen pengetahuan berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan,
lingkungan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan, dan
kepuasan kerja memiliki berpengaruh negatif
dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.
Kata Kunci: Manajemen Pengetahuan, Lingkungan Kerja,
Kepuasan Kerja.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di era era revolusi industri 4.0 sebuah
organisasi dituntut untuk berinvestasi dalam bidang
pengetahuan, aset pengetahuan dan nilai-nilai
pengetahuan, agar mampu menjadi organisasi yang
paling maju dan paling sukses. Untuk itu setiap
organisasi harus mampu mengembangkan strategi
terbaik untuk mengidentifikasi, mengembangkan
dan menerapkan aset pengetahuan yang
dibutuhkan. Karena hal ini memungkinkan
organisasi
tersebut
untuk
terus
belajar,
menciptakan pengetahuan baru, dan menerapkan

104

pengembangan pengetahuan karyawan melalui kegiatankegiatan seminar dan workshop. Sehingga diawal tahun
2018 yang lalu rumah sakit umum swasta bertipe D ini
berhasil meraih sertifikat akreditasi rumah sakit yang lulus
pada tingkat perdana (Bintang 1).
Hasil evaluasi kinerja karyawan RSU PKU
Muhammadiyah Rogojampi tahun 2018 menggunakan
instrumen penilaian EPEK (Evaluasi Pelaksanaan
Pekerjaan Karyawan) yang berdasarkan 8 indikator:
akhlaq, kejujuran, prestasi kerja, tanggungjawab,
ketaatan, kerjasama, kreativitas, dan kepemimpinan.
Dapat diketahui bahwa kinerja karyawan sudah cukup
baik tetapi belum semua indikator penilaian sesuai
dengan target yang ditetapkan oleh RSU PKU
Muhammadiyah Rogojampi.
Berdasarkan hal tersebut menarik minat
penulis untuk melakukan penelitian pada karyawan
RSU PKUM Rogojampi terkait faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan, diantaranya
manajemen pengetahuan, lingkungan kerja, kepuasan
kerja karyawan.

lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja non
fisik/mental dan lingkungan sosial [11].
Kepuasan kerja (Z) merupakan sikap umum
terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara
banyaknya ganjaran yang diterima seorang pekerja
dengan banyaknya yang mereka yakini seharusnya
mereka terima [12]. Dimensi dari kepuasan kerja
terdiri dari empat dimensi: kerja yang secara mental
menantang, ganjaran yang pantas, kondisi kerja yang
mendukung, dan rekan sekerja yang mendukung [12].
Kinerja karyawan (Y) merupakan prestasi
aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang
diharapkan dari karyawan [1]. Prestasi kerja yang
diharapkan adalah prestasi standar yang disusun
sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja
karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan
dengan standar yang dibuat. Dimensi kinerja karyawan
terdiri lima dimensi: kualitas, produktivitas,
pengetahuan mengenai pekerjaan, ketepercayaan, dan
ketersediaan [1].
Pengaruh Manajemen Pengetahuan terhadap
Kepuasan Kerja
Knowledge management berfokus
pada
pengorganisasian dan menyediakan pengetahuan
penting, dimanapun dan kapanpun dibutuhkan [5].
Pengelolaan pengetahuan yang baik pada organisasi
juga dapat berdampak pada tingkat kepuasan
karyawan terhadap organisasi dimana ia bernaung.
Hal ini terbukti dari penelitian Khoualdi &
Saleh yang menemukan bahwa ada dampak positif dan
hubungan yang signifikan antara manajemen
pengetahuan terhadap kepuasan kerja [6]. Adanya
dampak positif yang signifikan Knowledge Management
pada kepuasan kerja [7].
H1= Diduga ada pengaruh positif dan signifikan
manajemen pengetahuan terhadap kepuasan kerja

Rumusan Masalah Penelitian
1) Apakah manajemen pengetahuan berpengaruh
terhadap kepuasan kerja?
2) Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kepuasan kerja?
3) Apakah manajemen pengetahuan berpengaruh
terhadap kinerja karyawan?
4) Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap
kinerja karyawan?
5) Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap
Kinerja Karyawan?
Tujuan Penelitian
1) Untuk mengetahui pengaruh manajemen
pengetahuan terhadap kepuasan kerja.
2) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja
terhadap kepuasan kerja.
3) Untuk mengetahui pengaruh manajemen
pengetahuan terhadap kinerja karyawan.
4) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja
terhadap kinerja karyawan.
5) Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja
terhadap Kinerja Karyawan.

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja
Mayoritas karyawan lebih menyukai lingkungan
kerja yang bersih, nyaman, dan didukung dengan
peralatan modern [13]. Pendapat Robbins (1996)
tersebut memberikan sebuah gagasan bahwa
lingkungan kerja memiliki peran penting untuk
menciptakan kepuasan kerja karyawan [13].
Lingkungan pekerjaan berpengaruh langsung
positif dan signifikan terhadap kepuasan dan kinerja
dipengaruhi oleh kepemimpinan dan lingkungan kerja
[14]. Penelitian Raziq & Maulabakhs (2015) juga
menganalisis dampak lingkungan kerja terhadap
kepuasan kerja karyawan dari beberapa responden
yaitu lembaga pendidikan, sektor perbankan dan
industri telekomunikasi menunjukkan adanya
hubungan positif antara lingkungan kerja dan
kepuasan kerja karyawan [10].
H2= Diduga ada pengaruh positif dan siginifikan
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja.

Tinjauan Pustaka
Knowledge Management (X1) didefinisikan
sebagai melakukan apa yang dibutuhkan untuk
mendapatkan
hasil
maksimal
dari
sumber
pengetahuan [5]. Secara umum knowledge
management berfokus pada pengorganisasian dan
menyediakan pengetahuan penting, dimanapun dan
kapanpun dibutuhkan. Dimensi dari knowledge
management terdiri dari empat dimensi: knowledge
discovery, knowledge capture, knowledge sharing dan
knowledge application.
Lingkungan kerja (X2) merupakan sebuah
keadaan yang mencakup phisik, psikologis, dan aspek
sosial yang menaikkan kondisi kerja itu [11]. Dimensi
dari lingkungan kerja terdiri dari tiga dimensi:

Pengaruh manajemen pengetahuan terhadap Kinerja
Karyawan
Untuk menghasilkan kinerja yang baik, maka
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perusahaan membutuhkan sistem yang baik pula.
Sistem ini bukan hanya peraturan atau standar yang
ada melainkan juga melibatkan pihak-pihak yang
terkait langsung yaitu sumber daya manusianya. Salah
satu sistem manajemen yang menawarkan suatu
disiplin yang memperlakukan intelektual sebagai aset
yang dikelola adalah knowledge management [15].
Hal itu sejalan dengan penelitian yang
menjelaskan bahwa manajemen pengetahuan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja [16]. Hasil
penelitian Torabi, et.al (2016) yang juga menunjukkan
adanya dampak signifikan Knowledge Management
terhadap kinerja karyawan [17]. Ada hubungan positif
antara manajemen pengetahuan dan organisasi
pendidikan, organisasi belajar dan organisasi
pendidikan, serta pendidikan Organisasi dan
organisasi belajar pada kinerja di Universitas
Brawijaya [18].
H3= Diduga ada pengaruh positif dan signifikan
manajemen pengetahuan terhadap kinerja karyawan.

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan.
METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini dengan
menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan
ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial
dan ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data.
Data ini diproses dan dimanipulasi menjadi informasi
yang berharga bagi pengambilan keputusan. Hal ini
merupakan jantung dari analisis kuantitatif [22]. Data
dikumpulkan dengan menyebar kuesioner yang
dibagikan kepada responden. Responden menjawab
pertanyaan kuesioner dengan pengukuran skala likert.
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum
PKU
Muhammadiyah
Rogojampi
kabupaten
Banyuwangi. Sehingga Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh karyawan pada RSU PKU
Muhammadiyah Rogojampi yang berjumlah 124
orang.
Alat analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Structural Equation Modelling
(SEM) dengan bantuan program komputer Analysis of
Moment Structure (AMOS).

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan
Lingkungan kerja sebagai segala sesuatu yang
berada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi
individu dalam menjalankan tugasnya [19]. Lingkungan
pekerjaan sebagai suatu keadaan yang mencakup
phisik, psikologis, dan aspek sosial yang menaikkan
kondisi kerja itu [11].
Lingkungan kerja yang optimal mampu
menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota
perusahaan. Lingkungan kerja berdampak terhadap
kinerja kayawan pada organisasi [20]. Ada dua elemen
utama di tempat kerja yaitu Lingkungan kerja dan
kinerja kerja memiliki hubungan positif [21].
H4= Diduga ada pengaruh positif dan siginifikan
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.

HASIL PENELITIAN
Analisa Deskripsi Responden
Mayoritas responden dalam penelitian ini
adalah berjenis kelamin perempuan dengan
presentase sebesar 74%, mayoritas karyawan telah
berkeluarga dengan presentase sebesar 77%, ditinjau
dari usia diketahui bahwa mayoritas karyawan
berusia ˂ 30 tahun dengan presentase sebesar 57%,
mayoritas lama kerja karyawan adalah ˂ 5 tahun
dengan persentase 60%, dan tingkat pendidikan
mayoritas karyawan adalah lulusan SMA/SMK dengan
prosentase sebesar 40%.
Persepsi karyawan RSU PKU Muhammadiyah
Rogojampi
tentang
pengaruh
manajemen
pengetahuan dan lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel
intervening terbilang variatif. Hal tersebut dilihat dari
persepsi karyawan terhadap variabel dengan skala 15. Persepsi karyawan terhadap variabel manajemen
pengetahuan (X1) nilai mean 3,99 yang berarti Setuju.
Persepsi karyawan terhadap variabel lingkungan kerja
(X2) nilai mean 3,95 yang berarti Baik. Persepsi
karyawan terhadap variabel Kepuasan Kerja (Z) nilai
mean 3,56 yang berarti Tinggi. Persepsi karyawan
terhadap variabel lingkungan kerja (X2) nilai mean
3,78 yang berarti Tinggi.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan
Salah satu penentu tinggi rendahnya kinerja
karyawan adalah tingkat kepuasan kerja. Kepuasan
kerja sangat erat kaitannya dengan kinerja yang
dihasilkan oleh karyawan. Hal ini sesuai dengan teori
mengenai dampak kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan [13]. Robbins menyatakan bahwa karyawan
yang puas berkemungkinan lebih besar untuk
berbicara secara positif tentang organisasi, membantu
yang lain, dan berbuat kinerja pekerjaan mereka
melampaui perkiraan normal.
Hal ini didukung adanya hubungan positif
antara dimensi kepuasan kerja dan kinerja karyawan
[2]. Terdapat pengaruh signifikan dari kepuasan kerja
dan knowledge sharing terhadap kinerja karyawan di
industri minyak dan gas [4]. Penelitian Fadlallh (2015)
juga menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan
signifikan secara statistik antara faktor kepuasan kerja
dengan kinerja karyawan [3]. Adanya hubungan positif
antara dimensi kepuasan kerja dan kinerja karyawan
[2].
H5= Diduga ada pengaruh positif dan siginifikan

Hasil Pengujian Asumsi SEM
1) Evaluasi Normalitas Data
Asumsi normalitas data diuji dengan melihat
nilai skewness dan kurtosis dari data yang diperoleh.
Apabila nilai CR rentang antara + 2,58, maka data
masih dapat dinyatakan berdistribusi normal. Hasil
pengolahan data memperlihatkan bahwa ada nilai
univariate yang berada diluar rentang nilai + 2,58 maka
dari itu data dikatakan berdistribusi tidak normal.
Sedangkan nilai multivariate adalah 0,437 menunjukkan
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data berdistribusi normal.
2) Evaluasi dan outliers
Outliers adalah observasi yang muncul dengan
nilai – nilai ekstrim karena kombinasi karakteristik
unik yang dimilikinya yang terlihat sangat jauh berbeda
dari observasi – observasi lainnya. Berdasarkan hasil
uji Mahalanobis Distance, terlihat bahwa nilai p1 dan
p2 diatas 0,05 yang artinya tidak ada outliers.

dimodifikasi atau penyesuaian – penyesuaian.
Hasil Pengujian Analisis Faktor Konfirmatori Variabel
Kepuasan Kerja
Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat
bahwa semua konstruk yang digunakan untuk
membuat sebuah model penelitian, pada proses
analisis faktor konfirmatori telah memenuhi kriteria
goodness of fit yang telah ditetapkan. Hal ini berarti
bahwa model fit dengan data sampel. Sedangkan nilai
Probabilitas (0,004), RMSEA (0,209), AGFI (0,745),
CMIN/DF (5,596), dan TLI (0,893) masih berada
dalam batas toleransi sehingga dapat diterima
/marginal.
Berdasarkan hasil analisis Regression Weight
(Loading Factor) Model Pengukuran Variabel
Kepuasan Kerja, semua nilai probabilitas untuk
masing–masing indikator lebih kecil dari 0,05 dan nilai
loading factor berada diatas 0,5. Dengan hasil ini,
maka dapat dikatakan indikator – indikator
pembentuk
variabel
laten/konstruk
telah
menunjukkan sebagai indikator yang kuat dalam
pengukuran variabel laten. Selanjutnya berdasarkan
analisis faktor konfirmatori ini, maka model penelitian
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya tanpa
dimodifikasi atau penyesuaian – penyesuaian.

3)

Evaluasi multicollinearity dan Singularity
Untuk melihat apakah ada multicollinearity dan
Singularity dalam sebuah kombinasi variabel, peneliti
perlu mengamati determinan matriks kovarians.
Determinan yang benar –benar kecil mengindikasikan
adanya multikolinearitas dan singularitas sehingga
data dapat digunakan untuk analisis yang sedang
dilakukan. Berdasarkan output SEM yang dianalisi
dengan menggunakan AMOS, determinan dari
matriks kovarian sampel sebesar 0,003 yang berarti
nilainya dimensi atau konstruk < 0,85 dan ini berarti
tidak terkena multikolinieritas, karena itu data ini
layak digunakan [23].
Hasil Pengujian Analisis Faktor Konfirmatori Variabel
Manajemen Pengetahuan
Nilai X2 Chi – Square, Probability, RMSEA, GFI.
AGFI, CMIN/DF, TLI CFI, pada proses analisis faktor
konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit
yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa model fit
dengan data sampel.
Berdasarkan hasil analisis Regression Weight
(Loading Factor) Model Pengukuran Variabel
Manajemen Pengetahuan, semua nilai probabilitas
untuk masing–masing indikator lebih kecil dari 0,05
dan nilai estimasi standardized berada diatas 0,5.
Dengan hasil ini, maka dapat dikatakan indikator –
indikator pembentuk variabel laten/konstruk telah
menunjukkan sebagai indikator yang kuat dalam
pengukuran variabel laten. Selanjutnya berdasarkan
analisis faktor konfirmatori ini, maka model penelitian
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya tanpa
dimodifikasi atau penyesuaian – penyesuaian.

Hasil Pengujian Analisis Faktor Konfirmatori Variabel
Kinerja Karyawan
Nilai X 2 Chi – Square, Probability, RMSEA, GFI.
AGFI, CMIN/DF, TLI CFI, pada proses analisis faktor
konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit
yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa model fit
dengan data sampel.
Berdasarkan hasil analisis Regression Weight
(Loading Factor) Model Pengukuran Variabel Kinerja
Karyawan, semua nilai probabilitas untuk masing–
masing indikator lebih kecil dari 0,05 dan nilai loading
factor berada diatas 0,5. Dengan hasil ini, maka dapat
dikatakan indikator – indikator pembentuk variabel
laten/konstruk telah menunjukkan sebagai indikator
yang kuat dalam pengukuran variabel laten.
Selanjutnya berdasarkan analisis faktor konfirmatori
ini, maka model penelitian dapat digunakan untuk
analisis
selanjutnya tanpa dimodifikasi atau
penyesuaian – penyesuaian.

Hasil Pengujian Analisis Faktor Konfirmatori Variabel
Lingkungan Kerja
Nilai X2 Chi – Square, Probability, RMSEA, GFI.

AGFI, CMIN/DF, TLI CFI, pada proses analisis faktor
konfirmatori telah memenuhi kriteria goodness of fit
yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa model fit
dengan data sampel.
Berdasarkan hasil analisis Regression Weight
(Loading Factor) Model Pengukuran Variabel
Lingkungan Kerja, semua nilai probabilitas untuk
masing–masing indikator lebih kecil dari 0,05 dan nilai
loading factor berada diatas 0,5. Dengan hasil ini,
maka dapat dikatakan indikator – indikator
pembentuk
variabel
laten/konstruk
telah
menunjukkan sebagai indikator yang kuat dalam
pengukuran variabel laten. Selanjutnya berdasarkan
analisis faktor konfirmatori ini, maka model penelitian
dapat digunakan untuk analisis selanjutnya tanpa

Hasil Pengujian Persamaan Struktural Model SEM
Hasil pengolahan data terlihat bahwa semua
konstruk digunakan untuk membentuk sebuah model
penelitian pada proses analisis factor konfirmatori,
Probability, RMSEA, GFI. AGFI, CMIN/DF, TLI CFI
telah memenuhi kriteria goodness of fit yang telah
ditetapkan. Probability, RMSEA, AGFI, CMIN/DF, TLI,
dan CFI berada dibawah cut off – value, namun masih
dalam batas toleransi yang sering disebut dengan
marginal. Hal ini berarti bahwa model fit dengan
sampel.
Berdasarkan hasil analisis Regression Weight
(Loading Factor) Persamaan Struktural Model SEM,
bahwa terdapat nilai probabilitas yang bervariasi
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untuk masing–masing indicator, ada yang lebih kecil
dari 0,05 dan ada yang lebih dari 0,05, serta terdapat
nilai estimasi standardized yang berada diatas 0,5 dan
dibawah 0,5. Dengan hasil ini, maka dapat dikatakan
indikator
–indikator
pembentuk
variabel
laten/konstruk telah menunjukkan sebagai indikator
yang tidak kuat dalam pengukuran variabel laten.

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan
Kerja
Hasil analisis diperoleh bahwa koefisien jalur
pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap
kepuasan kerja sebesar 1,050 pada p value 0,000
(˂0,05). Nilai koefisien 1,050 diartikan apabila
variabel lingkungan kerja meningkat satu satuan
maka besarnya kepuasan kerja akan meningkat
sebesar 1,050 dengan asumsi semua variabel bebas
lainnya dalam keadaan konstan atau tetap.
Berdasarkan perhitungan di atas disimpulkan bahwa
hipotesis kedua yang berbunyi “Ada pengaruh
signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja”
terbukti.
Koefisien jalur bertanda positif menunjukkan
bahwa semakin baik lingkungan kerja di RSU PKU
Muhammadiyah Rogojampi akan memberikan
kontribusi peningkatan kepuasan kerja yang semakin
baik.

Hasil Pengujian Hipotesis
Berdasarkan output estimasi Regression Weights
Persamaan Struktural Model SEM maka pengujian
hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1) Hipotesis 1 yang menyatakan manajemen
pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja tidak dapat diterima
dengan nilai probability 0,444 (˃0,05) dan nilai
koefisien 5,598.
2) Hipotesis 2 yang menyatakan lingkungan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja dapat diterima dengan nilai
probability 0,000 (< 0,05) dan nilai koefisien
1,050.
3) Hipotesis 3 yang menyatakan manajemen
pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan tidak dapat diterima
dengan nilai probability 0,464 (˃0,05) dan nilai
koefisien 7,727.
4) Hipotesis 4 yang menyatakan lingkungan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan dapat diterima dengan nilai
probability 0,007 (˂0,05) dan nilai koefisien
1,832.
5) Hipotesis 5 yang menyatakan kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan tidak dapat diterima dengan
nilai probability 0,086 (˃0,05) dan nilai koefisien 0,969.

Pengaruh Manajemen Pengetahuan Terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil analisis diperoleh bahwa koefisien jalur
pengaruh langsung manajemen pengetahuan terhadap
kinerja karyawan sebesar 7,727 dengan p value 0,464
(˃0,05). Nilai koefisien 7,727 diartikan apabila variabel
manajemen pengetahuan meningkat satu satuan maka
besarnya kinerja karyawan akan meningkat sebesar
7,727 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya
dalam keadaan konstan atau tetap. Berdasarkan
perhitungan di atas disimpulkan bahwa hipotesis
ketiga yang berbunyi “Ada pengaruh signifikan
knowledge management terhadap kinerja karyawan”
tidak terbukti.
Koefisien jalur bertanda positif dapat diartikan
bahwa hubungan manajemen pengetahuan dan kinerja
karyawan bersifat searah. Artinya semakin baik
menajamen pengetahuan di RSU PKU Muhammadiyah
Rogojampi maka kinerja karyawan juga akan semakin
meningkat.

PEMBAHASAN
Pengaruh Manajemen
Pengetahuan
terhadap
Kepuasan Kerja
Berdasarkan output estimasi Regression
Weights Persamaan Struktural Model SEM diperoleh
bahwa nilai koefisien jalur pengaruh langsung
manajemen pengetahuan terhadap kepuasan kerja
sebesar 5,598 dengan p value 0,444 (˃0,05). Nilai
koefisien 5,598 diartikan apabila variabel manajemen
pengetahuan meningkat satu satuan maka besarnya
kepuasan kerja akan meningkat sebesar 5,598 dengan
asumsi semua variabel bebas lainnya dalam keadaan
konstan atau tetap. Berdasarkan perhitungan di atas
disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang berbunyi
“Ada pengaruh signifikan manajemen pengetahuan
terhadap kepuasan kerja” tidak terbukti.
Koefisien jalur bertanda positif dapat diartikan
bahwa hubungan manajemen pengetahuan dan
kepuasan kerja bersifat searah. Artinya semakin baik
manajemen pengetahuan di RSU PKU Muhammadiyah
Rogojampi maka kepuasan kerja karyawan juga
semakin meningkat.

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil analisis diperoleh bahwa koefisien jalur
pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan diperoleh koefisien jalur sebesar 1,832
dengan p value 0,007 (˂0,05). Nilai koefisien 1,832
diartikan apabila variabel lingkungan kerja meningkat
satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan
meningkat sebesar 1,832 dengan asumsi semua
variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan atau
tetap. Berdasarkan perhitungan di atas disimpulkan
bahwa hipotesis keempat yang berbunyi “Ada
pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja
karyawan” terbukti.
Koefisien jalur bertanda positif berarti bahwa
hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja
karyawan bersifat searah. Hasil ini dapat dimaknai
bahwa semakin baik lingkungan kerja karyawan di
RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi maka akan
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semakin tinggi kualitas kinerja karyawan.

diberikan penjelasan terhadap indikatorindikator yang terdapat dalam kuesioner secara
baik, hasil kuesioner bisa memberikan dampak
yang baik dalam penyajian kesimpulan penelitian.
Dan bagi peneliti yang akan datang untuk
meneliti tentang budaya organisasi yang
diterapkan dan terkait kompensasi baik finansial
maupun non finansial terhadap kinerja karyawan
RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil analisis diperoleh bahwa koefisien jalur
pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan sebesar -0,969 dengan p value 0,086
(˃0,05). Nilai koefisien -0,969 diartikan apabila
variabel kepuasan kerja meningkat satu satuan maka
besarnya kinerja karyawan menurun sebesar -0,969
dengan asumsi variabel bebas lainnya dalam keadaan
konstan atau tetap. Berdasarkan perhitungan di atas
disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang berbunyi
“Ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan” tidak terbukti.
Koefisien jalur bertanda negatif dapat diartikan
bahwa hubungan kepuasan kerja dan kinerja karyawan
bersifat tidak searah. Artinya semakin semakin tinggi
kepuasan kerja karyawan di RSU PKU Muhammadiyah
Rogojampi tidak menjamin bahwa kualitas kinerja
karyawan juga akan meningkat.
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with similar definitions, such as internet gaming
disorder [7], [6]. Video game addiction is a pattern of
video game playing behavior characterized by disruption
of control over game play behavior, increased priority
for playing games over other activities to exceed
interest in other things and daily activities, as well as
continuing or increasing game play behavior despite the
consequences negative for the behavior [6].
that there are nine criteria for video game
addiction based on the criteria of the American
Psychiatry Association: or fantasize about the game
when not playing; (2) Tolerance, which is an increase in
time spent playing games so that the individual feels a
pleasant sensation that he felt before; (3) Withdrawal,
i.e. symptoms (discomfort, anger, frustration, etc.) that
arise when individuals cannot play or try to reduce or
stop playing games; (4) Persistence, which is the desire
to play continuously or failure in an effort to stop,
control, or reduce playing games; (5) Escape, which is
playing video games to escape or reduce negative mood
states such as hopelessness, guilt, anxiety, or
depression; (6) Problems, i.e. continued gaming
behavior despite being aware of the negative
consequences of the core aspects of life; (7) Deception,
which is the behavior of lying or covering up about the
game play activities of others; (8) Displacement, which
is a condition where the behavior of playing games
dominates daily life so that other social and recreational
activities disappear; and (9) Conflict, which is the
emergence of problems due to playing games such as
the loss of important relationships with other people
and opportunities related to school or workplace [4],
[7].
The process of the occurrence of addiction so
that individuals can have various characteristics
mentioned above. These stages include the stages of
pre-contemplation, contemplation, preparation, action,
and maintenance. The pre-contemplation stage is the
stage where the child does not yet know the thing that
causes addiction, in this case, video games. At the stage
of contemplation, children have started to recognize
video games, but do not or do not have a strong desire
to play. In the preparation stage, children explore video
games by playing them continuously. The child is still
weighing whether the consequences he will receive are
more severe than the pleasure he has. At the action
stage, children begin to form more intensive play
patterns. At this stage there are two possibilities,
namely the child develops into addiction because he is
not able to control his behavior, or the child has a high
attachment even though he can control his behavior.
High engagement with good behavior control is seen in

Abstract
Academic demands on students today are getting
heavier so they often cause stress. In times of student
stress, both men and women often seek escape to
reduce or eliminate stress. One way to do this is by
playing games. Games are known to help cope with
stress but can also be dangerous because they can
cause addiction. This study aims to determine the
effect of academic and gender stress on the tendency
of addiction to play games in elementary school
students. From the analysis of data obtained using
demographic cookies and academic stress scale it can
be seen that academic and gender stress influences
the tendency of video game addiction. Boys have a
higher tendency to add video games than girls.
Meanwhile, the higher the academic stress, the higher
the tendency of video game addiction in children aged
9 to 12 years.
Keywords - academic stress, gender, addiction

I. PENDAHULUAN
Rapid technological advancements affect
children's play and learning activities. Play is an activity
that is most fun for children, adolescents, and adults.
Piaget explained that play is a repeated response to
functional pleasure [1]. Children's games offered today
are very diverse, ranging from physical to audio-visual.
The development of an era, the more technology that
is around, the game for children is no exception. Games
that are very popular, especially among children at this
time are video games.
Video games are one means of playing
individuals to reduce stress in this digital era. Easy
access to facilities for playing video games such as PCs,
laptops, smartphones and other devices makes video
games increasingly popular with various age groups. In
addition to easy access in terms of devices, the internet
features also make video games more popular. This
feature allows the players to play with many other
players at the same time even if they are not in the same
place.
Apart from its function to reduce stress, video
games also have several risks that need to be
considered. Apart from the content that needs to be
adjusted to the age of the player, excessive use of video
games has the potential to make users addicted or
addicted. This is evident from several studies before
which state that playing time has a positive relationship
with the level of video game addiction [2], [5].
Video game addiction has come to the
attention of various parties including experts. At
present, this disorder has been officially entered into
the International Classification of Diseases (ICD-11) list
by WHO [6]. This disorder has several other terms
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professional gamers. The last stage, the maintenance
stage is the stage where the child is said to be addicted.
The addiction criteria described earlier will appear
more at this stage [8].
Video game addiction is indeed found in many
teenage boys, especially those in the Asian region [7].
Previous research also stated that boys tend to have
greater addiction potential than girls [3], [4], [9].
Adolescent boys are indeed more susceptible
to video game addiction but, at this time younger
children also have the risk of experiencing addiction due
to exposure to the gadget they use [10], [11]. A study
of video games found that 233 out of 260 elementary
school students (89%) were active video game players
[11]. This shows the high penetration of video games in
the pre-teen age group.
Things that motivate the video game players to
reach the stage of addiction are primarily escapism or
the desire to escape from stressors in the real world
and immersion or appreciation of the game [9], [12].
This stress can be experienced by individuals from
various age groups, including children.
Many factors cause stress in children. The
causes are conflict with parents, peers, as well as
parents' expectations that are too high in their
children's achievement [13]. In addition, children can
also experience stress because of their daily activities,
one of which is from school, such as the weight of the
burden given by the school in improving children's
learning achievement. Depression clearly has a negative
impact on children, both physically and psychologically.
Stress can have effects similar to aging in the brain [14].
National Commission for Child Protection
revealed, the cause of stress in children, 82.9 percent
came from the lack of parental communication, parental
demands related to the academic value of children in
school, the relationship of children with friends, wrong
parenting style, and malnutrition problems. Stress is
also caused by children's activities that are very dense
and result in the loss of children's right to play and
recreation.
The most common stress experienced by
children is academic stress. Academic stress is defined
as a condition when individuals experience pressure
arising from perceptions and judgments about stressors
(causes of stress) in academic activities, or matters
relating to science and education [15]. The concept of
academic stress on students according to Kumaran and
Javid [16] is the result of their cognitive assessment with
stressors in the environment around the child or
requests related to academic regulations.
One cause of academic stress is intense
competition in the classroom and demands to master a
lot of material in a short time. Exams and grades,
homework, expectations about academic achievement
are some of their biggest sources of stress [16].
Academic stress if left unchecked will have a
negative impact on children. Academic stress not only
has a negative impact on the learning process but also
on physical health. As stress is feeling physically and
psychologically depressed clearly will have a negative

impact on children, both physically and psychologically
[17], [14], [18].
Various causes of stress, especially academic
stress, naturally come from schools. The workload, long
study hours, and various kinds of examinations are the
main causes. The situation is coupled with the
expectations of parents who are too demanding their
children to always excel at school. The coping process
is ultimately carried out by the child himself to release
his stress, even though the process must be done
properly so as not to cause new problems.
Playing games becomes an escape to forget
about temporary problems such as a lot of homework
burden and long study time. Behavior to deal with
stressful situations is coping. Coping is a conscious
response, in the control of the individual, and involves
conscious effort [19]. Coping that is not done correctly
will also cause new problems besides stress itself, one
of which is the addiction or addiction to the game [20].
Some of the characteristics of social
development in late childhood include that during
schooling children learn to gain skills and knowledge
about what to do and how to do it [1]. If you succeed
in getting it, there will be a sense of being able and
passionate. But if a failure is encountered and an adult
finds out, a sense of inferiority will arise. Erikson in his
theory of social development states that the
development of late childhood is in the industry versus
inferior stages which are characterized by the readiness
of individuals in dealing with given tasks, busy with
productive situations and can do things together with
people others which in this case leads to peers [21].
Erikson further explained that at this stage
children will learn to collaborate and compete in
academic activities and in relationships through games
that are done together. Children always try to achieve
something they want so that children at this age are
diligent in doing something. If in this stage the child is
too demanding from his environment and the child is
unable or successful in achieving these demands, there
will be a feeling of inferiority or inferiority.
Reinforcement from parents or others is so important
to strengthen the feeling of success in doing something
[21]
Video games as a means of coping with stress
will be a means to reduce stress on children, but if used
excessively will plunge children into addiction.
Therefore, researchers are interested to see the effect
of academic stress on the tendency of video game
addiction in boys and girls with age groups under
teenagers, which is 9-12 years.
II. RESEARCH METHOD
This research was conducted with a quantitative
method using a cross-sectional approach. The subjects
of this study consisted of 222 elementary school
students aged 9-12 years (113 boys and 109 girls) in the
Special Region of Yogyakarta who played video games
for at least the past 6 months. Data was collected using
several instruments, namely demographic cake,
academic stress scale, and parent and teacher support
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scale. The academic stress scale is the result of an
adaptation of the Scale for Assessing Academic Stress
(SAAS) [22], while the tendency scale for video game
addiction is adapted from Lemmens, Valkenburg and
Peter the Internet Gaming Disorder Scale [4].
Before being used in data collection, this scale
was first tested on 30 elementary school students aged
9-12 years who had characteristics in accordance with
the subject of this study. The scale is then selected for
the items by aborting unsuitable items so that only
quality items are still used in data collection. This
academic stress scale consists of 20 items with a
reliability coefficient of α = 0.894. The scale of video
game addiction tendencies consists of 21 items with a
reliability coefficient of α = 0.901. The data obtained
were then analyzed using a hierarchical multiple
regression analysis technique.

Based on the results of the analysis, it was found
that gender and academic stress influence the tendency
of video game addiction in students aged 9 to 12 years.
The higher the academic stress, the higher the tendency
of video game addiction to be experienced. This is in
line with the results of Indahtiningrum's research which
states that academic stress is correlated with video
game addiction. This is because playing video games is a
means of coping with stress received. However, coping
with stress by playing excessive games raises the risk of
video game addiction [23].
Academic stress is a feeling of discomfort felt by
children due to academic factors such as the
expectations of parents, teachers, children's
performance at school, and others. The higher the
ademic stress, the child will be triggered to reduce the
discomfort by looking for things that make the pressure
reduced or forgotten. Video games become a solution
that is very easily accessed in this digital era.
When an individual experiences stress, the
individual will do something to reduce stress and
eliminate stress called stress coping. As explained by
Duckwort in [24] that coping behavior as a form of
process occurs when individuals try to meet the
demands arising from obstacles and difficulties
encountered. That escape is the highest criterion in
children, the cause is because children in Indonesia have
educational demands that make a heavy burden on
children, such as the number of homework assignments
given by teachers, use of study time is quite long and
less than optimal [10].
This result is in line with research conducted by
Indahtiningrum which states that the behavior of playing
games is an activity to divert from the stress
experienced. The higher the level of stress a person has,
the longer the amount of time needed to play the game.
Someone who plays video game frequency is in the high
category, it is possible that they play video games to
escape the problems that exist in their lives rather than
compared to people who play video games on low
frequency. When individuals play videogames, more to
get a sense of calm and escape from the problems at
hand [23].
The higher the stress, children who have coping
strategies by playing video games will need a high
duration of play as well. This is done to achieve a level
of pleasure that can overcome the academic stress they
experience. As mentioned earlier that the higher the
playing time, the greater the risk of video game
addiction [3], [4], [25]. However, it should be noted
also that although the duration of play is a predictor of
video game addiction, the duration alone cannot be
used as a benchmark to say a child has addiction. The
context of why the child plays also needs attention [26],
for example he spends much of his time working as a
professional game player and he shows no symptoms of
video game addiction as mentioned by Lemmens,
Valkenburg, and Peter [4].
Based on the results of the analysis in this study,
boys tend to have a higher tendency to addiction than
girls. This is consistent with previous studies in which

III. RESULTS AND DISCUSSION
After confirming the assumption test, it is known
that the data have fulfilled the assumptions, namely the
absence of multicollinearity, the absence of outliers,
normal and wild data. The results of data analysis using
hierarchical multiple regression techniques showed the
ability of academic stress to predict the tendency of
video game addiction after controlling for gender
variables. Gender was included in step 1 and explained
3.8% of the variance tendency for video game addiction.
After entering the academic stress variable into step 2,
the total variance of video game addiction trends
explained by the model as a whole was 10.8%, with F
(2, 199) = 11.99, p = 0.006. The academic stress variable
explained an additional 7% for the variance in the
tendency of video game addiction with R square change
= 0.070 and F change (1, 199) = 15.616, p = 0,000. In
the final model, gender and academic stress both have
a significant effect with a beta value of academic stress
(beta = 0.265, p = 0,000) which is greater than gender
(beta = 0.179, p = 0.008).

Figure 1. Graphic academic stress on the tendency of video
game addiction by sex

Figure 1 shows a scatterplot chart with lines
showing models for male and female participants. Based
on these graphs it can be seen that men tend to have a
tendency to add video games higher than women.
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men tend to spend more time with a higher attachment
than women in terms of playing video games [3], [4],
[9]. Gentile [3] states that boys spend their time playing
video games more often and longer than girls.
Hellström et al. Stated that boys play MMORPG
(Massively Multiplayer Online Role Playing Games)
games more often and longer than girls. Lemmens,
Valkenburg, and Peter [4] found that boys had higher
internet gaming disorder scores than girls. These
findings show that boys do have a greater risk of video
game addiction than girls.
This can be traced from the history of the
development of the video game engine itself.
Development of video games since its emergence in the
1970s. At that time, the video game machines were very
large and could only be played in a male-dominated
game center. As time goes by, video game machines
have developed into various sizes, both large and small.
The place to play video games is also no longer tied to
the game center. Currently, the game can be played
anywhere. These changes have only occurred about the
last 2 decades or starting in the 2000s. Before that,
video games did become male domination [27].
The cause of the level of video game addiction in
boys is higher than girls can also be traced in terms of
its neuroscience. When playing video games and being
able to complete a given mission, areas of the brain that
stimulate satisfaction in men appear to be more active
than the same parts in women. Therefore, boys feel
more pleasure than women when they get stimulation
related to video games [28].
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[10]

[11]
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IV. CONCLUSION
This study aims to determine the effect of
academic and gender stress on the tendency of video
game addiction in elementary school students aged 9 to
12 years. The results of data analysis show that
academic and gender stress influences the tendency of
video game addiction. Boys have a higher tendency to
add video games than girls. Meanwhile, the higher the
academic stress, the higher the tendency of video game
addiction in children aged 9 to 12 years.
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paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada
dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan
penyempurnaan ke arah tatanan Indonesia baru yang
lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain
supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi,
transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam
praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk
didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian. Undang
Undang No 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat.
Salah satu misi Polri adalah mengelola SDM Polri
secara profesional dalam mencapai tujuannya yaitu
terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga dapat
mendorong peningkatan gairah kerja guna mencapai
kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya misi yang
menyentuh aspek SDM, sesungguhnya Polri berupaya
untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang
baik bagi para anggotanya. Peningkatan kemampuan,
kekuatan, dan penggunaan kekuatan Polri dikelola
sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan
tugas Polri sebagai pengemban fungsi keamanan dalam
negeri.
Ketua DPR R.I., Bambang Soesatyo mengakui
bahwa kinerja Kepolisian di bawah kepemimpinan
Kapolri Jendral Tito Karnavian semakin baik, hal
memberikan pelayanan maupun keamanan kepada
masyarakat. Bambang Soesatyo berharap di Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-72 Bhayangkara pada 1 Juli 2018,
menjadi momentum bagi Polri untuk terus
meningkatkan kinerja dan tidak berpuas diri atas capaian
yang sudah diraih selama ini. Adapun capaian tersebut
menurut hasil survei menyebutkan bahwa citra
kepolisian terus meningkat sangat signifikan pada 2018
yakni sebesar 82,9 persen [9].
Komisioner Kompolnas R.I., Poengky Indarti,
mengapresiasi kinerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia (Polri) dalam hal pelayanan kepada
masyarakat sehingga citranya terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. “Kompolnas
menyambut baik hasil survei yang menyatakan bahwa
citra Polri terus meningkat, hal ini dibuktikan dengan
tingginya tingkat kepuasan masyarakat mencapai 82,9
persen di tahun 2018. Naik sangat signifikan dari 46,7
persen di tahun 2014,” kata Poengky, Rabu (3/7/2018).
“Pelayanan, pengayoman, perlindungan kepada
masyarakat dan penegakan hukum yang merupakan
tugas Polri dapat terlaksana dengan baik, sehingga

Abstrak
Salah satu misi Polri adalah mengelola sumber daya
manusia (SDM) Polri secara profesional. Rendahnya
kinerja Polisi diperbaiki melalui pendekatan
pendidikan kerohanian Islam. Agama berpengaruh
sebagai motivasi dalam mendorong manusia untuk
meningkatkan kinerja Polri. Tujuan penelitian ini
adalah untuk: 1) mengevaluasi kinerja anggota Polri;
2) mengkaji pelaksanaan pendidikan kerohanian Islam
anggota Polri; 3) mengetahui peningkatan kinerja
anggota Polri dalam melaksanakan tugas, pokok dan
fungsinya; 4) mengidentifikasi dampak positif
pendidikan kerohanian Islam terhadap peningkatan
kinerja anggota Polri; 5) menemukan model
pendidikan kerohanian Islam terhadap peningkatan
kinerja anggota Polri. Jenis penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif, yaitu memberikan deskriptif
secara obyektif terhadap pendidikan kerohanian
Islam dengan dalam peningkatan kinerja anggota
Polri di Polres Kulon Progo. Data diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan analisis holistik teori Dadang Hawari,
yaitu faktor organo-biologik, psikoedukatif, sosial
budaya, dan Spiritual (Agama). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: pertama, kinerja anggota Polri
di Polres Kulon Progo berjalan dengan baik. Kedua,
pendidikan kerohanian Islam dilaksanakan melalui
metode langsung dan tidak langsung. Ketiga,
peningkatan motivasi kerja anggota Polri dalam
melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dapat
diatasi dengan pembinaan melalui pendidikan
kerohanian Islam. Keempat, pendidikan kerohanian
Islam memiliki dampak yang positif terhadap
peningkatan kinerja anggota Polri di Polres Kulon
Progo. Hal tersebut di temukan dari hasil analisis data
penelitian sebelum dan sesudah dilakukan pendidkan
kerohanian Islam. Kelima, diperoleh peningkatan
kinerja anggota Polri di Polres Kulon Progo yang
terdiri dari pelayanan kepada masyarakat, safari
subuh, pelayanan pemeriksaan gratis kepada
masyarakat.
Kata Kunci: pendidikan kerohanian dan pengembangan kinerja.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (the
rule of law), atau yang disebut dengan istilah ‘rechtsstaat’
yang mencakup beberapa elemen, yaitu: perlindungan
hak asasi manusia (HAM), pembagian kekuasaan,
pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta
peradilan tata usaha negara. Kepolisian Republik
Indonesia (Polri) sebagai salah satu aparatur
pemerintahan yang bertugas untuk menciptakan
ketertiban dalam masyarakat juga berperan dalam
mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan. Kita
dapat melihat pada era reformasi telah melahirkan
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keamanan dan ketertiban masyarakat juga baik,” ujar
Poengky [7].
Sementara itu, Ombudsman R.I. menerima
sejumlah laporan atau pengaduan dari masyarakat
tentang pelayanan publik. Dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir, masyarakat paling banyak mengeluhkan soal
pelaporan kinerja kepolisian. Menurut dia, banyaknya
laporan itu terjadi karena kurang komunikasi. Polisi,
lanjut
Lely,
terkadang
tidak
menyampaikan
perkembangan laporan yang dibuat pelapor. Atau
sebaliknya, pelapor bersikap pasif atau menunggu kabar
dari pihak kepolisian. “Karena itu ombudsman
melakukan beberapa kerja sama, misalnya kalau dengan
polisi kita lakukan gelar laporan bareng-bareng, kita
tanya sudah sampai mana. Sering kali lebih kepada
belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur
kesucian serta ketaatan. Terbentuknya kepribadian yang
baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan dan
prestasi yang berhubungan dengan profesi dan dunia
kerja, akan tetapi ditentukan oleh faktor-faktor yang
berhubungan erat dengan inner life-nya, suasana batin
dan semangat hidup yang bersumber kepada iman [1].
Oleh karena itu, salah satu hal yang dicari sebagai
sumber untuk menumbuhkan etos kerja adalah agama.
Manusia termotivasi untuk bekerja karena 3 hal,
yaitu: 1) Menghasilkan uang, apabila uang menjadi alasan
orang untuk bekerja, uang akan mendikte kinerja (mutu
pekerjaan) dan produktivitas (hasil kerja) pekerjaan
dengan kompensasi/imbalan finansial (uang) yang besar
akan membuat si pekerja bersedia bekerja dengan jam
kerja yang tinggi dan risiko yang besar juga. Mereka tidak
begitu peduli menyukai atau tidak jenis pekerjaannya,
yang penting uangnya besar; 2) Wujud aktualisasi diri,
ada sebagian kecil orang lebih mengedepankan
mengambil pekerjaan sebagai sarana aktualisasi diri
(mengembangkan minat dan bakat) dibandingkan
imbalan materi, “yang penting happy dan saya mencintai
pekerjaan saya”, kata mereka. Orientasi mereka adalah
terus mengasah dan mengembangkan potensi diri
dengan mengambil jenis pekerjaan yang mampu
mengeksplorasi bakat dan hobi mereka sambil tentunya
menghasilkan uang; 3) Memberikan pelayanan/ ibadah,
sebagian yang lain bekerja digunakan sebagai sarana
untuk memberikan pelayanan kepada orang yang
membutuhkan. Bukan imbalan materi, menyalurkan hobi
atau peningkatan potensi yang dicari, melainkan makna
hidup yang dijalani. Dengan kata lain, bukan kebutuhan
materi, emosi yang ingin dipenuhi, melainkan kebutuhan
spiritual atau rohani [11]. Demikian juga anggota Polri
sebagai manusia biasa.
Implementasi kinerja polri telah tertuang dalam alQur’an maupun Hadits yang begitu nyata dan jelas. Hal
ini sangat penting dibahas, karena semua manusia di
dunia ini pasti membutuhkan makanan, sandang maupun
papan sebagai kebutuhan dasar manusia. Manusia
berlomba-lomba atau memenuhi kebutuhannya dengan
bekerja untuk mendapatkan yang diinginkan. Sehingga,
perlu kita ketahui, bahwa semua yang kita peroleh
merupakan anugerah dan pemberian dari Allah SWT.
Untuk itu, diperlukan usaha dalam memenuhi
kehidupannya, baik yang bersifat materi maupun non-

persoalan komunikasi, karena mungkin kepolisian tidak
menyampaikan informasi kepada pelapor,” pungkas Lely
[6].
Tidak sedikit masyarakat yang memiliki anggapan
bahwa kinerja polisi terbilang buruk, khususnya soal
pungli dan suap. Tak jarang, masyarakat menjadi sinis
dan cenderung tidak percaya pada institusi yang
bertugas mengayomi dan melindungi masyarakat itu.
Polri sendiri bukan berdiam diri, tetapi juga terus
berupaya memperbaiki citranya di depan masyarakat
[8].
Agama berpengaruh sebagai motivasi dalam
mendorong manusia untuk melakukan aktivitas, karena
perbuatan yang dilakukan dengan latar
materi demi kelangsungan hidup manusia sehari-hari [2],
[12].
Kinerja kepolisian dapat diukur dengan standar
baku yang telah diterapkan dalam standar operasional
prosedur (SOP) yang meliputi: disiplin, loyalitas,
dedikasi, dan integritas. Anggota polri yang memiliki
karakter tersebut tentu memiliki kinerja yang baik
sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an Surat Ali
Imron ayat 110 yang artinya: “Kamu adalah umat yang
terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu
lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman,
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”
Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bahwa
umat terbaik adalah menyuruh kepada yang ma’ruf dan
mencegah kepada yang mungkar. Hal tersebut sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian yang
termaktub dalam UU Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Islam
menempatkan tugas Polri di tempat yang mulia, seluruh
aktivitas dan setiap langkahnya dalam memberantas
kemungkaran merupakan nilai ibadah dan mewujudkan
jihad yang utama menurut ajaran Islam.
Kinerja kepolisian merupakan serangkaian tugas
pokok kepolisian yang dilandasi dengan keimanan,
ketakwaan dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat tanpa pamrih atau imbalan. Hal ini
mengingat bahwa belum adanya batasan tentang kinerja
kepolisian dalam Psikologi Pendidikan Islam. Bekerja
yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman dan tauhid,
bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi
sekaligus meninggikan martabat diri sebagai abdullah
(hamba Allah) yang mengelola seluruh alam sebagai
bentuk dari cara dirinya mensyukuri nikmat Allah SWT
[1]. Masalah yang menjadi penghambat tercapainya
tujuan di institusi polri, khususnya Polres Kulon Progo
adalah kinerja yang dimiliki oleh anggota kepolisian
tersebut.
Usaha Polri meningkatkan kinerja terus
diperjuangkan, salah satunya dilakukan dengan
mengikutsertakan anggotanya dalam berbagai kegiatankegiatan yang dapat menunjang peningkatan kinerja dan
profesionalisme
Polri.
Polres
Kulon
Progo
mengembangkan kinerja melalui kegiatan pendidikan
rohani Islam guna meningkatkan ketrampilan dan
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pengetahuan terhadap anggota. Dengan adanya
pendidikan rohani Islam tersebut diharapkan kualitas
kinerja anggota meningkat dalam memberikan pelayanan
prima.
Kepedulian Kepolisian Resort (Polres) Kulon Progo
terhadap pendidikan rohani Islam ditandai dengan
terbentuknya pembinaan mental kerohanian terhadap
anggota. Program ini telah ada sejak tahun 2011, sebagai
upaya mewujudkan anggota Polri yang profesional dan
berbudaya serta mampu mengimbangi tingkat
pendidikan masyarakat. Sistem pendidikan kerohanian
Islam ini disusun berdasarkan kebutuhan anggota Polres
Kulon Progo.
Polres Kulon Progo merupakan bagian dari Polda
DIY dimana Polres Kulon Progo ini memiliki 12 Polsek
di setiap wilayah/kecamatan. Polres Kulon Progo
dipimpin oleh seorang Perwira Menengah berpangkat
AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) dengan memiliki
kekuatan anggota sejumlah 1.115 anggota. Sampai
dengan tahun 2018, Polres Kulon Progo telah meraih
beberapa prestasi, baik dalam tingkat internal maupun
eksternal, tingkat lokal maupun nasional.
Adanya kepedulian Polri yaitu Polres Kulon Progo
dalam mengembangkan kinerja anggotanya dengan
menanamkan aspek spiritual bagi setiap anggota melalui
fasilitas ibadah dan kegiatan lain yang mendukung
peningkatan pendidikan rohani Islam di Polres Kulon
Progo. Pada dasarnya peningkatan kinerja Kepolisian
merupakan masalah penting yang perlu dilihat lebih
lanjut dalam rangka mewujudkan kinerja polisi dengan
penanaman pendidikan rohani sebagai bentuk nilai
spiritual yang dapat dijadikan pegangan dalam
menghadapi tantangan, rintangan dan hambatan. Oleh
karena itu, peneliti mengambil judul tentang:
“Pendidikan
Kerohanian
Islam
dan
Pengembangan Kinerja Anggota Polri di Polres
Kulon Progo”.

pendidikan kerohanian Islam terhadap peningkatan
kinerja anggota Polri di Polres Kulon Progo.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat: (a)
Menjadi bahan rujukan atau referensi bagi
perkembangan keilmuan khususnya tentang konsep
pendidikan kerohanian Islam dan implementasinya
dalam peningkatan kinerja yang diterapkan secara
kongkrit; (b) Menjadi sumbangan keilmuan tentang
argumen pentingnya kerohanian Islam dan
bagaimana proses internalisasi nilai Islam dalam
peningkatan kinerja di lembaga Kepolisian; (c)
Menjadi bahan kajian lebih lanjut dalam menambah
khasanah ilmu pengetahuan di bidang Psikologi
Pendidikan Islam terutama tentang pendidikan
kerohanian Islam dan peningkatan kinerja Polri di
Polres Kulon Progo.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberi
masukan bagi: (a) Polres Kulon Progo, Bagi Polres
Kulon Progo, menjadi bahan evaluasi perbaikan
lebih lanjut bagi Polres Kulon Progo khususnya
seperti Kapolres untuk dapat memanfaatkan model
pendidikan kerohanian Islam ini sebagai salah satu
pedoman untuk mewujudkan peningkatan kinerja
Polres Kulon Progo; (b) Bagi anggota Polri,
mengambil dari kurikulum, metode, pendekatan
serta kegiatan yang dipakai dalam peningkatan
kinerja di Polres Kulon Progo; (c) Bagi pembaca dan
penelitian lain, bermanfaat bagi para pembaca dan
peneliti lain untuk dapat menjadikannya sebagai
tambahan referensi dan juga dapat melaksanakan
penelitian lanjutan tentang upaya pendidikan
kerohanian Islam di Kepolisian. Sehingga akan lahir
penelitian-penelitian berikutnya yang dapat
mencerahkan iklim pendidikan Indonesia.
3. Manfaat Metodologis, diharapkan dapat: (a)
Menyusun penelitian ini dengan baik; (b)
Mengetahui arti penting riset, sehingga keputusankeputusan yang dibuat dapat dipikirkan dan diatur
dengan sebaik-baiknya; (c) Menilai hasil-hasil
penelitian yang sudah ada, yaitu untuk mengukur
sampai seberapa jauh suatu hasil penelitian dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

B.

Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:
(1) Bagaimana kinerja anggota Polri di Polres Kulon
Progo?; (2) Bagaimana pelaksanaan pendidikan
kerohanian Islam di Polres Kulon Progo?; (3) Bagaimana
peningkatan kinerja anggota Polri di Polres Kulon Progo
dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya?; (4)
Bagaimana pengaruh pendidikan kerohanian Islam
terhadap peningkatan kinerja anggota Polri di Polres
Kulon Progo?; (5) Bagaimana model strategi pendidikan
kerohanian Islam terhadap peningkatan kinerja anggota
Polri di Polres Kulon Progo?

D. Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik
Penelitian ini merupakan kolaborasi teori yang
sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan bahasan
Kurikulum Pendidikan Indonesia. Penelitian ini telah
didahului oleh:
a. Acep Mulyadi dalam “Islam dan Etos Kerja: Relasi
Antara Kualitas Keagamaan dengan Etos Produktivitas
Kerja di Daerah Kawasan Industri Kabupaten Bekasi”.
b. Moh. Wardi dalam “Penerapan Nilai Pendidikan
Agama Islam Dalam Perubahan Sosial Remaja”.
c. Ima Amaliah, Aan Julia, Westi Riani dalam “Pengaruh
Nilai Islam Terhadap Kinerja Kerja”.
d. Bagus Mohammad Ramadhan dan Muhammad
Nafik Hadi Ryandono dalam “Etos Kerja Islami Pada
Kinerja Bisnis Pedagang Muslim Pasar Besar Kota
Madiun”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1)
Mengevaluasi kinerja anggota Polri di Polres Kulon
Progo; (2) Mengkaji pelaksanaan pendidikan kerohanian
Islam anggota Polri di Polres Kulon Progo; (3)
Mengidentifikasi peningkatan kinerja anggota Polri di
Polres Kulon Progo dalam melaksanakan tugas, pokok
dan fungsinya; (4) Mengetahui dampak positif pendidikan
kerohanian Islam terhadap peningkatan kinerja anggota
Polri di Polres Kulon Progo; (5) Menemukan model
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e.
f.
g.

Weni Indriani dalam “Kontribusi Etos Kerja Islami
Terhadap Kinerja Dosen”.
Mohammad Irham dalam “Etos Kerja Dalam
Perspektif Islam”.
Diah Ayu Kusumawati dalam “Peningkatan Perilaku
Kerja Islami Dengan Budaya Organisasi Islami Sebagai
Variabel Moderasi”.

mengetahui cara-caranya yang tepat. Peneliti juga telah
mempersiapkan tempat penyimpanan data, baik
penyimpanan secara digital maupun manual pada kertas.
Tahapan pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian kualitatif menurut Creswell (2015) perlu
divisualisasikan sesuai dengan fase aktivitas yang akan
dilakukan supaya proses yang ditempuh menjadi lebih
terarah. Adapun aktivitas yang dimaksud adalah usaha
dan proses dalam menentukan tempat atau individu,
memperoleh akses dan membangun relasi, melakukan
sampling, mengumpulkan data, merekam informasi,
pemecahan persoalan di lapangan dan menyimpan data.

I. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Metode kualitatif dalam penelitian ini
dimaksudkan untuk mengobservasi fenomena yang
terjadi di lapangan secara langsung dan melakukan
interview secara mendalam dengan informan.
Fenomena yang diobservasi meliputi individu yang
mengikuti pendidikan kerohanian Islam dan peningkatan
kinerja dalam mengikuti kegiatan tersebut. Semua
proses yang dieksplor meliputi peningkatan kinerja
anggota Polres Kulon Progo.
Metode penelitian dengan pendekatan studi kasus
merupakan penelitian dengan rangkaian yang dilakukan
secara intensif, terinci, dan juga mendalam tentang suatu
program, suatu peristiwa, dan sautu aktivitas secara
intensif, baik untuk perorangan, kelompok, lembaga atau
sebuah organisasi. Peristiwa yang dimaksud dalam studi
kasus merupakan hal yang aktual dan peristiwa yang
sedang berlangsung (M. Rahardjo, 2017). Penelitian ini
dilakukan di lembaga pemerintah yaitu Kepolisian
Republik Indonesia (Polri), tepatnya di Kepolisian
Resort (Polres) Kulon Progo yang telah berlangsung
secara terprogram yaitu tentang pelaksanaan pendidikan
kerohanian Islam di Polres Kulon Progo. Sehingga
pendekatan studi kasus dirasa tepat untuk digunakan
dalam penelitian ini.
Pendekatan studi kasus juga terbagi dua, yaitu studi
kasus yang menyimpang dari kewajaran dan studi kasus
yang berorientasi ke arah perkembangan yang positif.
Jenis pertama lebih bersifat kuratif, sehingga hasil yang
diperoleh dapat digunakan oleh pihak lain untuk
melanjutkan memberikan penyembuhan dan perbaikan.
Sementara jenis kedua berupa kasus prospektif, hasil
penelitian dari jenis kedua ini daapt ditindaklanjuti oleh
peneliti lain yang berkompeten dalam bidangnya dengan
melakukan action research. Penelitian ini merupakan jenis
kedua dari pendekatan studi kasus yaitu meneliti
sesuatu yang positif yakni pendidikan kerohanian Islam
dan peningkatan kinerja anggota Polri di Polres Kulon
Progo.

C. Teknik Analisis Data
Proses analisis data dimulai dengan menelaah data
yang tersedia dari berbagai sumber baik sumber primer
maupun sumber sekunder. Pada dasarnya tujuan dari
analisa data didalam suatu penelitian ialah untuk
menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi
data yang mempunyai makna serta mudah dipahami dan
diinterpretasikan [4].
Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
reduktif fenomenologis dan editik selama pengumpulan
data dilakukan [3]. Beberapa hal yang dilakukan adalah
mereduksi data, menyajikan data, menarik kesimpulan
dan melaksanakan verifikasi data. Mereduksi data
merupakan kegiatan pengumpulan data dari lapangan
yang kemudian dipilah dan pilih mana data yang esensial
dan tidak esensial.
II. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kinerja Anggota Polri di Polres Kulon Progo
Menilai kinerja suatu institusi, termasuk
institusi kepolisian bisa dilihat dari berbagai aspek.
Dari sisi out put misalnya bisa dilihat dari penurunan
tingkat kriminalitas yang nantinya berdampak pada
penciptaan rasa aman di masyarakat. Untuk menilai
kinerja kepolisian diperlukan menganalisa persepsi
masyarakat dari segi subyek (kinerja anggota
kepolisan) dan segi obyek (kinerja institusi dalam
memberikan pelayanan). Oleh karena itu, ada
sasaran penilaian kinerja terbagi menjadi 2
kelompok sasaran yakni internal kepolisian sendiri
dan masyarakat. Dari kedua kelompok ini ada 5
aspek yang dinilai antara lain: (a) persepsi internal
kepolisian,
terdiri
dari:
kepemimpinan,
pengembangan SDM, perencanaan strategis
kepolisian; (b) persepsi masyarakat, terdiri dari:
kinerja kepolisian dan kepuasan masyarakat.
2.

B.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif
secara umum dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu:
observasi baik observasi langsung maupun observasi
terlibat (participant observation), wawancara dan
dokumentasi. Namun sebelum sampai pada tahapan
tersebut, peneliti telah mempersiapkan diri untuk
beberapa aktivitas. Perolehan izin merupakan langkah
pertama, melaksanakan strategi sampling kualitatif yang
baik, mempersiapkan alat perekam dan telah
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Pelaksanaan Pendidikan Kerohanian Islam di Polres
Kulon Progo
Pelaksanaan pendidikan kerohanian Islam
dalam peningkatan kinerja dibangun atas nilai
filosofis dan landasan yang jelas. Untuk memberikan
gambaran tentang hal ini, peneliti telah melakukan
proses penelitian di Polres Kulon Progo.
Pengumpulan data dan informasi yang mendalam
dilakukan dengan beberapa teknik seperti:
wawancara mendalam, dokumentasi, dan angket.

Dalam suatu institusi atau lembaga, setiap
pelaksanaan kegiatan tentu diperlukan adanya
struktur organisasi serta penanggung jawab untuk
memperlancar tugas dan wewenang dari
pelaksanaan kegiatan yang ada. Adapun pendidikan
kerohanian Islam anggota Polri di Polres Kulon
Progo meliputi: harian, mingguan, tahunan, dan
insidental.
3.

anggota dalam mengikuti tausiyah di Masjid
Ainurrohman Polres Kulon Progo mengalami
peningkatan; Meningkatnya kepedulian terhadap
sesama anggota polisi maupun keluarganya. Hal
tersebut ditandai dengan membezuk yang sakit,
ta’ziah dan memberikan sumbangsih terhadap
anggota maupun keluarganya yang kena musibah;
Kesadaran anggota bahwa menjadi anggota Polri
merupakan tugas mulia dan merupakan suatu
ibadah.

Peningkatan Kinerja Anggota Polri di Polres Kulon
Progo Dalam Melaksanakan Tugas, Pokok, dan
Fungsinya
Dari dua puluh sampel yang didapatkan oleh
peneliti melalui wawancara adalah sebagai berikut:
Sebelum pembinaan, terdapat beberapa perilaku
anggota Polri di Polres Kulon Progo yang diambil
sampelnya adalah: Bahwa tugas kepolisian sangatlah
berat sehingga muncul anggapan di masyarakat
bahwa polisi tidak pernah tuntas menyelesaikan
beberapa kasus karena dianggap lahan bisnis;
Adanya oknum polisi di Polres Kulon Progo yang
merasa dirinya hebat dan sombong sehingga
menimbulkan anggapan negatif yang terjadi dalam
masyarakat; Sifat oknum polisi di Polres Kulon
Progo yang temperamental dalam menghadapi
berbagai masalah yang terjadi di dalam masyarakat
misalnya penanganan demonstrasi, pelanggaran lalu
lintas, penangkapan pencuri, penggrebegan
minuman keras, judi sehingga memicu tindakan
agresi pada oknum tersebut; Menyadari bahwa
dinas di kepolisian tidak lebih hanya menggugurkan
kewajiban yakni apel jam 07.00 pagi pulang jam
14.00 siang, sedangkan waktu selebihnya hanya
untuk mengisi waktu luang dengan bercerita,
ngobrol dan lain-lain yang kurang bermanfaat;
Ketika tiba waktu adzan sholat Dzuhur maupun
shalat Ashar dikumandangkan di Masjid Polres
Kulon Progo banyak anggota yang masih aktif
melaksanakan kegiatan sendiri-sendiri, seakan-akan
suara adzan tersebut hanyalah lantunan musik atau
tidak memperhatikan keutamaan sholat berjamaah;
Saat diadakan kegiatan tausiyah setiap hari Kamis
sehabis sholat Dzuhur banyak anggota yang
langsung meninggalkan masjid; Ketidakpedulian
sebagian anggota polisi ketika ada anggota dan
keluarganya yang terkena musibah, sakit, maupun
meninggal dunia; Anggapan bahwa tugas kepolisian
itu bukan merupakan sebagian dari ibadah.
Setelah pembinaan, adapun perubahan yang
terjadi ialah: Peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap polisi meningkat; Banyak anggota Polri di
Polres Kulon Progo yang semakin baik perilakunya,
tidak sombong, membumi, santun, melayani dengan
baik, memiliki kinerja yang lebih baik; Ketika
menghadapi permasalahan dapat diselesaikan
dengan musyawarah; Anggota Polri memiliki
kewajiban menjunjung tinggi kode etik kepolisian
ditandai dengan peningkatan kinerja dan
kedisiplinan anggota; Meningkatnya kesadaran
untuk mengikuti sholat berjamaah di Masjid
Ainurrohman Polres Kulon Progo; Kekhusukan

4.
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Pengaruh Pendidikan Kerohanian Islam Terhadap
Peningkatan Kinerja Anggota Polri di Polres Kulon
Progo
Pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulon
Progo merupakan upaya untuk membantu anggota
Polri agar mampu menumbuhkan sikap terhadap
ketaatan beribadah. Dalam hal ini, peneliti akan
menganalisis baik dari metode, materi, maupun
proses pendidikan kerohanian Islam terhadap
peningkatan kinerja anggota Polri di Polres Kulon
Progo.
Metode pendidikan kerohanian Islam yang
diterapkan oleh petugas bimbingan kerohanian di
Polres Kulon Progo di antaranya adalah, metode
secara langsung dan tidak langsung. Dari dua
metode tersebut tentu memiliki tingkat efektifitas
yang berbeda-beda.
Dari semua metode pendidikan kerohanian
tersebut, dapat diketahui bahwa pemberian
pendidikan kerohanian melalui metode yang
digunakan petugas pendidikan kerohanian adalah
bertujuan untuk meningkatkan ketaatan beragama
anggota Polri di Polres Kulon Progo. Artinya
petugas
pendidikan
kerohanian
hendaklah
menanamkan pada diri anggota Polri bahwa ibadah
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
setiap muslim, yaitu untuk mendekatkan diri kepada
Allah dan kerelaan seorang hamba dalam menerima
takdir-Nya. Apakah seorang hamba dalam
menjalankan ibadah itu dengan ikhlas dan terus
menerus berikhtiar mencari jalan untuk selalu dekat
dekat dengan Allah. Maka Allah akan menjanjikan
kemudahan hisabnya dihari kiamat. Hal tersebut
bisa dilakukan jika petugas pendidikan kerohanian
tahu kondisi yang diperlukan oleh anggota Polri,
sehingga mempermudah bagi petugas pendidikan
kerohanian
dalam
melakukan
pendidikan
kerohanian kepada anggota Polri.
Metode yang digunakan petugas pendidikan
kerohanian
dalam
melakukan
pendidikan
kerohanian kepada anggota Polri hendaklah tidak
harus berkonsentrasi terhadap materi saja, namun
yang perlu diutamakan bagi seorang pembimbing
adalah bagaimana sikap petugas pendidikan
kerohanian dalam menghadapi anggota Polri,
artinya petugas pendidikan kerohanian perlu
memperhatikan sopan santun dalam memberikan
pendidikan kerohanian pada anggota Polri, sehingga
disinilah perlu memperhatikan metode sebagai
jembatan untuk bisa menyampaikan materi

pendidikan kerohanian, jika hal tersebut benarbenar diperhatikan, maka tujuan pendidikan
kerohanian akan tercapai.
Materi merupakan hal terpenting yang tidak
boleh lepas dalam pelaksanaan pendidikan
kerohanian Islam. Karena dengan materi, petugas
pendidikan kerohanian Islam bisa mengubah jiwa
anggota Polri yang kurang baik menjadi lebih baik.
Oleh karena itu materi yang disampaikan Bimrohtal
baik menyangkut masalah aqidah, ibadah, dan
akhlak. Semua itu mempunyai pengaruh yang lebih
baik bagi anggota Polri. Hal ini bisa dibuktikan pada
tanggapan anggota Polri pada materi, 90% merasa
senang, 10% merasa biasa, selebihnya 0% tidak
senang. Adapun materi yang digunakan dalam
pendidikan kerohanian Islam di Polres Kulon Progo
menyangkut aqidah, ibadah, dan akhlak.
Dari data yang didapatkan, tanggapan anggota
Polri terhadap usaha petugas pendidikan
kerohanian Islam dalam membina mental spiritual
anggota Polri adalah mayoritas mereka mendukung
usaha tersebut. Pendidikan kerohanian Islam
tersebut benar-benar bermanfaat bagi anggota Polri
dengan alasan bahwa kegiatan tersebut dapat
menyadarkan, karena mengayomi terhadap
masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus
dilaksanakan. Maka dengan meningkat Allah
(zikrullah), akan dapat membangkitkan gairah untuk
selalu beribadah. Maka dalam hal ini Bimrohtal
dalam
usahanya
memberikan
pendidikan
kerohanian Islam selalu memasukkan nilai-nilai
ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan alHadits, karena hal ini dapat mendorong semangat
dalam beribadah bagi anggota Polri.
Selain itu, perlu sekali bagi para anggota Polri
memberikan kritik pada Bimrohtal, hal ini bisa
dilakukan seperti Bimrohtal menyediakan kotak
saran layanan bagi anggota Polri atau keluarga
anggota Polri, untuk bahan auto kritik bagi
Bimrohtal dalam melakukan pendidikan kerohanian
Islam agar semakin baik.
Proses pelaksanaan pendidikan kerohanian
Islam yang dilaksanakan di Polres Kulon Progo
merupakan terapi gabungan antara pembinaan
mental secara fisik dan non fisik. Hal ini terbukti
membuahkan hasil. Secara berangsur-angsur
anggota Polri dalam menjalankan ibadah semakin
baik.
Sejalan dengan pendidikan kerohanian Islam
yang diberikan kepada anggota Polri, tentu pada
setiap anggota Polri tidaklah sama menunjukkan
sikapnya ketika menghadapi masalah. Ada mereka
yang sabar dan tawakal saat menghadapi masalah,
namun ada juga yang selalu diliputi rasa was-was.
Kondisi seperti ini memungkinkan petugas
pendidikan kerohanian Islam dalam menentukan
metode dan materi ada yang patut untuk diberikan
kepada para anggota Polri. Oleh karena itu,
sebagaimana dijelaskan pada pembahasan petugas
pendidikan kerohanian Islam dan anggota Polri,
bahwa keadaan anggota Polri menentukan sikap

seorang petugas pendidikan kerohanian Islam dalam
melakukan pendidikan kerohanian Islam.
Proses pelaksanaan pendidikan kerohanian
Islam di Polres Kulon Progo masalah dalam hidup,
merupakan keadaan yang selalu dialami oleh
manusia. Namun demikian bukan berarti manusia
harus pasrah tanpa berusaha. Sebagaimana telah
diketahui bahwa Allah menjanjikan semua
permasalah hidup pasti ada solusinya, oleh karena
itu sudah seharusnya manusia selalu berikhtiar yang
tentunya sesuai dengan tuntunan syara’. Betapa
pentingnya pendidikan kerohanian Islam yang
diberikan pada anggota Polri, yang semua itu
memiliki fungsi di antaranya: preventif, kuratif, dan
developmental.
5.
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Model Strategi Pendidikan Kerohanian Islam
Terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Polri di
Polres Kulon Progo
Strategi pendidikan kerohanian Islam terhadap
anggota Polri secara umum telah menjadi kegiatan
yang bersifat biasa-biasa, seperti halnya kegiatan
rohani pada umumnya. Seringkali kegiatan seperti
ini disampaikan dengan metode ceramah serta
sesekali tempo disertai dengan iringan tanya jawab
seputar masalah agama. Dalam prakteknya, kegiatan
pendidikan rohani terhadap anggota Polri
dilaksanakan dalam bentuk pemberian khutbah saat
pelaksanaan shalat Jum’at, siraman rohani saat
perayaan hari besar Islam, atau dalam bentuk
kegiatan kajian keagamaan secara rutin. Materi yang
disampaikan pun tak jauh berbeda dari materimateri pembinaan rohani pada umumnya, yakni
meliputi materi akidah, fikih, dan perilaku Islami
atau akhlak.
Pendidikan rohani kepada masyarakat luas
tentu memiliki perbedaan metodologi dan
pendekatan ketimbang dengan obyek sasaran
berupa individu. Terhadap mad’u berupa
masyarakat luas pendidikan kerohanian bisa saja
memakai metode ceramah, sebagaimana yang biasa
berlangsung. Begitu juga kegiatan dakwah terhadap
sekelompok masyarakat, pendekatan dan metode
yang digunakan bisa saja menggunakan penyuluhan
ataupun dengan training. Mad’u bisa saja diajak
untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah atau
cukup diajak untuk bersabar terhadap suatu
musibah yang datang dari Allah SWT. Cara-cara
berdakwah seperti ini tidak tepat jika diarahkan
kepada mad’u berupa individu. Tidak cukup seorang
individu dinasehati untuk bersabar tanpa terlebih
dahulu mengetahui secara mendalam problem
utama yang dialami individu.
Pemakaian metode bimbingan dan konseling
memungkinkan terjadi komunikasi yang intensif dan
penuh keterbukaan antara mad’u atau klien dengan
pembimbing atau konselor. Rasa percaya dan rasa
aman yang muncul dari dalam diri klien sangat
membantu konselor dalam menganalisa setiap
masalah klien yang bersifat subyektif dan privasif.
Temuan-temuan core problem yang dihasilkan pun

bisa didiskusikan bersama hingga benar-benar
mad’u atau klien itu sendiri secara sadar menyadari
inti permasalahan yang tengah dihadapinya.
Dibawah pembimbing, secara sadar klien atau
mad’u sendiri berusaha merekonstruksinya,
memastikannya, serta memutuskan langkah-langkah
konstruktif untuk keluar dari akar permasalahan
yang dialami.
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Kesimpulan
Berdasarkan penelitian tentang pendidikan
kerohanian Islam dan pengembangan kinerja anggota
Polri di Polres Kulon Progo dapat disimpulkan bahwa:
Hasil penilaian kinerjanya, dari sisi out put yaitu
menurunnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada
penciptaan rasa aman di masyarakat. Bentuk dari
pendidikan kerohanian Islam meliputi empat aspek yaitu
kegiatan: harian, mingguan, tahunan, dan insidental.
Dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya
dilakukan penelitian sebelum dan sesudah pembinaan.
Pendidikan kerohanian Islam terhadap peningkatan
kinerja anggota Polri merupakan upaya untuk
membantu anggota Polri agar mampu menumbuhkan
sikap terhadap ketaatan beribadah.
Dalam prakteknya, kegiatan pendidikan rohani
terhadap anggota Polri dilaksanakan dalam bentuk
pemberian khutbah saat pelaksanaan shalat Jum’at,
siraman rohani saat perayaan hari besar Islam, atau
dalam bentuk kegiatan kajian keagamaan secara rutin.
Materi yang disampaikan pun tak jauh berbeda dari
materi-materi pembinaan rohani pada umumnya, yakni
meliputi materi akidah, fikih, dan perilaku Islami atau
akhlak.
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obat-obat tersebut. berupa diare (sementara), nyeri
otot, pusing-pusing dan reaksi kulit, gangguan
pendengaran. Pada penggunaan lama dengan dosis tinggi
akan berakibat terjadi impotensi [6], sehingga diperlukan
alternatif untuk pengobatan terapi ulser, salah satunya
dengan menggunakan buah labu jipang.

Abstrak
Kejadian tahunan penyakit ulkus peptikum di
Indonesia karena berbagai sebab semakin meningkat.
Salah satu alternatif pengobatannya adalah
menggunakan tanaman obat yaitu buah labu jipang.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya
aktivitas anti-ulcer ekstrak etanol buah labu jipang
terhadap kerusakan lambung tikus putih Wistar.
Penelitian menggunakan hewan uji tikus putih jantan
galur Wistar sebanyak 20 ekor, umur 2-3 bulan dan
berat badan 150-200 gram. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah labu jipang
pada dosis 150, 200 dan 250 mg/Kg BB mempunyai
persen proteksi terhadap ulser pada tikus Wistar
berturut-turut sebesar 40%, 36,67%, 36,67%.
Disimpulkan bahwa ekstrak etanol buah labu jipang
dengan dosis 150, 200 dan 250 mg/Kg BB dapat
menurunkan indeks ulser karena induksi HCl-etanol
secara signifikan.

Penelitian sebelumnya telah membuktikan
aktivitas farmakologi dari senyawa yang dikandung dalam
buah dari labu jipang yaitu sebagai antiinflamasi, aktivitas
antioksidan, anti radang [7]. Buah labu jipang (Sechium
edule) mengandung alkaloid, flavonoid, serta tanin [8].
Flavonoid yang terkandung dalam labu jipang yaitu
quersetin. Quersetin telah terbukti memiliki aktivitas
antiradang, karena langsung menghambat penyebab
utama dari proses peradangan tersebut [9]. Mekanisme
alkaloid sebagai gastroprotektif adalah dengan cara
mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan
produksi mukus lambung setelah luka akibat bahan
penginduksi [10] [11], sedangkan tanin sebagai antiulser
dengan cara mengurangi sekresi asam lambung yang
diakibatkan induksi alkohol dan ligasi pylorus [12].

Kata Kunci : ekstrak etanol, Labu jipang, Anti ulcer

PENDAHULUAN
Angka morbilitas kelainan lambung akhir-akhir
ini meningkat dengan berbagai sebab seperti penggunaan
NSAID, konsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi
H.pylori serta stress yang diderita seseorang. Kelainan
pada lambung yang disebabkan oleh etanol yang dikenal
sebagai alkohol di masyarakat menjadi masalah sosial [1].
Etanol dapat meningkatkan produksi Reactive Oxygen
Species dan menurunkan kadar antioksidan selular [2],
sehingga dapat merusak sawar mukosa lambung. Etanol
cepat berpenetrasi ke dalam mukosa lambung dengan
cara melepaskan radikal bebas dan meningkatkan
permeabilitas mukosa sehingga memungkinkan difusi
balik HCl [3}. Kelainan lambung yang sering dijumpai
salah satunya ulkus peptikum atau tukak lambung yaitu
suatu lesi yang timbul karena adanya ketidakseimbangan
antara faktor agresif dan faktor defensif [4]. Ulkus
peptikum adalah putusnya kontinuitas mukosa lambung
yang meluas sampai di bawah epitel, sedangkan
kerusakan mukosa yang tidak meluas sampai ke bawah
epitel disebut sebagai erosi [5].

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
aktivitas anti-ulser ekstrak etanol buah labu jipang
terhadap kerusakan lambung tikus Wistar melalui
parameter persen proteksi estrak etanol labu jipang
terhadap ulser.
METODE PENELITIAN
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah buah labu jipang (Sechium edule) yang
diperoleh dari kelompok tani di lereng Gunung Sindoro,
Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa
Tengah, HCl 2M-etanol 70% (1:1), formalin teknis 10%,
etanol 96%, etanol 70%, larutan HCl 2 N, amoniak,
pereaksi Mayer, FeCl3.
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
oven, blender, Halogen Moisture Analyzer, soxhlet,
perangkat alat maserasi, evaporator dan corong
Buchner, spuit, jarum suntik oral Merek Needle, alat-alat
gelas, timbangan digital, Mikroskop Olympus SZ3060
cahaya medan terang, seperangkat alat bedah hewan
percobaan.

Obat sintetik untuk tukak lambung yang sering
digunakan adalah penghambat sekresi asam yaitu
golongan H2-blockers (antagonis H2-reseptor) seperti
simetidin, ranitidin, famotidin, roksatidin dan nizatadin.
Efektivitas obat-obat ini pada penyembuhan tukak
lambung dan usus dengan terapi kombinasi melebihi 80%.
Namun demikian efek samping yang dilaporkan dari
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selanjutnya dibersihkan dengan cairan fisiologis.
Lambung dimasukkan ke dalam larutan formalin 10%
selama 10 menit untuk pembuatan preparat
mikroskopis histopatologi serta dilakukan skoring.

Jalannya Penelitian
Penyiapan ekstrak buah labu jipang (Sechium edule)
Serbuk simplisia kasar buah labu jipang sebanyak 1000 g,
dilakukan penyarian dengan metode maserasi
menggunakan pelarut etanol 96% sebanyak 5 L diaduk
dengan alat intermitten shaking selama 3 jam dengan
kecepatan 400 rpm, didiamkan selama 72 jam (3 hari).
Hasil maserasi diuapkan di atas waterbath pada suhu 5060oC hingga diperoleh ekstrak kental, lalu ditempatkan
di dalam wadah gelap dan disimpan di tempat sejuk
untuk digunakan lebih lanjut.
Perhitungan rendemen ekstrak

Pengujian ulkus peptikum dilakukan dengan mengamati
ulkus atau tukak yang terbentuk. Keparahan tukak
diukur dengan melihat perubahan secara mikroskopik
seperti adanya infiltrasi sel radang, degenerasi, dan
nekrosis. Tukak yang terbentuk dievaluasi dengan skor
yang telah ditetapkan [18] seperti tersaji pada Tabel I.
TABEL I. SKORING PERUBAHAN PADA LAMBUNG (WIRALAGA
ET AL., 2015)

Rendemen ekstrak buah labu jipang dihitung dengan
membandingkan berat awal simplisia dan berat akhir
ekstrak yang dihasilkan.
Pemeriksaan organoleptis ekstrak buah labu jipang
Pemeriksaan organoleptis meliputi pemeriksaan warna,
aroma, rasa dan konsistensi pada ekstrak.
Kandungan lembab ekstrak buah labu jipang
Kandungan lembab ekstrak diuji dengan menggunakan
alat Halogen Moisture Analyzer dengan pemanasan pada
suhu 105oC selama 15 menit, maka persen kadar dari
sampel akan tertera secara otomatis. Kadar air yang
baik tidak melebihi dari 10% [13].

Skoring untuk
infiltrasi sel radang
tidak ada
0
ringan (fokal)
1
sedang
2
(multifokal)

Skoring untuk
degenerasi
tidak ada
0
ringan (fokal)
1
sedang
2
(multifokal)

Skoring untuk
nekrosis
tidak ada
0
ringan (fokal)
1
sedang
2
(multifokal)

parah (difusa)

parah (difusa)

parah (difusa)

3

3

Untuk pengujian ulkus peptikum dilakukan di bawah
mikroskop masing-masing pada 3 lapang pandang
mikroskopik, perubahan yang terjadi pada lambung
dilakukan skoring. Tingkat keparahan tukak dinyatakan
sebagai indeks tukak, yang dihitung menggunakan
Persamaan 1.

Identifikasi senyawa flavonoid, alkaloid dan tanin
Pereaksi uap amoniak digunakan untuk pemeriksaan
flavonoid [14]. Pereaksi Mayer digunakan untuk
mendeteksi golongan senyawa alkaloid lalu diamati ada
tidaknya endapan [15]. Pereaksi FeCl3 digunakan untuk
pemeriksaan polifenol (tanin) dengan mengamati warna
larutan hasil reaksi [16].
Pengujian ulkus peptikum

Indeks Tukak = Rata-rata (jumlah skor infiltrasi radang
+ degenerasi + nekrosis)……………….. (1)
Data indeks tukak yang diperoleh kemudian dianalisis
secara statistik, sedangkan gambaran data histopatologi
lambung yang mengalami tukak dianalisis secara
deskriptif. Analisis dari preparat irisan lambung
dilakukan dengan mengamati perubahan spesifik yang
terjadi pada lambung tersebut [19].

Hewan uji sebanyak 20 tikus putih jantan galur Wistar
dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing terdiri dari 4
tikus dengan perlakuan sebagai berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok I (kontrol normal) dipuasakan selama 24 jam
lalu diberikan akuades sehari sekali selama 5 hari
berturut-turut.

A. Hasil pembuatan simplisia dan ekstrak buah labu
jipang (Sechium edule)
Buah labu jipang dikeringkan di bawah sinar
matahari dengan ditutupi oleh kain hitam. Penggunaan
kain hitam dimaksudkan agar tanaman tidak terkena
sinar matahari secara langsung yang mengandung sinar
UV yang dapat merusak senyawa zat aktif yang terdapat
pada tanaman. Buah Sechium edule merupakan buah yang
memiliki kadar air yang tinggi sehingga perlu dilakukan
penjemuran di bawah sinar matahari langsung,
selanjutnya setelah kadar air pada buah labu jipang
berkurang maka pengeringan dibantu menggunakan
oven pada suhu 100°C selama 3-4 jam. Serbuk simplisia
yang diperoleh dari 20 Kg buah labu jipang adalah 1000
g serbuk simplisia kasar.

Kelompok II (kontrol negatif) dipuasakan selama 24 jam
lalu diberikan HCl-etanol 0,05 mL/KgBB, satu jam
selanjutnya diberi akuades sehari sekali selama 5 hari
berturut-turut.
Kelompok III, IV, V (perlakuan) dipuasakan selama 24
jam lalu diberikan HCl-etanol 0,05 mL/KgBB, satu jam
selanjutnya diberi ekstrak buah labu jipang 150
mg/KgBB, 200 mg/KgBB, 250 mg/KgBB sehari sekali
selama 5 hari berturut-turut.
Selama pemberian perlakuan, gejala klinik dari hewan
diamati seperti penurunan aktivitas, bulu kusam dan
berdiri, penurunan berat badan, serta nafsu makan
menurun [17]. Pada hari ke enam, tikus dimatikan dan
dibedah abdominalnya dan diambil lambungnya

Ekstrak buah labu jipang dibuat melalui metode
maserasi. Cairan penyari yang digunakan dalam
penelitian ini adalah etanol 96% karena kandungan zat
aktif buah labu jipang memiliki kelarutan yang baik dalam
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3

kelompok perlakuan dosis 250 mg/Kg BB
menunjukkan profil berat badan yang lebih rendah.
Hal tersebut kemungkinan disebabkan pada dosis
yang lebih tinggi efek luka terhadap lambung juga lebih
besar sehingga pengaruh terhadap nafsu makan juga
lebih besar.

etanol [20]. Maserasi dilakukan dengan perbandingan
1000 g simplisia buah labu jipang dan 5 L etanol 96% 1
kali maserasi. Dari ekstraksi yang dilakukan diperoleh
ekstrak kental sebanyak 194,626 g dari 1000 g simplisia
dengan nilai rendemen ekstrak 19,46%. Hasil dari
pemeriksaan organoleptis ekstrak buah labu jipang
adalah warna ekstrak hijau kecoklatan pekat, bau
ekstrak khas aromatik, rasa ekstrak yang agak pahit dan
konsistensi ekstrak agak kental.

0.21 BB
0.2

Identifikasi senyawa yang terkandung di dalam
ekstrak buah labu jipang dilakukan dengan uji tabung.
Hasil penelitian menunjukkan sampel ekstrak
mengandung flavonoid ditunjukkan dari hasil positif
dengan melewatkan ekstrak yang telah diteteskan di atas
kertas saring dengan uap amoniak, kertas saring
berubah warna menjadi kuning, hal ini karena terjadi
reaksi flavonoid dengan uap amoniak membentuk garam
dan membentuk struktur kinoid pada cincin B yang akan
membuat ikatan rangkap terkonjungasi menjadi lebih
panjang sehingga akan meningkatkan intersitas warnanya
[14]. Sampel ekstrak menunjukkan positif alkaloid
dengan pereaksi Mayer yang ditandai dengan adanya
kekeruhan dan terbentuk sedikit endapan putih.
Nitrogen pada alkaloid bereaksi dengan ion logam K+
dari kalium tetraiodomerkurat (II) membentuk
kompleks kalium-alkaloid yang mengendap [21]. Ekstrak
mengandung tanin, ditandai dengan penambahan
pereaksi FeCl3 membentuk warna hijau kehitaman.
Terbentuknya warna hijau kehitaman pada ekstrak
setelah karena tanin akan membentuk senyawa
kompleks dengan ion Fe3+ [22].

Dosis 150
mg/kg BB

0.19
0.18

Dosis 200
mg/kg BB

0.17

Dosis 250
mg/kg BB

0.16
0.15
1

2

3

4

5

6

Hari

Gambar 1. Grafik berat badan tikus Wistar yang diberi ekstrak etanol
buah labu jipang pada 6 hari pengamatan

Pengamatan aktivitas antiulser pada lambung
tikus dilakukan secara makroskopik dan mikroskopik.
Namun pengamatan secara makroskopik tidak
diperoleh atau tidak dapat dilakukan skoring [18]. Hal
ini dikarenakan luka yang terlihat terlalu halus dan kecil.
Selanjutnya dilakukan skoring secara mikroskopik untuk
analisis kuantitatif dan kualitatif dilihat dari gambaran
histopatologi.
C. Histopatologik Lambung
Preparat histopatologi diperiksa di bawah
mikroskop masing-masing pada 3 lapang pandang
mikroskopik dengan pembesaran 200X. Berdasarkan
hasil pemeriksaan histopatologi lambung tikus yang tidak
diberikan induksi HCl-etanol atau kelompok kontrol
normal tidak ditemukan adanya infiltrasi sel-sel radang,
nekrosis, dan degenerasi (melemak atau hidrofik).
Pada kelompok perlakuan ekstrak dengan
dosis 150 mg/KgBB 1 hewan uji mengalami infiltrasi
radang (difusa) yaitu kerusakan yang parah akan tetapi 3
hewan uji lainnya infiltrasi radang yang terjadi masuk
dalam kategori fokal dan multifokal. Kelompok
perlakuan dosis 200 mg/KgBB memberikan hasil semua
hewan uji mengalami infiltrasi radang yang masuk dalam
kategori multifokal. Kelompok perlakuan dosis 250
mg/KgBB infiltrasi yang terjadi bervariasi, satu hewan uji
mengalami multifokal, satu lainnya mengalami infiltrasi
kategori fokal dan 2 hewan uji mengalami infiltrasi
radang secara difusa.
Infiltrasi sel-sel radang dapat terjadi apabila
kerusakan sel pada fundus dan pylorus merangsang
pelepasan mediator inflamasi. Rangkaian tugas mediator
inflamasi diawali dengan peradangan akut dan diakhiri
dengan penyembuhan. Selanjutnya diikuti dengan
peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan
pembentukan edema radang. Peningkatan ini akan
menyebabkan protein, eritrosit dan leukosit keluar dari
pembuluh darah dan masuk ke jaringan. Inflamasi atau
reaksi peradangan merupakan mekanisme penting yang

B. Aktivitas Antiulcer
Penelitian ini menggunakan induksi ulser lambung
berupa HCl-etanol yang mengacu pada penelitian [23].
Pemberian HCl-etanol secara oral akan berpenetrasi ke
dalam lapisan mukosa (epitel) lambung mengakibatkan
peningkatan permeabilitas mukosa dan sawar epitel dan
terjadi difusi balik ion hidrogen yang dapat merusak
mukosa lambung serta dapat langsung menimbulkan lesi
atau ulkus yang terbentuk pada mukosa lambung [24],
khususnya pembuluh darah dan sel parietal yang berada
pada dinding lambung sehingga dapat menimbulkan
tukak [3] dan [25].

Gejala klinik yang terjadi pada hewan uji tikus
diamati selama 6 hari perlakuan setelah diaklitimasi.
Berdasarkan hasil pengamatan pada hari pertama
sampai hari keenam tidak ada gejala klinik yang
spesifik pada hewan uji. Akan tetapi, jika dilihat dari
berat badan tikus terjadi perubahan, dimana pada hari
ketiga mulai terjadi penurunan berat badan.
Penurunan berat badan umumnya berhubungan
dengan penurunan nafsu makan. Penurunan berat
badan pada hewan uji kemungkinan disebabkan
karena selama perlakuan terjadi luka pada lambung
akibat induksi HCl-etanol. Pada kelompok perlakuan
dosis 150 mg/Kg BB dan 250 mg/Kg BB terdapat
perbedaan profil berat badan antar kelompok
tersebut, seperti terlihat pada Gambar 1. Berat badan
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diperlukan tubuh untuk mempertahankan diri dari
berbagai bahaya dan juga memperbaiki struktur serta
gangguan fungsi jaringan yang ditimbulkan oleh bahaya
tersebut [26]. Gambaran histopatologi semua perlakuan
tersaji pada Gambar 2, sedangkan indeks tukak terlihat
pada Tabel II.

Terjadinya ulkus peptikum pada lambung dapat
merangsang terjadinya proses inflamasi. Konsekuensi
serius dari inflamasi adalah terbentuknya radikal bebas
di jaringan yang merupakan efek samping dari aktivitas
fagosit pada proses inflamasi. Radikal bebas dibentuk
oleh aktivitas enzim xanthin oksidase dalam jaringan,
yang terbentuk selama kehabisan oksigen dan
menghasilkan superoksida dari oksigen ketika tersedia
lagi. Jenis kerusakan ini berupa ulkus peptik dan telah
ditemukan pada lambung tikus. Radikal bebas dapat
mempercepat inflamasi dan inflamasi akan meningkatkan
radikal bebas, kemudian memperkuat terjadinya respon
inflamasi [27].
Buah labu jipang memiliki kandungan senyawa
penting yang bertindak sebagai antiulser yaitu alkaloid,
flavonoid, serta tanin. Alkaloid memiliki sifat
gastroprotektif
dengan
cara
mempercepat
penyembuhan luka dan meningkatkan produksi mukus
lambung setelah luka akibat bahan penginduksi [10] [11].
Flavonoid sebagai antiinflamasi dengan menekan
pembentukan netrofil/sitokin dalam saluran cerna [28].
Kandungan flavanoid dalam labu jipang berupa flavonoid
quersetin. Quersetin menunjukkan efek proteksi
terhadap tukak lambung yang diinduksi etanol, melalui
penghambatan peroksidasi lipid dan peningkatan
aktivitas enzim-enzim antioksidan [29]. Kemungkinan
mekanisme yang lain dari quersetin adalah kemampuan
menangkap radikal bebas dan spesi oksigen reaktif
seperti anion superoksida.
dan radikal hidroksil (Morikawa, et al., 2003;
Schmalhausen, et al., 2007). Tanin mengurangi sekresi
asam lambung yang diakibatkan induksi alkohol dan ligasi
pylorus (Kumar et al., 2011).

Gambar 2 : Gambaran histopatologi semua perlakuan
Tabel II. indeks tukak peptikum pada semua perlakuan

Berdasarkan data hasil penelitian yang tersaji
pada Tabel II dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
nilai indeks tukak menunjukkan bahwa semakin besar
kerusakan lambung yang dialami dan semakin tinggi
persentase proteksi menunjukkan bahwa semakin besar
kemampuan suatu sampel untuk mengurangi tingkat
kerusakan lambung yang terjadi. Pemberian dosis
ekstrak etanol buah labu jipang yang berbeda ini
memberikan indeks tukak yang hampir sama atau nilai
indeks tukak dari ketiga kelompok ini tidak berbeda
jauh. Hal ini dikarenakan adanya faktor variasi,
metabolik tubuh tikus yang meliputi proses absorpsi,
distribusi, dan metabolisme yang tidak dapat diprediksi,
yang terlihat dari harga Standart Deviasi yang cukup
besar.
Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukkan
bahwa kontrol negatif jika dibandingkan dengan
kelompok kontrol normal memiliki nilai signifikan
berbeda bermakna (p < 0,05), hal ini menunjukkan
bahwa HCl-etanol dapat menimbulkan ulkus peptikum.
Hasil statistik kelompok kontrol negatif dibandingkan
dengan kelompok perlakuan menunjukkan hasil
signifikan berbeda bermakna (p < 0,05), hal tersebut
menunjukkan bahwa kelompok perlakuan dosis 150,
200 dan 250 mg/kg BB memiliki aktivitas antiulser secara
signifikan meskipun hasil statistik menunjukkan tidak ada
perbedaan bermakna antara dosis 150, 200 dan 250
mg/kg BB.

KESIMPULAN
Ekstrak etanol buah labu jipang dengan dosis
150, 200 dan 250 mg/kg BB terbukti dapat menurunkan
terjadinya ulkus peptikum pada lambung tikus Wistar
secara signifikan (p < 0,05).Persen proteksi terhadap
ulser karena induksi HCl-etanol berturut-turut sebesar
40%, 36,67%, dan 36,67%.
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Abstrak
Permasalahan yang ada di Situ Tujuh Muara
sebelum direvitalisasi yakni pembangunan liar di
daerah situ tujuh muara, sedimentasi, banyaknya
warga
melakukan
budidaya
ikan
dengan
menggunakan keramba. Setelah direvitalisasi Situ
Tujuh Muarasudah melakukan banyak perubahan,
mulai dari penambahan jogging track, pengerukan
pendalaman situ, dan turap untuk menyanggah
terjadinya longsoran bantaran situ. Tujuan
dilakukannya
penelitian
ini
adalah
untuk
mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Program
Revitalisasi Situ Tujuh Muara. Metode penelitian
menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan
pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pada
pemahaman program oleh Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan
masyarakat sudah memahami mengenai program
revitalisasi situ. Pada tepat sasaran program
revitalisasi sudah tepat, terlihat dari kondisi fisik
Situ Tujuh Muara yang sudah tertata dengan rapih.
Dalam proses program revitalisasi situ sudah tepat
waktu dalam pelaksanaannya. Dan tercapainya
tujuan dalam program revitalisasi situ dengan
melakukan pengerukan kembali, membuat turab
dan Jogging Track. Dalam perubahan nyata
masyarakat sudah berinisatif dalam menanam
pohon dan memanfaatkan situ sebagai perlombaan
– perlombaan seperti lomba perahu karet. Saran
untuk pemeliharaan dalam hasil revitalisasi perlu di
intenskan kembali, Perlu adanya pengawasan
pemeliharaan situ tujuh muara dengan menjalin
koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, dan berkoordinasi dengan BBWSCC dan
masyarakat.
Kata kunci: Efektivitas Program, Situ Tujuh Muara

Pendahuluan
Air merupakan salah satu sumber energi yang
dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk proses
fisiologis maupun non fisiologis. Ketersediaan air
secara kualitas, jumlah dan berkelanjutan dari sumber
air baku yang dapat diolah menjadi air bersih
merupakan hal yang penting [1]. Sumber air baku yang
dapat digunakan untuk penyediaan air bersih yaitu air
hujan, air permukaan (air sungai, air danau, situ dan
rawa). Situ secara alamiah mempunyai manfaat untuk
konservasi air tanah dan pengendalian banjir. Situ-situ
merupakan aset negara yang berupa cekungan atau
bagian dari sungai yang membengkak, situ juga
merupakan kekayaan alam dan merupakan sumber air,
pengimbuh air tanah, penampung air banjir atau parkir

air, untuk perikanan parawisata, latihan air, dan lain-lain [2].
Istilah “situ” biasa digunakan masyarakat Jawa Barat untuk
menyebut “danau kecil”. Jika merujuk pada referensi, situ
adalah wadah genangan air di atas permukaan tanah yang
terbentuk secara alami maupun buatan yang sumber airnya
berasal dari mata air, air hujan, dan/atau limpasan air
permukaan. Perbedaan antara situ alami dan buatan dapat
diketahui dari tujuan dan proses pembentukannya. Situ alami
terbentuk karena proses alami, sedangkan situ buatan
didesain untuk tujuan tertentu akibat adanya aktivitas
manusia.
Situ memiliki fungsi yang penting antara lain bisa
menjadi penampungan air sebagai sumber air permukaan,
sebagai kawasan resapan, dan mengurangi volume air
permukaan (run off) yang tak tertampung dan menjadi
penyebab banjir/genangan. Pada kondisi tertentu situ dapat
berfungsi sebagai pembangkit listrik, pengimbuh (recharge)
air pada cekungan air tanah, serta penahan intrusi air asin.
https://pagguci.com/manfaat-dan-fungsi-situ-bagi-lingkungan/
[3].
Fungsi konservasi dari situ antara lain menampung air
sebagai sumber air permukaan yang dapat menjadi media
kehidupan air serta sumber air bagi kehidupam manusia,
hewan maupun tumbuh-tumbuhan di sektiranya [4].
Pendayagunaan situ antara lain berperan untuk : penyedia air,
dengan menahan air yang sebelumnya hanya mengalir saja
kelaut kemudian tertampung untuk berbagai keperluan.
Penggungaan air, dengan fasilitas untuk air baku, air irigasi,
budidaya perikanan dan juga minum ternak. Pengusahaan,
sebagai menunjang pengembangan pariwisata berkaitan
dengan fungsi pengendalian daya rusak air, situ berperan
mencegah atau menanggulangi bencana banjir dengan
menyediakan ruang untuk menampung banjir sementara,
sehingga puncak banjir akan turun, tidak setinggi bila tanpa
penampungan situ juga berfungsi untuk menyediakan air pada
musim kering guna mengurangi kerugian akibat kekurangan
atau tidak ada air. Banyak infrastruktur Sumber Daya Alam
(SDA) seperti waduk, saluran irigasi, embung, dan lain
sebagainya dibangun untuk mencegah berbagai bencana yang
ditimbulkan air [5]. Namun pada saat ini, tidak semua
infrastruktur tersebut mendapat perhatian yang memadai
dalam pengelolaannya. Salah satu bentuk infrastruktur
Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup vital namun kurang
mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya adalah
infrastruktur berupa situ [6]. Menurut Kodoatie dan Sjarief
(2008) keberadaan situ sangat dibutuhkan dalam lingkup
suatu daerah alirah sungai karena berfungsi sebagai
tampungan limpasan air permukaan [6]. Limpasan air
permukaan akan diresapkan ke dalam tanah sehingga
melindungi permukiman dari bencana banjir dan memperkaya
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cadangan air, baik di atas maupun di bawah permukaan
tanah [7]. Terkait dengan penanggulangan banjir, situ
memiliki peranan penting sebagai daerah parkir air
(retarding basins) untuk mengurangi banyaknya air
limpasan/penahan laju air (water retention). Selain
bermanfaat untuk konservasi air tanah dan
pegendalian banjir, situ dapat dimanfaatkan untuk
berbagai tujuan diantaranya yaitu untuk irigasi,
perikanan air tawar,air baku, parawisata, tempat
latihan-latihan air. Dengan banyaknya manfaat yang
dimiliki oleh situ [2], maka diperlukan suatu usaha
untuk mempertahankan keberadaan situ. Oleh karena
itu, menjaga luasan dan kedalaman situ sangat penting
sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir.
Di wilayah Tangerang Selatan pada saat ini
keberadaan situ-situ sangat memprihatinkan dan
semakin tercemar kelestariannya, akibat pengendapan
sedimentasi, pengurugan pemukiman sekitar situ dan
penyerobotan tanah sekeliling situ, maka kapasitas
tampung situ berkurang [3]. Akibat berkurangnya luas
situ tersebut maka fungsi situ menjadi menurun
sehingga menimbulkan masalah banjir. Kekeringan, air
tanah menurun, sarana rekreasi berkurang dan lainlain. Selain bermanfaat untuk konservasi air tanah dan
pegendalian banjir, situ dapat dimanfaatkan untuk
berbagai tujuan diantaranya yaitu untuk irigasi,
perikanan air tawar,air baku, parawisata, tempat
latihan-latihan air [8]. Dengan banyaknya manfaat yang
dimiliki oleh situ, maka diperlukan suatu usaha untuk
mempertahankan keberadaan situ. Di Kota Tangerang
Selatan ini terdapat lima belas situ, yakni :
Daftar nama Situ di Tangerang Selatan :
Situ Rompong
Situ Kayu Antap
Situ Bungur
Situ Legoso/Situ Kuru
Situ Rompong
Situ Parigi
Situ Tujuh Muara
Situ Gintung
Situ Pondok Jagung
Situ Kedaung
Rawa Kutuk
Rawa Badak
Situ Sasak
Danau Biru
Situ Puspitek
Oleh karena itu melihat dari permasalahan
diatas salah satu situ-situ yang ada di Tangerang
Selatan adalah Situ Tujuh Muara/Ciledug yang dijadikan
sebagai fokus penelitian hal ini pun sebagai salah satu
upaya untuk mencegah punahnya atau hilangnya situ
tujuh muara, karena bukan hal yang tidak mungkin
suatu saat nanti jika lahan situ benar-benar tidak ada
pengawasannya akan dibangun atau didirikan bangunan
yang nantinya akan menghilangkan fungsi daerah
lingkungan tersebut yang berfungsi sebagai daerah
reapan air [1].
Situ Tujuh Muara (Ciledug) berlokasi di jalan
Siliwangi Kelurahan Pondok Benda Kecamatan
Pamulang Kota Tangerang Selatan, lokasi situ ini sangat

berdekatan dengan pusat perbelanjaan pamulang square dan
perumahan reni jaya [9]. Luas awal 22 Ha namun berdasarkan
informasi yang rilis oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya
(DBMSDA) Kota Tangsel situ ini memiliki luas 19,34 ha
daerah aliran sungai pesanggrahan, namun terjadi masalah
berupa kapasitas tampungan situ mulai berkurang
dikarenakan sedimentasi, adanya timbunan sampah yang
menghambat laju air ke outlet maupun inlet, masih ada
kawasan pemukiman baru disekitar kawasan situ,
penyempitan Situ ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu
penimbunan yang dilakukan masyarakat di bantaran Situ [10].
Masalah dan kendala yang dihadapi di situ tujuh muara
pada saat ini diantaranya adanya tekanan lingkungan terhadap
situ akibat perubahan penggunaan lahan, menurunnya daya
dukung situ akibatnya menurun kuantitas maupun kualitas
sumber daya air, tidak terkelolanya situ dapat menjadi
sumber bencana seperti banjir,pencemaran air, tekanan sosial
masyarakat mengancam keberadaan situ, tidak memadainya
pemeliharaan
situ
[9].
keberadaan
situ
sangat
memprihatinkan dan terancam kelestariannya. terjadinya
pengendapan sedimen, pengurugan sekitar situ dan
penyerobotan tanah di sekeliling situ yang mengakibatkan
terjadinya penyempitan luasan situ karena digunakan untuk
membangun permukiman dan lahan bisnis. Penyempitan
luasan situ yang dikarenakan adanya alih fungsi lahan situ
menjadi lahan permukiman dan lahan bisnis tersebut
melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
Bekasi, Puncak, Cianjur [11]. Dalam Perpres tersebut
menyebutkan kawasan danau, waduk, dan situ merupakan
kawasan lindung yang pemanfaatan ruangnya diarahkan untuk
konservasi air dan tanah. Selain itu, di kawasan sekitar danau,
waduk, dan situ dilarang menyelenggarakan kegiatan yang
menyebabkan penurunan kualitas air danau, waduk, dan situ,
menyebabkan penurunan kondisi fisik kawasan sekitar danau,
waduk, dan situ serta mengganggu debit air. telah terjadi alih
fungsi lahan di sekitar Situ Ciledug menjadi lahan permukiman
liar dan lahan bisnis, yakni sebagai warung liar, dibangunnya
mall di kawasan situ, dan adanya keramba apung sebagai
tambak budidaya ikan oleh warga [12]. Adanya permukiman
liar dan berbagai lahan bisnis pada bantaran situ selain
mengakibatkan penyempitan luasan situ, juga turut serta
memberikan dampak terjadinya pencemaran di kawasan situ.
Sampah yang dibuang sembarangan di kali maupun goronggorong terbawa oleh aliran air ketika hujan dan bermuara di
Situ Ciledug. Selain itu juga terjadi pencemaran air akibat
aktivitas warga pada bantaran situ seperti rumah makan,
bengkel, steam motor, dan lain-lain.
Agar tidak semakin parah permasalahnya maka untuk
mengantisipasi masalah ini yaitu harus melakukan revitalisasi.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kemen PUPR) Republik Indonesia kembali melakukan
revitalisasi lahan Situ Ciledug di Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan [9]. Dalam hal ini Balai Besar Wilayah
Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air Kemen PUPR mengukur bidang lahan untuk
memasang patok dari kayu yang titik obyeknya masih di
sekitar permukaan garis sepadan Situ Tujuh Muara [9].
Revitalisasi kawasan adalah upaya menghidupakan kembali
kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup,atau
mengendalikan dan mengembangkan kawasan untuk
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menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah
dimiliki atau yang seharusnya dimiliki oleh sebuah kota
sehingga diharapkan dapat memberikan peningkatkan
kualitas lingkungankota yang pada akhirnya berdampak
pada kualitas hidup dan penghuninya.
Program yang sudah berjalan dalam revitalisasi
situ yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai
Ciliwung Cisadane diantaranya yaitu [10] : 1)
pengerukan kembali. 2) membuat turap, agar tidak
terjadi longsoran pada dinding-dinding bantaran situ.
3) membuat arena joging track, memanfaatkan lahan
bantaran setu dengan membuat jogging track yang baik
untuk kesehatan. Manfaat dari kegiatan ini adalah
untuk pengerukan sedimentasi. Dukungan pemerintah
daerah Tangerang Selatan diantaranya : disposal area,
sosialisasi kepada masyarakat, pengembalian fungsi dan
luasan lahan situ dan luasan lahannya.
Salah satu tindakan untuk melestarikan situ
yaitu mengurangi limbah yang dibuang langsung ke
setu, membersihkan sampah-sampah yang ada di setu,
tidak adanya tambak atau jaring yang membentang
disekitaran situ, dan lahan situ yang dibangun sebagai
perumahan sangat merusak kelestarian dan ekosistem
yang berada disekitar situ, sehingga berkurangnya
lahan resapan air [18]. Maka dari itu perlu meninjau
seberapa efektif program revitalisasi yang dibuat oleh
Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dalam
realisasinya [10].
Kondisi situ tujuh muara setelah diadakan
program revitalisasi diantaranya mengembalikan
luasan bantaran situ dengan melakukan pengerukan
agar situ bisa menampung lebih banyak air sehingga
bisa mencegah terjadinya banjir meningkatkan daya
tampung air situ dan menambahnya kedalaman situ
yang berada di situ tujuh muara, selain itu membuat
turap yang mencegah dari longsoran pada dindingdinding bantaran situ, dan membuat arena jogging
trackmemanfaatkan arena bantaran situ sebagai sarana
olahraga jalan sehat, lari pagi dan sore hari sambil
menikmati udara sejuk disekeliling bantaran situ,
terkelolanya situ dapat menjadi sumber penampungan
air sehingga terhindar dai bencana banjir,
meningkatnya daya dukung situ akibatnya menaik
kuantitas maupun kualitas sumber daya air, oleh
karenanya situ bisa berfungsi sebagaimana mestinya
[13].
Masalah situ tujuh muara setelah diadakan
program revitalisasi diantaranya yaitu tidak adanya
penjagaan lahan pemukiman sehingga masih banyak
warga yang membuang sampah sembarangan ke situ
langsung dan mengakibatkan air situ meluap saat hujan
dan menimbulkan bau tidak sedap, kurang efektif nya
pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah
Sungai
Ciliwung dan Cisadane, kurangnya koordinasi langsung
yang dijalin oleh BBWSCC terhadap Dinas Pekerjaan
Umum dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
Selatan. dalam hal ini penting untuk diteliti terkait
dengan efektivitas program revitalisasi situ, apakah
program revitalisasinya berjalan maksimal atau tidak
[14].

Berdasarkan uraian diatas maka tertarik untuk
mengkaji tentang Efektivitas Program Revitalisasi Situ Tujuh
Muara, dalam penelitian ini mengangkat judul “Efektivitas
Program Revitalisasi Situ Tujuh Muara Pamulang Kota
Tangerang Selatan”. Alasan mengambil judul ini karena
keberadaan Situ Tujuh Muara ini sangat memprihatinkan dan
tercemar kelestariannya, hal inilah yang menjadi dasar dari
rasa ketertarikan untuk mengangkat isu lingkungan situ
maupun sekitarnya.
KERANGKA TEORI
Efektivitas
Dalam suatu kegiatan, efektifitas merupakan kriteria
pencapaian tujuan yang telah direncanakan dalam suatu
kegiatan. Menurut Thomas Sumarsan, Efektifitas adalah
hubungan antara keluaran suatu pusat pertanggungjawaban
dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi
keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran
tersebut, maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit
tersebut (Sumarsan, 2011:83) [15].
Efektivitas Program
Efektivitas program menurut Sutrisno (2007) agar
terlaksananya program atau kegiatan yang akan dilaksanakan
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai bisa berjalan dengan
efektiv yaitu [16]:
1.
Pemahaman program
Dalam hal ini ingin mengetahui sejauh mana suatu
organisasi dan/atau masyarakat dapat memahami program
yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh organisasi
dalam mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan
bersama.
2.
Tepat sasaran
Kesesuaian program yang telah dirancang oleh pejabat
atau pengelola kepada kelompok sasaran.
3.
Tepat waktu
Pelaksanaan program yang sudah direncanakan
kegiatan dan dijadwalkan bagaimana proses pelaksanaan agar
dapat terukur, sejauh mana program tersebut untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai.
4.
Tercapainya tujuan
Pencapaian tujuan dapat dilihat dari beberapa faktor
yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target,
sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
5.
Perubahan nyata
Dalam hal ini dapat dilihat dari bentuk sebelum dan
sesudah adanya program yang telah ditetapkan untuk
mengetahui hasil yang telah dicapai.
Revitalisasi
Revitalisasi” dalam pengertian luas dan mendasar
adalah “menghidupkan dan menggiatkan (kembali) faktorfaktor pembangunan (tanah, tenaga kerja, modal, ketrampilan
dan kewirausahaan, ditambah kelembagaan keuangan,
birokrasi, serta didukung sarana/prasarana fisik); dan para
pelaku pembangunan untuk mengakomodasikan secara
struktural dan fungsional tantangan dan kebutuhan baru”
(Swasono, 2002) [17]. Alex (2012:4) dalam Retnowati WD
Tuti (2016) menyimpulkan bahwa sampah adalah barang yang
tidak berharga, tidak memiliki nilai ekonomis, tidak berguna
dan barang yang sudah tidak diinginkan lagi [13].
Situ
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Situ / Danau dan Potensinya sebagai Areal
Rekreasi Situ, danau atau lembah topografi merupakan
bentukan alam / buatan manusia yang dapat berfungsi
sebagai daerah penampungan / resapan air, baik air
dari mata air alami (aliran bwah tanah) ataupun dari
curah hujan (Johan,1996) [18].
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah
dengan pendekatan kualitatif yaitu membuat deskripsi
secara sistematis, faktual, akurat tentang fakta-fakta
dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu
(Kriyantono, 2007) [19]. Oleh karena itu dapat
dideskripsikan
gambaran Efektivitas Program
Revitalisasi Setu Tujuh Muara Pamulang Kota
Tangerang Selatan berdasarkan fakta di lapangan,
dokumentasi dan hasil wawancara dengan petugas
terkait.
HASIL PENELITIAN
1.
Pemahaman Program
Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan
telaah dokumentasi, maka dapat di deskripsikan yaitu
secara ideal harus tersedia infrastruktur yang memadai
seperti jalan masuk utama ke Situ Tujuh Muara,
penataan tempat wisata Situ, dan pemeliharaan Situ
Tujuh Muara. Sehingga tidak terjadi kekurangan pada
infrastruktur yang mengakibatkan pekerjaan pegawai
BBWSCC menjadi terhambat.
2.
Tepat Sasaran
Permasalahan kurang mudahnya dalam
mengakses alat bantu berupa beko ke lokasi situ
karena lahan sempit tidak bisa masuk. BBWSCC serius
dalam menerapkan program ini dilakukan sosialisasi
kembali kepada pemangku kepentingan seperti
RT,RW Lurah setempat saling bersinergi dalam
mengembangkan dan menjaga situ dari kerusakan yang
disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Sehingga banyak masyarakat yang ikut serta membantu
dalam menjaga situ dengan seksama, program ini
kedepannya dapat dijadikan cara yang tepat untuk
merevitalisasi situ.
3.
Tepat Waktu
BBWSCC saat ini kualitas dari program
revitalisasi situ tujuh muara ini sudah semakin baik
dalam pembuatan sistemnya. Pada tingkat kecepatan
waktu dalam mengerjakan program revitalisasi situ
tujuh muara dibutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi
sudah cukup baik dalam pengerjaannya.
Permasalahannya kurang mudahnya dalam
mengakses alat bantu berupa beko untuk membantu
mempercepat revitalisasi situ, kurangnya Sumber
Daya manusia yang mengerti akan hal perencanaan
pengelolaan situ. Masih banyaknya warga yang
melanggar aturan mengenai mendirikan bangunan di
bantaran situ, akibatnya dalam menghambat kinerja
dalam pelaksanaan program revitalisasi tersebut,
program revitalisasi ini sudah berjalan selama 2 tahun
lebih. Dalam pembanghunan revitalisasi sudah berjalan
100% tetapi dalam perawatannya baru berjalan 80%

karena tergantung kontrak dengan pemerintah Kota
Tangerang Selatan.
4.
Tercapainya Tujuan
Masyarakat sudah bisa menjaga dan berinisiatif dalam
menjaga dan merawat situ, contoh kecilnya bisa membuang
sampah pada tempatnya tidak langsung membuang sampah ke
situ, saling mengingatkan satu sama lain dalam menjaga dan
melestarikan situ tujuh muara pamulang ini dari oknumoknum yang kurang bertanggung jawab. Program – program
yang dibuat oleh Balai besar tentunya tidak ada yang tidak
memberikan manfaat untuk masyarakat, begitupula program
revitalisasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
sebenarnya akan lebih bermanfaat jika dikembangkan lagi,
dimaksimalkan fungsinya sehingga dapat memberikan manfaat
dan dampak perubahan.
5.
Perubahan Nyata
Kegiatan revitalisasi Situ Tujuh Muara masyarakat
mulai sadar dan mulai peduli situ sehingga masyarakat dan
penggiat alam seperti Okp.Ganespa mengadakan kegiatan
berbagai macam perlombaan seperti lomba dayung naga dan
lomba kayak slalom yang diikuti oleh 60 peserta dari dalam
dan luar negeri seperti New Zealand. Dengan diadakannya
kegiatan seperti ini maka citra dari situ tujuh muara bisa
terangkat kembali dan semakin terjaga dan terkenal
dikalangan masyarakat khususnya di Kota Tangerang Selatan.
Selain diadakannya perlombaan kayak dan dragon, ada juga
kegiatan sebar bibit ikan di situ tujuh muara dan kegiatan
menanam pohon yang diikuti oleh dinas – dinas terkait yang
ada di Tangerang Selatan, Sosialisasi kepada Masyarakat akan
kesadaran lingkungan hidup. Seperti tidak membuang sampah
di sekitar situ 7 Muara untuk mengurangi kerusakan terhadap
lingkungan hidup. Upaya masyarakat turut menyumbang kan
ikan-ikan kecil untuk melestarikan biota-biota di dalam nya.
Seperti mengurangi memancing dia daerah situ dan sebaik nya
sumbangkan seribu untuk membeli ikan dan di lestariakn di
Situ Tujuh Muara.
KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tentang Efektivitas Program
Revitalisasi Situ Tujuh Muara Pamulang Kota Tangerang
Selatan di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan
Situ Tujuh Muara Pamulang, dapat disimpulkan sebagai
berikut :
1.
Pemahaman Program revitalisasi oleh BBWSCC dan
Masyarakat sudah dapat dipahami, bahwa tujuan diadakannya
revitalisasi Situ Tujuh Muara adalah untuk mengembaikan
fungsi situ sebagai pengendali banjir, tandon air, sumber daya
perikanan, eko wisata dan edukasi, irigasi pertanian,
kurangnya SOP dan UKL UPL mengenai program revitalisasi.
2.
Tepat Sasaran, saat ini program revitalisasi yang
dijalankan oleh BBWSCC belum tepat sasaran, terlihat dari
kondisi fisik Situ Tujuh Muara yang masih perlu perawatan
yang maksimal, kurangnya koordinasi antara BBWSCC
kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR.
3.
Tepat Waktu, dalam proses revitalisasi Situ Tujuh
Muara membutuhkan waktu yang sangat lama, mulai dari
bulan Juni tahun 2018 sampai tahun 2019 revitalisasi situ ini
belum selesai dikarenakan adanya kendala seperti lahan
membuat jogging track, karena lahan yang digunakan untuk
jogging track sebagian punya warga sekitar.
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4.
Tercapainya Tujuan, Tujuan diadakannya
revitalisasi ini untuk mengembalikan fungsi situ seperti
semula sebagai daya tampung air pengendali banjir.
5.
Perubahan Nyata, Kesadaran masyarakat
untuk memelihara dan merawat Situ Tujuh Muara
sesuai dengan fungsinya.
SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka
saran yang diajukan untuk Efektivitas Program
Revitalisasi Situ Tujuh Muara Pamulang Kota
Tangerang Selatan ini yaitu:
1.
Pemeliharaan dalam hasil revitalisasi perlu di
intenskan kembali, Perlu adanya pengawasan
pemeliharaan situ tujuh muara dengan menjalin
koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang
Selatan, dan berkoordinasi dengan BBWSCC dan
masyarakat, perlu adanya SOP agar terlaksana dengan
baik, dan harus ada UKL UPL mengenai program
revitaslisasi.
2.
Perlu adanya alat bantu yang mudah masuk ke
lokasi situ tujuh muara agar mudah dalam beroperasi,
masyarakat dan Dinas-dinas yang ada di Tangeranng
Sselatan saling bersinergi untuk merevitalisasi situ,
menyediakan tempat sampah disetiap sudut bantaran
situ untuk megurangi terjadinya sedimentasi.
3.
Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata untuk
merubah situ menjadi tempat perlombaan perahu dan
destinasi wisata yang ramah lingkungan dan
bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Tangerang Selatan.
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pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian [1],
mengatakan bahwa pemanfaatan ICT diharapkan tidak
hanya mengarah pada terjadinya pergeseran positif di
bidang penyusunan dan prosedur kebijakan publik,
tetapi juga mampu meningkatkan terjadinya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas di seluruh instansi
pemerintah, dan juga dapat meningkatkan jumlah
penghematan biaya kegiatan administrasi pemerintah.
Terdapat empat klasifikasi bentuk baru dari penggunaan
ICT seperti, Government to Citizen (G-to-C),
Government to Business (G-to-B), Government to
Employee (G-to-E), dan Government to Governments
(G-to-G). Kemudian [1], mengatakan bahwa
pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan tidak hanya
mampu menggiring terjadinya pergeseran yang positif
dibidang proses dan prosedur penyusunan kebijakan
publik, tetapi juga mampu menciptakan terjadinya
peningkatan tranparansi dan akuntabilitas diseluruh
instansi pemerintahan, dan dapat pula meningkatkan
jumlah cost saving pada kegiatan administrasi
pemerintahan.
Dari hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),
penggunaan iternet di Indonesia pada tahun 2017
berjumlah 143, 26 juta orang. Angka tersebut setara
dengan jumlah penduduk di Indonesia yaitu sebanyak
262 juta orang, atau kisaran 54,68%. Menurut Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa, pengguna
di tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Pada tahun 2016 pengguna internet di
Indonesia sebesar 132,7 juta orang.

Abstrak
Penelitian ini berfokus pada pengembangan sumber
daya manusia di organisasi pemerintah daerah di kota
Sorong untuk mendukung layanan publik berbasis EGovernment. Penelitian ini dilakukan dengan
membahas faktor-faktor yang mempengaruhi Niat
Perilaku untuk menggunakan E-Government sebagai
media internet berbasis elektronik dengan modifikasi
Unified Theory of Use dan Acceptance of Technology
(UTAUT) dan Unified Model of E-Government
Adoption (UMEGA). Khususnya, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Manfaat
yang
Diharapkan,
Kompleksitas
Penggunaan,
Pengaruh Sosial, Faktor Percaya, dan Faktor
Pendukung berpengaruh terhadap Niat Perilaku
untuk menggunakan E-Government sebagai media
internet
berbasis
elektronik.
Penelitian
ini
menggunakan
metode
campuran
penelitian
kuantitatif dan kualitatif. Semua variabel dalam
penelitian ini dioperasionalkan dalam indikator dan
digunakan sebagai dasar dalam merancang kuesioner
sebelum didistribusikan kepada responden. Data
dianalisis menggunakan SmartPLS3 dan SPSS (versi
22). Sampel penelitian adalah 50 responden yang
terdiri dari 10 orang dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA), 10 orang dari
Dinas
Kependudukan
dan
Catatan
Sipil
(DISDUKCAPIL),
10
orang
dari
Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan
Kepegawaian (BKPSDM), 10 orang dari One-Door
Layanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal
(DPMPTSP), 10 orang dari Badan Komunikasi dan
Informasi
(DISKOMINFO).
Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa hanya ada 3 variabel dari 5
variabel yang memiliki dampak positif dan signifikan
terhadap niat Perilaku untuk menggunakan EGovernment sebagai media internet berbasis
elektronik dan memperkuat hasil penelitian
sebelumnya yaitu Manfaat yang diharapkan,
Kompleksitas Penggunaan, dan Pendukung Faktor.
Sementara itu, dua variabel lain tidak mendukung
hasil penelitian sebelumnya yaitu Pengaruh Sosial dan
Faktor Kepercayaan.

Figure 1. Penggunaan Internet di Indonesia pada
tahun 2017

Kata Kunci – Pengembangan SDM, e-Government, UTAUT

I. PENDAHULUAN
E-Government
merupakan
penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan
antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak-pihak
yang berkepentingan lainnya. Olehnya itu, kualitas
sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang
sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan
suatu sistem yang diterapkan oleh instansi pemerintah

Penggunaan internet di Indonesia selalu
meningkat dari setiap tahunnya. (APJII). Meningkatnya
jumlah pengguna internet setiap tahun ini sebenarnya
sejak lama telah respon pemerintah. Salah satu kebijakan
reponsif pemerintah adalah kebijakan pemerintah
elektronik (e-Government) yang terkandung dalam
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instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2003
tentang kebijakan nasional dan strategi pengembangan
E-Government [2].
Figure 2. Elements in E-Government

EGovernment
Government
to
Governments
G2G

Government
to Citizen

G2C
Government
to Business
G2B

Government
to Employee
G2E

Gambar 2 di atas adalah elemen yang terkandung
dalam aplikasi E-Government yang memiliki hubungan
yang saling berkaitan antara satu sama lain, dan terdepat
di setiap instansi pemerintah untuk memfasilitasi
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta
pihak yang berkepentingan lainnya dalam konteks
pelayanan publik [1], [3]. Dalam konsep tersebut,
masyarakat diberi pilihan untuk berinteraksi dengan
pemerintah melalui secara langsung melalui website
pemerintah yang telah dibuat dalam bentuk aplikasi di
setiap instansi pemerintah sebagai mitra yang dapat
digunakan untuk berinteraksi dengan pemerintah, dan
pihak lain, [1].

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sorong, yaitu
dengan narasumber yang paling mengetahui atau
memiliki karakteristik terkait pengembangan sumber
daya manusia (SDM) pada organisasi perangkat daerah
(OPD) Kota Sorong dalam menunjang e-Government
publik berbasis layanan.
Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah
157 responden, diantaranya terdiri dari pegawai negeri
sipil dan pegawai honorer/kontrak, yang meliputi 5
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sorong.
Dengan demikian, Sampel yang penulis tetapkan dalam
penelitian ini adalah sebanyak 50 orang/responden, yang
terdiri dari 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota
Sorong.
analisis pada PLS terdiri dari dua sub model yaitu,
model pengukuran atau outer model dan model
struktural atau inner model. Model pengukuran
digunakan untuk uji validitas dan realibilitas, sedangkan
model struktural digunakan untuk uji kualitas. PLS dapat
mengukur data dengan skala berbeda-beda secara
bersamaan. PLS juga dapat dijalankan pada saat set yang
berukuran kecil, yaitu sepuluh kali skala dengan jumlah
terbesar dari indikator yang bersifat formatif atau
sepuluh kali jumlah path (jalur) yang dapat menunjukkan
hubungan kualitas antar konstruk laten.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian Outer Model
Figure 3. Ouput Loading Factor

II. METODE PENELITIAN
Teknik pengumpulan data merupakan prosedur
sistematis dan standar untuk memperoleh data yang
diperlukan. Selalu ada hubungan antara teknik
pengumpulan data dengan masalah yang ingin
dipecahkan. Selanjutnya, data diperoleh dengan
memberikan kuesioner kepada responden dan
kemudian responden diminta untuk mengisi beberapa
instrumen penelitian yang terdapat dalam kuesioner
untuk mengetahui kondisi yang ada pada dirinya baik itu
dimasa lalu maupun yang dimasa yang sekarang.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya [4]. Kuesiner merupakan metode
pengumpulan data yang umum digunakan untuk studi
lapangan atau survei yang sangat efisien, karena penulis
mengetahui construct yang akan diukur dengan jawaban
yang ingin diketahui dari setiap responden. Dalam
konteks penelitian tentang ICT [5], yaitu untuk menggali
alasan dan cara (Why and How) seseorang menerima
dan kemudian menggunakan ICT. Berikut adalah tabel
penilaian atau skor alternatif dari setiap jenis pernyataan
yang akan digunakan dalam penelitian.
Dalam proses memperoleh data yang akurat
maka penulis juga melakukan teknik pengumpulan data
melalui wawancara yang mendalam (in-depth interview)
dengan para narasumber terkait dengan objek penelitian
yang penulis lakukan [4]. Wawancara ditujukan pada 5

Gambar 3 atas merupakan output dari loading
factor yang kemudian akan digunakan sebagai landasan
untuk mengukur dan mengetahui hasil dan dapat
diinterprestasikan dari outer loading factor tersebut.
Selanjutnya, ktiteria pertama dan kedua yaitu,
Convergent Validity dan Discriminant Validity dapat
dilihat pada hasil score dari outer model yaitu, AVE.
Kevalidan data yang dapat dilihat pada AVE yaitu
memiliki batas nilai untuk suatu data yang dapat
dikatakan valid. Nilai AVE dapat dikatakan valid apabila
score yang terdapat pada AVE lebih dari 0.50, jika score
pada AVE kurang dari 0.50 maka dapat dipastikan data
tersebut tidak valid. Kevalidan pada data dapat dilihat
dari cross loading yang juga memilki batas nilai untuk
suatu data yang dapat dikatakan valid. Nilai pada cross
loading dapat dikatakan valid apabila socre pada cross
loading lebih dari 0.50, jika score yang terdapat pada
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cross loading kurang dari 0.50 maka data tersebut dapat
dikatakan tidak valid.

Supporting
Factor
EGovernment

Table 1. Convergent Validity dan Discriminant
Validity
Variable
Grain
Loading AVE
Description
Factor
Expexted
EB.1
0.902
Benefit
EB.2
0.848
0.765 Valid
EB.3
0.875
EB.4
0.873
Complexity
CU.1
0.888
of Use
CU.2
0.885
0.737 Valid
CU.3
0.889
CU.4
0.765
Social
SI.1
0.869
Influence
SI.2
0.823
0.717 Valid
SI.3
0.860
SI.4
0.735
TF.1
0.901
Trust Factor
TF.2
0.883
0.809 Valid
TF.3
0.914
SF.1
0.852
Supporting
SF.2
0.848
Factor
0.698 Valid
SF.3
0.839
SF.4
0.801
EE-Gov.1 0.887
Government
E-Gov.2 0.846
0.770 Valid
E-Gov.3 0.917
E-Gov.4 0.858

0.898

Reliable

0.918

0.880

Reliable

0.910

0.870

Reliable

0.927

0.882

Reliable

Reliable

0.930

0.900

Reliable

Tabel 3. Korelasi Antar Variabel
CU
E-

EB

SI

SF

TF

GOV
Complexity of

0.858

Use
E-Government

0.709

0.877

Expected Benefit

0.706

0.788

0.875

Social Influence

0.410

0.570

0.589

0.847

Supporting Factor

0.659

0.772

0.763

0.661

0.835

Trust Factor

0.504

0.644

0.649

0.722

0.824

Pada tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa nilai
yang terdapat pada akar kuadrat pada AVE dari masingmasing variabel yaitu lebih besar dari korelasi setiap
konstruk. Adapun nilai akar kuadrat pada AVE dari
masing-masing variabel yaitu sebesar, (EB. 0.875, CU.
0.858, SI. 0.847, TF. 0.899, SF. 0.835, dan E-GOV.
0.877). Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat
korelasi antar variabel memiliki hubungan yang
signifikan.
Pengujian Inner Model
Dari hasil tersebut di atas, jika dikaitkan dengan
Rule of Thumb untuk pengujian R-Square menurut
Model strutural yang memiliki hasil R-Square (R2)
sebesar 0.67 maka dapat diindikasikan bahwa model
tersebut “baik”, dan R-Square (R2) sebesar 0.19 maka
mengindikasikan bahwa model tersebut “lemah”. Maka
dapat di simpulkan bahwa pada variabel-variabel seperti,
Expected Benefit, Complexity of Use, Sosial Influence,
Trust Factor, dan Supporting Factor yang memiliki
pengaruh dalam penggunaan E-Government, memiliki
tingkat pengaruh yang baik. Kemudian, pengujian
hipotesis antar variabel yaitu variabel X (exsogen)

Table 2. Composite Reliability dan Cronbachs Alpha
Variable
Composite Cronbach’s
Description
Reliability
Alpha
0.929

0.856

Berdasarkan output pada composite reliability
dan cronbach’s alpha pada tabel 8 di atas, menunjukkan
bahwa nilai yang terdapat pada masing-masing kontruk
dari variabel sudah di atas 0.70. Maka dapat diketahui
bahwa penggunaan E-Gov di Kota Sorong memilki nilai
composite reliability dan cronbach’s alpha yaitu sebesar,
0.30 dan 0.900. Sedangkan pada variabel Complexity of
Use memiliki nilai composite reliability dan cronbach’s
alpha terendah yaitu sebesar, 0.918 dan 0.880. Pada
paparan di atas, data yanag dilakukan untuk mengetahui
apakah nilai output composite reliability dan cronbach’s
alpha pada tabel 8 di atas, menunjukkan bahwa nilai pada
masing-masing konstruk di atas 0.70, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pada masing-masing konstruk dalam
model yang digunakan memilki reliabilitas yang sangta
baik. Selanjutnya adalah hubungan atau korelasi antar
variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Hasil uji validitas pada tabel 7 di atas
menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada masingmasing variabel penelitian yang terdiri dari Expected
Benefit, Complexity of Use, Social Influence, Trust
Factor, Supporting Factor, dan E-Government, telah
memiliki nilai loading factor lebih dari 0.500 dan seluruh
variabel penelitian memiliki nilai AVE lebih besar dari
0.500, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa semua
pertanyaan pada semua variabel penelitian telah
dinyatakan valid atau telah memenuhi validitas
konvergen. Kemudian, selain uji validitas, dilakukan juga
uji reliabilitas yang diukur dengan dua kriteria yaitu,
composite reliability dan cronbachs alpha, yang dilihat
pada blok indikator yang mengukur konstruk. Kontruk
dapat dinyatakan reliabel, jika nilai composite reliability
dan cronbachs alpha di atas 0.70. Output composite
reliability dan cronbachs alpha selanjutnya dapat dilihat
pada tabel berikut :

Expected
Benefit
Complexity of
Use
Social
Influence
Trust Factor

0.902
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0.899

terhadap variabel Y (endogen), yang dilakukan dengan
menggunakan metode resampling bootstrap setelah
mengetahui valid dan reliabelnya data. Uji statistik yang
digunakan adalah statistik t atau uji t. Nilai t pembanding
dalam penelitian kali ini diperoleh dari tabel t. Pengujian
dapat dinyatakan signifikan jika dari T-statistik nilainya,
>1.96 dan nilai dari P values, <0.05. Pengujian hipotesis
dilakukan dengan mengetahui output path coefficient
dari hasil resampling bootstrap, yang selanjutnya dapat
dilihat pada gambar berikut:
Figure 4. Output Boothstrapping

Table 4. Hasil Uji Hiposis
Hypothesis

Expected
Benefit
Complexity
of Use
Social
Influence
Trust
Factor
Supporting
Factor

Original
Sample
(O)

Sample
Mean

Standard
Deviation
(STDEV)

T Statistics
(O/STDEV)

P
Values

0.350

0.351

0.119

2.947

0.003

0.230

0.232

0.098

2.336

0.020

0.065

0.073

0.081

0.812

0.417

0.006

0.002

0.111

0.052

0.959

0.315

0.304

0.142

2.216

0.027

Pada gambar 4 dan tabel 4 di atas, dapat
dikaetahui bahwa variabel yang tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap penggunaan E-Government
sebagai media internet berbasis elektronic (E-Gov) yaitu
terdapat pada variabel Social Influence dan Trust Factor.
Kedua hipotesa ini memiliki T Statistics yaitu, 0,812 dan
0,052 dimana nilai tersebut lebih rendah dari kriteria
pada T Statistics adalah >1,96. Kemudian, nilai P Values
yang terdapat pada kedua variabel tersebut juga yaitu,
0,417 dan 0,959 dimana nilai tersebut lebih tinggi dari
pada kriteria standard P Values adalah <0,05.
H.1. Berdasarkan hasil pada gambar 5 dan tabel
10 di atas, maka pengujian hubungan variabel Expected
Benefit dengan Behavioral Intention untuk menggunaka
E-Government sebaga media internet berbasis

elektronic (E-Gov) menunjukkan nilai P Values yaitu
sebesar 0,003, dimana nilai P Values pada variabel
Expected Benefit lebih kecil dibandingkan <0,05,
sehingga (H.1) yaitu, “Expected Benefit memiliki
pengaruh positif terhadap Behavioral Intention untuk
menggunaka E-Government sebagai media internet
berbasis elektronic (E-Gov)”. Expected Benefit memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Behavioral Intention
untuk menggunakan E-Government sebagai media
internet berbasis elektronic (E-Gov). Temuan ini sejalan
dengan beberapa tulisan sebelumnya yaitu bahwa
ekspektasi akan adanya manfaat atau benefit dari EGovernment mampu mendorong seseorang untuk
menggunakan E-Government [6], [5], [7].
H.2. Berdasarkan Gambar 5 dan Tabel 10 di atas
dapat dijelaskan bahwa hubungan variabel Complexity
of Use dengan Behavioral Intention untuk menggunaka
E-Government sebaga media internet berbasis
elektronic (E-Gov) menunjukkan nilai T Statistics 2,336.
Hail ini menunjukkan bahwa hasil T Statistics variabel
Complexity of Use telah memenuhi nilai standard T
Statistics >1,96, dengan nilai P Values yaitu sebesar
0,020. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel
Complexity of Use dengan Behavioral Intention untuk
menggunaka E-Government sebaga media internet
berbasis elektronic (E-Gov) positif atau semakin baik
jikan dibandingkan dengan P <0.05, sehingga dapat dapat
dikatakan bahwa, (H.2) yaitu, “Complexity of Use
memiliki pengaruh positif terhadap Behavioral Intention
untuk menggunakan E-Government sebagai media
internet berbasis elektronic (E-Gov)”. Complexity of
Use memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Behavioral Intention untuk menggunakan EGovernemnt sebagai media internet berbasis elektronic
Assessme
(E-Gov). Temuan ini sejalan dengan beberapa tulisan
nt of
yang dilakukan sebelumnya, bahwa kemudahan dalam
Hypothesi
spenggunaan E-Government memiliki dampak yang baik
Bepada keputusan seseorang untuk menggunakan Eaccepted
BeGovernment [6], [5], [7].
Berdasarkan gambar 5 dan tabel 10 di atas dapat
accepted
Rejected
dijelaskan bahwa, temuan T Statistics pada variabel
Social Influence memiliki nilai T Statistics 0.812. Angka
Rejected
tersebut menunjukkan bahwa hasil T Statistics pada
Bevariabel Social Influence dibawah standard sebagaimana
accepted
terdapat pada kriteria T Statistics yaitu, 1,96. Selain itu,
nilai P Values yang tedapat pada variabel Social Influence
sebesar 0,417, dimana P Values pada variabel Social
Influence lebih besar jika dibandingkan dengan nilai
standard yang terdapat pada P Values yaitu, 0.05. Hal ini
berarti Social Influence memiliki pengaruh yang negatif
dan tidak signifikan terhadap Behavioral Intention untuk
menggunakan E-Government sebagai media internet
berbasis elektronic (E-Gov). Sehingga dapat dikatakan
bahwa (H.3) yaitu, “Social Influence memiliki dampak
negatif terhadap Behavioral Intention untuk
menggunakan E-Government sebagai media internet
berbasis elektronic (E-Gov)”. Temuan yang terdapat
pada variabel Social Influence yang menunjukkan bahwa
Social Influence memiliki pengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Behavioral Intention untuk
menggunakan E-Government sebagai media internet
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berbasis elektronic (E-Gov). Hal tersebut didukung
dengan pernyataan responden yang terdapat dalam
beberapa kuosioner yang penulis bagikan bahwa, dalam
menggunakan E-Governemnt tidak dipengaruhi oleh
variabel Social Influence atau pengaruh disekelilingnya.
Namun demikian, temuan ini berbeda dengan beberapa
studi yang telah dilakukan sebelumnya dimana Social
Infleunce merupakan salah satu faktor determinan yang
memiliki pengaruh terhadap pemanfaatan ICT [8].
H.4. Berdasarkan Gambar 5 dan tabel 10 di atas
dapat dijelaskan bahwa, temuan T Statistics pada
variabel Trust Factor memiliki nilai T Statistics 0,052.
Angka tersebut menunjukkan bahwa, hasil T Statistic
pada variabel Trust Faactor tersebut dibawah standard
pda kriteria T Statistics yaitu >1.96. Kemudian, nilai P
Values yang dimiliki Trust Factor yaitu 0,959, dimana
nilai pada P Values Trust Factor lebih besar bila
dibandingkan dengan nilai standard pada P Values yaitu
<0.05. Hal ini berarti Trust Factor memiliki pengaruh
negatif terhadap Behavioral Intention untuk
menggunakan E-Government sebagai media berbasis
elektronic (E-Gov) atau tidak signifikan. Berdasarkan
hasil tersebut maka, (H.4) yaitu, “Trust Factor memiliki
dampak negatif atau tidak berpengaruh terhadap
Behavioral Intention untuk menggunakan EGovernment sebagai media internet berbasis elektronic
(E-Gov)”. Pada variabel Trust Factor tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap Behavioral Intention
untuk menggunakan E-Govenrment sebagai media
berbasis elektronic (E-Gov). Sedangkan, studi yang yang
dilakukan [9], [10] ditemukan bahwa Trust Factor
memiliki pengaruh tergadap pemanfaatan EGovernment, dimana semakin tinggi kepercayaan
terhadap pemerintah dan ICT berpengaruh terhadap
peningkatannya. Namun pada penelitian yang menjadi
temuan penulis bahwa, ternyata Trust Factor tidak
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pemanfaatan E-Government sebagai media internet
berbasis elektronic (E-Gov).
H.5. Berdasarkan gambar 5 dan tabel 10 di atas
dapat menunjukkan bahwa, temuan T Statistics pada
variabel Supporting Factor memiliki nilai T Statistics
sebesar 2,216. Angka tersebut menunjukkan bahwa
hasil T Statistics pada variabel Supporting Factor telah
melampaui nilai standard yang terdapat pada kriteria
nilai T Statistics yaitu sebesar >1.96. Kemudian, nilai P
Values yang dimiliki Supporting Factor yaitu 0,027,
dimana nilai P Values yang terdapat pada variabel
Supporting Factor tersebut lebih rendah atau dikatakan
telah memenuhi standard nilai pada P Values yaitu
<0.05. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Supporting
Factor dengan Behavioral Intention untuk menggunakan
E-Government sebagai media internet berbasis
elektronic (E-Gov) positif atau sangat berpengaruh.
Sehingga dapat dikatakan (H.5) yaitu, “Supporting
Factor memiliki dampak pengaruh positif dan signifikan
terhadap Behavioral Intention untuk menggunakan EGovernment sebagai media internet berbasis elektronic
(E-Gov”).
Pada paparan di atas menunjukkan bahwa,
variabel Supporting Factor memiliki pengaruh yang

sangat signifikan terhadap Behavioral Intention untuk
menggunakan E-Governemnt sebagai media internet
berbasis elektronik (E-Gov). Temuan tersebut juga
sejalan dengan beberapa tulisan yang telah dilakukan
sebelumnya oleh bahwa ketersediaan faktor pendukung
memiliki pengaruh terhadap keputusan seseorang untuk
menggunakan E-Government tersebut [6], [5], [7].
IV. KESIMPULAN
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengembangan sumber daya manusia pada
organisasi perangkat daerah kota Sorong dalam
menunjang E-Government publik berbasis layanan serta
menganalisis secara kritis terkait sejauh mana
penggunaan E-Government sebagai media internet
berbasis elektronik (E-Gov) dalam pelayanan publik
dengan melihat hubungan dan pengaruh antara
Expected Benefit (manfaat yang diharapkan)/(EB),
Complexity of Use (kompleksitas penggunaan)/(CU),
Social Influence (pengaruh sosial)/(SI), Trust Factor
(faktor kepercayaan)/(TF), dan Supporting Factor
(faktor pendukung)/(SF) terhadap Behavioral Intention
untuk menggunakan E-Government sebagai media
internet berbasis elektronic (E-Gov).
Pada gambar 5 dan tabel 10 dapat diketahui
bahwa, sebagian besar hubungan antar variabel
independen dan variabel dependen memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa, terdapat 3 dari 5 variabel tersebut memiliki
pengaruh positif dan mengkonfirmasikan dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu,
Expected benefit (EB), Complexity of Use (CU), dan
Supporting Factor (SF), sedangkan 2 lainnya yaitu, Social
Influence (SI) dan Trust Factor (TF) tidak memiliki
pengaruh positif dan temuan tersebut kontras dengan
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian,
yang menjadi catatan menarik dalam temuan yang
penulis lakukan pada penelitian ini adalah penggunaan
ICT dan E-Government [8], [9], [10]. Hal ini didukung
dengan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa
kehadiran ICT tidak serta merta dapat membuat
seseorang tertarik untuk menggunakannya. Dalam
konteks pelayanan publik, diperlukan kepercayaan yang
kuat serta dilakukan pendampingan-pendampingan yang
lebi lanjut terkait dengan pengembangan sumber daya
manusia SDM pada bidang-bidang yang diminati, dan
terlebih duhulu dari para pengambil keputusan, dengan
demikian maka mampu untuk diimplementasikan secara
nyata dan lebih maksimal.
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diantaranya sikap individualis yang terjadi pada peserta
didik, hal tersebut menjadikan pencapaian keberhasilan
belajar tidak mudah tercapai secara menyeluruh yang
ada di kelas. Selain itu nilai sikap, perilaku dan tingkah
laku yang ada pada peserta didik menjadikan sikap,
perilaku dan tingkah laku kurang memahami dan
menghargai antar peserta didik. Faktor lain yang muncul
dalam proses pembelajaran adalah motivasi belajar
peserta didik yang menurun, karena munculnya rasa
bosan dengan model pembelajaran yang diterapkan oleh
guru. Adanya pengaruh negatif tersebut menimbulkan
kesenjangan pencapaian proses belajar yang mencakup
nilai kognitif, keterampilan dan sikap peserta didik,
menjadikan kendala pencapaian proses dan hasil
pendidiakan secara menyeluruh.
Untuk mengantisipasi permasalahan yang ada
dalam proses dan pencapaian hasil belajar tersebut,
peneliti menawarkan model pembelajaran cooperative
yang dapat membantu guru dalam proses belajar
mengajar. Karena proses pembelajaran cooperative
dapat memudahkan anak melakukan penysuaian
lingkungan, membangkitkan kegembiraan belajar secara
murni, anak dapat belajar dengan sikap, keterampilan,
informasi, perilaku sosial, pandangan hidup dan lain
sebagainya. Maka dari itu penulis tertarik untuk
mengadakan penelitian tentang penerapan model belajar
cooperative learning
dalam meningkatkan prestasi
belajar (pengetahuan, sikap dan keterampilan) pada
Mata Pelajaran Al Qur’an Hadits di SMP Muhammadiyah
Kaliangkrik.

Abstract
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang
bertujuan untuk mengetahui penerapan cooperative
learning
dalam pembelajaran. subyek dalam
penelitian ini adalah siswa kelas IX A (sembilan) SMP
Muhammadiyah Kaliangkrik yang berjumlah 22 anak.
Metode pengumpulan data untuk mengungkap
penerapan model pembelajaran cooperative learning
menggunakan
observasi,
wawancara
dan
dokumentasi, digunakan untuk mengetahui indikator
penilaian dalam pembelajaran. Teknik analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif
denagn tahap diskripsi, tahap kualifikasi, tahap
analisis, tahap interpretasi dan tahap evaluasi. Hasil
penelitian diperoleh hasil peningkatan kemampuan
peserta didik dari pra siklus ke siklus 3 pada aspek
pengetahuan meningkat 70,6%, aspek pengetahuan
25,2% dan aspek keterampilan 66,7%, serta aspek
motivasi siswa mengalami peningkatan dari pra siklu
ke siklus 3 pada aspek motivasi 60% dan aspek
kerjasama 57,39%. Hasil in menunjukkan bahwa
model pembelajaran cooperative learning
mampu
meningkatkan kemampuan siswa pada aspek
pengetahuan keterampilan dan sikap.
Kata Kunci: cooperative learning, proses pembelajaran

I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Prestasi,
perkembangan dan pendidikan
merupakan hal yang sangat menarik dikaji secara
mendalam dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga gejala
tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan
pengajaran. Pencapaian prestasi dicapai oleh peserta
didik secara individu, sekalipun pada saat tertentu
peserta didik juga belajar dengan cara berkelompok dan
saling bekerjasama. Perkembangan senantiasa dialami
dan dihayati pula oleh peserta didik. Sedangkan
pendidikan merupakan proses interaksi, dimana
pendidik atau guru bertindak dalam rangka mendidik
peserta didik. Tindakan mendidik tersebut ditujukan
pada pencapaian tujuan yang sesuai tahapan
perkembangan peserta didik. Tindakan peserta didik
dalam belajar terbatasi oleh ruang dan waktu. Proses
belajar yang dilakukan oleh peserta didik adalah
sepanjang hayat, atau sekurang-kurangnya ia akan terus
belajar walaupun sudah lulus sekolah.
Melihat kondisi perkembangan jaman yang kian
hari selalu bertambah pesat yang sedikit banyak
mempengaruhi perkembangan pribadi peserta didik baik
perkembangan positif ataupun negatif. Akan tetapi
banyak kita dapati bahwa arus perkembangan jaman saat
ini lebih jelas pengaruhnya bagi perkembangan negatif.
Pengaruh negatif yang muncul dari pribadi peserta didik

Identifikasi Masalah
Masalah yang muncul dalam penelitian yang akan
dilakukan diantaranya : 1) munculnya sikap dan perilaku
peserta didik yang kurang menghargai peserta didik lain,
2) munculnya sikap individualis peserta didik dalam
proses pembelajaran, 3) motivasi belajar peserta didik
yang mengalami penurunan karena penerapan model
pembelajaran, 4) kurangnya kemandirian belajar siswa,
5) kurangnya ketrampilan komunikasi siswa dan 6)
kesenjangan pencapaian pendidikan.
Rumusan Masalah
Sebagaimana pada masalah yang muncul dalam
penelitian ini, peneliti rumusan masalah yang akan dikaji
dalam penelitian ini diantaranya: 1) Apakah model
pembelajaran cooperative dapat meningkatkan motivasi
belajar Al Qur’an Hadits kelas IX SMP Muhammadiyah
Kaliangkrik?, 2) Apakah model pembelajaran
cooperative dapat meningkatkan kerjasama dalam
belajar di kelas IX SMP Muhammadiyah Kaliangkrik?, 3)
Apakah model pembelajaran cooperative dapat
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meningkatkan keterampilan membaca Al Qur’an kelas
IX SMP Muhammadiyah Kaliangkrik?, 4) Apakah model
pembelajaran cooperative dapat meningkatkan prestasi
belajar Al Qur’an Hadits kelas IX SMP Muhammadiyah
Kaliangkrik?

kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari
empat sampai enam orang dengan struktur kelompok
yang bersifat heterogen” [2]. Agus menyatakan model
pembelajaran kooperatif sebagai berikut: Pembelajaran
kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua
jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang
lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.
Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih
diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan
pertanyaan-pertannyaan serta menyediakan bahanbahan dan informai yang dirancang untuk membantu
peserta didik menyelesaikan masalah [3].
Menurut Soimin pada cooperative learning
terdapat enam tahapan atau langkah utama dalam
proses pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai
dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
memberikan motivasi kepada peserta didik. Pada tahap
ini juga disajikan informasi penting terkait materi yang
sedang dipelajari dalam bentuk buku bacaan.
Selanjutnya, peserta didik di kelompokkan dalam sebuah
tim belajar serta pada tahap ini guru membimbing
peserta didik untuk menyelesaikan tugas kelompok.
Tahap terakhir dalam cooperative learning yaitu
mempresentasikan hasil diskusi kelompok atau
mengevaluasi tentang apa yang telah diperoleh peserta
didik dan memberikan penghargaan baik untuk individu
maupun kelompok [4]. Rusman, menyatakan bahwa
teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah
teori konstruktivisme [5].
Dalam teori konstruktivisme ini lebih
mengutamakan pada pembelajaran siswa yang
dihadapkan pada masalah-masalah kompleks untuk
dicari solusinya. Selanjtnya menemukan bagian-bagian
yang lebih sederhana atau keterampilam yang
diharapkan. Model pembelajaran cooperative learning
merupakan salah satu dari berbagai model pembelajaran
yang dapat mendukung pembelajaran kontekstual.
Sistem pengajaran cooperative learning
dapat
didefinisikan sebagai belajar kelompok yang terstruktur
dan terrencana. Oleh karena itu, banyak guru yang
mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam
cooperative learning karena mereka beranggapan telah
biasa menggunakan cooperative learning dalam bentuk
belajar kelompok.
Jadi pembelajaran cooperative merupakan model
pembelajaran dengan menggunakan sistem belajar
kelompok untuk bekerjasama terstruktur yang
mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis
kelamin, ras, atau suku yang berbeda (heterogen).
Penilaian dalam sistem kerja kelompok ini akan
memperoleh penghargaan (reward), atas prestasi yang
dicapai sesuai dengan standar penilaian yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, setiap anggota kelompok
akan
mempunyai
ketergantungan
positif.
Ketergantungan semacam itulah yang selanjutnya akan
memunculkan tanggung jawab individu terhadap
kelompok dan keterampilan interpersonal dari setiap
anggota kelompok.
2. Ciri Pembelajaran Cooperative
Pembelajaran konsep Cooperative learning
adalah sebagai berikut : a) Siswa dalam kelompok secara

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
diantaranya : 1) mengetahui model pembelajaran
cooperative dapat meningkatkan motivasi belajar Al
Qur’an Hadits kelas IX SMP Muhammadiyah
Kaliangkrik, 2) mengetahui model pembelajaran
cooperative dapat meningkatkan kerjasama dalam
belajar di kelas IX SMP Muhammadiyah Kaliangkrik, 3)
mengetahui model pembelajaran cooperative dapat
meningkatkan keterampilan membaca Al Qur’an kelas
IX SMP Muhammadiyah Kaliangkrik, 4) Mengetahui
model pembelajaran cooperative dapat meningkatkan
prestasi belajar Al Qur’an Hadits kelas IX SMP
Muhammadiyah Kaliangkrik.
Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian
ini diantaranya : 1) Bagi peserta didik : meningkatkan
motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar.
meningkatkan kerjasama dalam kelompok belajar.
meningkatkan semangat dalam komunikasi ilmiyah.
meningkatkan prestasi hasil belajar. 2) Bagi guru: untuk
memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya dan
menciptakan kondisi belajar yang menarik dan
menyenangkan bagi semua, meningkatkan motivasi guru
untuk selalu berupaya menemukan menggali pendekatan
pembelajaran yang efektif, efesien dan bermakna. 3) Bagi
sekolah: meningkatkan kinerja sekolah dengan
mengoptimalkan kinerja guru, Meningkatkan prestasi
sekolah dengan meningkatkan hasil belajar peserta
peserta didik, sebagai kontribusi ada inovasi dalam
peningkatan pembelajaran di sekolah. 4) Bagi
Masyarakat : upaya menaruh kepercayaan yang lebih
terhadap sekolah, bentuk laporan peningkatan hasil
pembelajaran kepada masyarakat dan orang tua.
Kajian Teori
1. Pengertian
Inovasi pembelajaran yang dilaksanakan guru
dalam proses pembelajaran merupakan sebuah
keharusan
yang
dilaksanakan
dalam
rangka
menerapakan
pendidikan
yang
aktif,
kreatif
menyenangkan bagi peserta didik, serta mencapai aspek
yang telah ditetapkan dalam setiap pembelajaran
meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Falsafah
yang mendasari model pembelajaran gotong royong/
kerjasama dalam pendidikan adalah falsafah homo homini
socius. Falsafah ini menekankan bahwa manusia adalah
makhluk social. Kerjasama merupakan kebutuhan yang
sangat penting bagi kelangsungan hidup. Tanpa
kerjasama, tidak aka nada individu, keluarga, organisasi
atau sekolah. Tanpa kerjasama kehidupan ini akan punah
[1].
Rusman
menjelaskan
bahwa,
“Model
pembelajaran kooperatif adalah bentuk pembelajaran
dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok
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kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai
dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. b)
Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai
kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi,
sedang dan rendah. Jika memungkinkan anggota
kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku dan
memperhatikan kesetaraan gender. c) Penghargaan
lebih ditekankan dalam kelompok daripada masingmasing individu [6].
Dalam pembelajaran kooperatif pada proses
pembelajaran aktifitas diskusi dan komunikasi
dikembangkan dengan tujuan agar siswa berbagi
kemampuan, belajar satu sama lain untuk berpikir kritis,
berbagi pendapat, saling memberikan kesempatan untuk
menyalurkan kemampuan, saling membantu belajar,
menilai kemampuan dan peran mereka sendiri dan
teman-teman teman lain.
3. Langkah-langkah Pembelajaran model Cooperative
learning
Langkah-langkah
pembelajaran
cooperative
learning terdapat enam langkah dalam model
pembelajaran kooperatif. a) Menyampaikan tujuan serta
memotivasi siswa. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi
dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. b)
Penyajian informasi. Guru memberikan informasi
kepada siswa. c) Atur siswa menjadi kelompok belajar.
Guru memberi tahu pengelompokan siswa. d)
Membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi dan
memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar
kelompok. e) Evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar
tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. f)
Berikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar
individu dan kelompok [7].
4. Model Pembelajaran Cooperative learning
Menurut Rumini) dalam pembelajaran kooperatif
terdapat beberapa variasi model yang dapat diterapkan,
yaitu diantaranya: a) Team Game Tournament (TGT),
Siswa dibentuk dalam kelompok-kelompok untuk saling
membantu dalam memahami materi dan mengerjakan
tugas sebagai sebuah kelompok dan dipadu dengan
kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan. b)
Student Team Achievement Division (STAD), Siswa berada
dalam kelompok kecil dan mengguanakan lembaran
kerja untuk menguasai suatu materi pelajaran. Mereka
saling membantu satu sama lain. c) Jigsaw, Siswa dibagi
dalam
kelompok-kelompok
kecil
yang
bersifat heterogen. Bahan pelajaran dibagi-bagi dalam
setiap anggota kelompok dan mereka mempelajari
materi yang sama berkumpuluntuk berdiskusi materi
yang sama, berkumpul untuk berdiskusi dan kembali ke
kelompok semula untuk mempelajari materi yang telah
mereka kuasai kepada anggota kelompoknya. d) 4)
Group investigation (GI), Siswa bekerja dalam kelompok
kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas.
Setiap kelompok membagi topic menjadi sub topic- sub
topic, kemudian setiap anggota kelompok menggunakan
kegiatan meneliti untuk mencapai tujuan kelompoknya
[8].
5. Lima Unsur Model Pembelajaran Cooperative

Roger dan David Johnson dalam Suprijoni
menyatakan bahwa “tidak semua kerja kelompok bisa
dianggap pembelajaran kooperatif”. Untuk mencapai
hasil yang maksimal, lima unsur model pembelajaran
kooperatif harus diterapkan yaitu [9].
a. Saling Ketergantungan Positif
Unsur saling ketergantungan positif dalam
penerapan pembelajaran kooperatif ada dua
pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan dalam
kelompok dan anggotanya. Pertama: mempelajari bahan
yang ditugaskan kepada kelompok. kedua: menjamin
semua anggota kelompok secara individu mempelajari
bahan yang ditugaskan tersebut. Beberapa cara
membangun saling ketergantungan positif yaitu: 1)
Menumbuhkan perasaan peserta didik bahwa dirinya
terintegrasi dalam kelompok, pencapaian tujuan terjadi
jika semua anggota kelompok mencapai tujuan. Tanpa
kebersamaan, tujuan mereka tidak akan tercapai. 2)
Mengusahakan agar semua anggota kelompok
mendapatkan penghargaan yang sama jika kelompok
mereka berhasil mencapai tujuan. 3) Mengatur
sedemikian rupa sehingga setiap peserta didik dalam
kelompok hanya mendapatkan sebagian dari
keseluruhan tugas kelompok. Artinya, mereka belum
dapat menyelesaikan tugas, sebelum mereka
menyatukan perolehan tugas mereka menjadi satu. 4)
Setiap peserta didik ditugasi dengan tugas atau peran
yang saling mendukung dan saling berhubung, saling
melengkapi, dan saling terikat dengan peserta didik lain
dalam kelompok.
b. Tanggung Jawab Perseorangan
Pertanggung jawaban ini muncul jika dilakukan
pengukuran terhadap keberhasilan kelompok. Tujuan
pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran adalah
membentuk semua anggota kelompok menjadi pribadi
yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan,
sikap, motivasi belajar, tanggung jawab dan gotong
royong. Tanggung jawab perseorangan adalah kunci
untuk menjamin semua anggota yang diperkuat oleh
kegiatan belajar bersama artinya, setelah mengikuti
kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus
dapat menyelesaikan tugas yang sama. Beberapa cara
menumbuhkan tanggung jawab perseorangan yaitu: 1)
Kelompok belajar jangan terlalu besar, 2) Melakukan
assesmen terhadap setiap peserta didik, 3) Memberi
tugas kepada peserta didik, yang dipilih secara random
untuk mempersentasikan hasil kelompoknya kepada
guru maupun kepada seluruh peserta didik di depan
kelas, 4) Mengamati setiap kelompok dan mencatat
frekuensi individu dalam membantu kelompok, 5)
Menguasai seorang peserta didik untuk berperan
sebagai pemeriksa dikelompoknya, 6) Menugasi peserta
didik mengajar temannya.
c. Interaksi promotif
Unsur interaksi promotif dalam pembelajaran
model cooperative learning sangat penting karena dapat
menghasilkan adanya rasa saling ketergantungan positif.
Ciri-ciri interaksi promotif adalah: 1) saling membantu
secara efektif dan efisien. 2) saling memberi informasi
dan sarana yang diperlukan, 3) memproses informasi
bersama secara lebih efektif dan efisien, 4) saling
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mengingatkan, 5) saling membantu dalam merumuskan
dan mengembangkan argumentasi serta menigkatkan
kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi,
5) saling percaya, 6) saling memotivasi untuk
memperoleh keberhasilan bersama.
d. Komunikasi Antar Anggota
Komunikasi antar anggota adalah keterampilan
social yang harus dimili peserta didik, untuk
mengkoordinasikan kegiatan peserta didik dalam
pencapaian tujuan peserta didik harus: 1) Saling
mengenal dan mempercayai, 2) Mampu berkomunikasi
secara kurat dan tidak ambisius, 3) Saling menerima dan
saling mendukung, 4) Mampu menyelesaikan konflik
secara konstruktif.5) Pemprosesan Kelompok.
Pemrosesan mengandung nilai. Melalui pemrosesan
kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau tahapan
kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok.
Siapa diantara anggota kelompok yang sangat membantu
dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemprosesan
kelompok kelompok adalah meningkatkan efektifitas
anggota dalam memberikan konstribusi terhadap
kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok.
Ada dua tingkat pemrosesan yaitu kelompok kecil dan
kelas secara keseluruhan.
6. Karakteristik Cooperative learning
Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan
untuk melatih keterampilan-keterampilan kerjasama
dan kolaborasi, serta keterampilan-keterampilan tanya
jawab.
Karakteristik
cooperative
learning
pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi
pembelajaran yang lain. Menurut Sanjaya adapun
karakteristik dalam pembelajaran kooperatif, yaitu : a)
Pembelajaran secara tim, Pembelajaran kooperatif
adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat
untuk mencapai tujuan. Hal ini dimaksudkan agar setiap
anggota kelompok dapat saling memberikan
pengalaman, saling memberi dan menerima, sehingga
diharapkan setiap anggota dapat memberikan kontribusi
terhadap keberhasilan kelompok. b) Didasarkan pada
manajemen kooperatif, sebagaimana pada umumnya,
manajemen mempunyai empat fungsi pokok, yaitu fungsi
perencanaan, fungsi organisasi, fungsi pelaksanaan, dan
fungsi kontrol. Begitu juga dalam pembelajaran model
cooperative learning, perencanaan dalam pembelajaran
secara umum dan terlebih pada model cooperative
leraning memerlukan perencanaan yang matang agar
proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan
efesien, fungsi pelaksanaan menunjukkan bahwa
pembelajaran kooperatif harus dilaksanakan sesuai
dengan
perencanaan,
melalui
langkah-langkah
pembelajaran yang sudah ditentukan termasuk
ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama,
fungsi organisasi menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif merupakan proses pembelajaran yang
menekankan pada penyelesaian tugas atau pekerjaan
bersama antar setiap anggota kelompok, oleh sebab itu
perlu diatur tugas dan tanggung jawab setiap anggota
kelompok, fungsi kontrol menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran kooperatif perlu ditentukan kriteria
pencapaian keberhasilan pembelajaran melalui tes
maupun nontes. c) semangat untuk bekerja sama,

pencapaian keberhasilan pembelajaran kooperatif
ditentukan oleh pencapaian keberhasilan secara
kelompok. Oleh sebab itu, prinsip kerjasama antar
anggota kelompok untuk bekerja sama dalam
penyelesaian tugas perlu ditekankan dalam proses
pembelajaran kooperatif. d) Keterampilan bekerja sama.
Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian
dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang
tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama.
Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mau dan
sanggup beriteraksi dan berkomunikasi dengan anggota
lain. Siswa perlu dibantu mengatasi berbagai hambatan
dalam berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga setiap
siswa dapat menyampaikan ide, mengemukakan
pendapat, dan memberikan kontribusi kepada
keberhasilan kelompok [10]..
7. Kerangka Berpikir
Menuju pembelajaran yang aktif, kreatif dan
menyenangkan dalam proses belajar dan mengajar harus
disusun perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan
refleksi/ evaluasi. Namun pencapaian itu tidak mudah
kita peroleh karena melihat kondisi peserta didik yang
heterogen (mulai dari mootivasi belajar, sikap,
kemampuan dasar dan prestasi yang diperoleh). Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dalam rangka
menyiapkan generasi yang unggul di berbagai bidang di
kehidupan yang akan datang.
Secara realita, tidak sedikit pendidik dalam
kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan masih
menggunakan model pembelajaran klasikal, walaupun
upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya
pendidik melalui kegiatan MGMP, KKG, Seminar dan
lain sebagainya telah dilaksanakan. Akan tetapi semua
kembali pada pendidik dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya menyandang profesi pendidik. Perlu
diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar
sebenarnya sangat menyenangkan apabila dilaksanakan
dengan landasan ibadah, penuh keikhlasan dan mengikuti
segala proses sesuai dengan perkembangan dan tuntutan
zaman yang ada. Adanya perkembangan jaman yang
semakin cepat, pengaruh terbesar adalah anak (peserta
didik), apabila dari segi pengetahuan, pendidik tidak
mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan
yang cukup, maka yang terjadi adalah menjadi masa
depan generasi budak, dari segi sikap dengan
perkembangan jaman ini banyak penyimpangan perilaku
yang ada pada peserta didik seperti menghormati orang
tua, menghargai guru, teman, orang lain, mulai hilangnya
nilai-nilai adat dan lain sebagainya, serta segi
keterampilan peserta didik mengalami penurunan
karena pengaruh gadget ataupun yang lain.
Melihat kondisi tersebut, pendidik sebagai agent
perubahan perlu merubah mainset dalam melaksanakan
tugas, tanggung jawab dan perannya sebagai seorang
pendidik untuk memberikan layanan pendidikan bagi
peserta didik yang dapat menanamkan pendidikan yang
aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta
didik. Proses belajar dan mengajar yang dilaksanakan
harus mampu melibatkan peserta didik dalam mencapai
tujuan yang ditetapkan di setiap tema pembelajaran atau
mata pelajaran. Model pembelajaran yang mampu
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melibatkan seluruh peserta didik di dalam proses belajar
dan mengajar salah satunya adalah model pembelajaran
cooperative learning. Karena model pembelajaran
tersebut sejatinya adalah pembelajaran kelompok yang
menuntut anggota kelompok untuk bekerjasama dalam
kegiatan pembelajaran. Model pembelajaran dengan
menggunakan sistem belajar kelompok untuk
bekerjasama terstruktur yang mempunyai latar belakang
kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang
berbeda (heterogen), dengan kerjasama dan gotong
royong dalam proses pembelajaran akan mampu
meningkatkan kerjasama, tanggung jawab dan prestasi
belajar siswa.

pengamatan akan lebih baik dilakukan oleh orang lain. 4)
Refleksi, pada tahap ini, refleksi di perlukan untuk
mengungkap kembali apa yang telah dilakukan. Guru dan
pesrta didik secara bersama-sama membahas hasil
observasi, untuk melihat hasil dari pelaksanaan
penelitian. Sehingga, memunculkan kemungkinan untuk
memperbaiki supaya lebih baik [13].
Subyek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa
kelas IX A SMP Muhammadiyah Kaliangkrik Kabupaten
Magelang. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas pada
semester gasal tahun pelajaran 2018-2019 yang
melibatkan siswa yang berjumlah 22 siswa yang terdiri
dari 10 siswa laki-laki dan 12 siswi. sebagaimana
digambarkan dalam tabel (terlampir).
Indicator penelitian ini meliputi: 1) motivasi
meliputi: semangat atau antusias dalam KBM, nyaman
dalam belajar, serius dalam belajar. 2) Kerjasama
meliputi : dapat terlibat dalam setiap pembelajaran,
menghargai pendapat, melaksanakan tugas kelompok
dengan baik. 3) Keterampilan, mampu membaca Al
Qur’an, mampu menghafal Al Qur’an. 4) Prestasi
meliputi : penilaian Tengah Semester dan Penilaian
Akhir Semester
Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada
pelaksanaan tindakan kelas sebagaimana berikut :
Intrumen penelitian ini diantaranya: RPP
(Menentukan rencana pelaksanaan pembelajaran yang
akan dilaksanakan), Silabus, Soal Tes (digunakan untuk
mengukur kemampuan dan pemahaman siswa terhadap
materi pembelajaran), Lembar pengamatan guru
(sebagai lembar penilaian pelaksanaan kegiatan yang
dilaksanakan guru pada saat proses pembelajaran),
Lembar pengamatan siswa (sebagai lembar penilaian
siswa pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk
mengukur minat, motivasi dan prestasi belajar siswa
pada saat proses pembelajaran).
Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai
berikut: 1) Observasi, Dalam pemilihan metode
observasi ini digunakan untuk mengetahui minat siswa,
motivasi belajar siswa dan perubahan perilaku setelah
kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran
kooperatif. Observasi ini dilaksanakan dengan cara
pengamatan secara langsung untuk mengetahui kejadiankejadian dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan.
2) Dokumentasi, metode ini penulis gunakan untuk
mencari data yang ada hubungannya dengan penelitian
sebagai bukti dari kegiatan yang ada, seperti data tentang
nama responden , jumlah guru, fasilitas dan lembar hasil
pengamatan perkembangan pembelajaran siswa, serta
data pendukung lainnya.
Analisis Data, Menurut Sugiyono dalam bukunya
menyebutkan bahwa: Analisis data merupakan kegiatan
setelah data dari seluruh responden atau sumber data
lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah:
mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis
responden, metabulasi data berdasarkan variabel dan
jenis menyajika data tiap variabel yang diteliti,
melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan
masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji
hipottesis yang telah diajukan. Menurutkan pendapat
diatas dapat disimpulkan jika analisis data adalah teknik

Gambar 1. Kerangka Berpikir

II. METODE PEENELITIAN
Rancangan penelitian yang ditetapkan berupa
penelitian tindakan kelas. Sugiyono menyatkan jika
“metode penelitian pada dasarnya cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu
”Prosedur dan langkah-langkah penelitian mengikuti
prisip dasar yang berlaku dalam penelitian tindakan kelas
[11]. Menurut Suyadi dalam bukunya menyimpulkan
bahwa “ Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah
pencermatan dalam bentuk tindakan terhadap kegiatan
belajar yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam
sebuah kelas secara bersamaan [12]. Sebagaimana yang
di ungkapkan oleh Arikunto dalam Dadang Iskandar
bahwa setiap siklus memiliki empat langkah, yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi.
Empat tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Perencanaan, pada tahap ini guru hendaknya
menyusun terlebih dahulu rencana penelitian. Dalam
rencana ini guru dapat membuat skenario pembelajaran
atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
membuat lembar observasi dan lembar evaluasi untuk
dijadikan alat bantu peneliti mendapatkan fakta saat
dilapangan. 2) Pelaksanaan, pada tahap ini peneliti
mengimplementasikan dari skenario pembelajaran yang
telah dibuat sebelumnya. 3) Pengamatan, pada tahap ini
peneliti melakukan pengamatan pada saat pelakssanaan
penelitian dilakukan. Ada juga yang mengatakan jika
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perhitungan data dari setiap siklus untuk di olah, dan
hasilnya untuk dijadikan laporan setelah di lakukannya
penelitian. hasil tes awal dan sesudah tindakan dianalisis
dan dibandingkan. Analisa data dilakukan dengan
beberapa tahap yaitu : 1) Tahap diskripsi yaitu suatu
tahap
dimana
peneliti
mendiskripsikan
atau
memaparkan data yang diperoleh. Data tersebut
diantaranya tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran
yang dilaksanakan. 2) Tahap kualifikasi yaitu tahap
pengelompokan data yang telah dideskripsikan sesuai
dengan permasalahan. Hal ini dimaksudkan adalah
pengelompokan permasalahan yang ditemukan dari hasil
pembelajaran. 3) Tahap analisis yaitu tahap menganalisis
data berdasarkan teori-teori yang ada. Dalam tahap ini
membahas tentang data primer, kendala-kendala yang
muncul selama tindakan maupun cara mengatasi kendala
tersebut. Membahas tentang keunggulan dan kelemahan
metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses
belajar mengajar. 4) Tahap interpretasi yaitu tahap
pemahaman dan penafsiran terhadap analisis dan
penelitian. Menjelaskan secara urut atas apa yang terjadi
dalam proses kegiatan belajar mengajar. 5) Tahap
evaluasi yaitu tahap menilai/mengevaluasi terhadap hasil
interpretasi [14].

b.

Siklus I
Pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
peneliti dan dibantu oleh guru melakukan pengamatan
terhadap pelaksanaan tindakan kelas dengan hasil
dengan model coopperative learning colaboratif dengan
metode group discution dan the powwer of two . Pada
kegiatan pembelajaran ini peseta didik dibagi menjadi
kelompok kecil setiap kelompok 4-6 siswa untuk
penerapan group diskusi sekaligus mengabsen siswa dan
siswa berpasangan untuk proses belajar membaca dan
menghafal. Tujuan pembelajaran dalam siklus ini adalah
siswa dapat membaca dan menghafal al qur’an secara
fasih, mengetahui isi kandungan surat serta dapat
menunjukkan bacaan tajwid. Menjelaskan cara atau
proses penggunaan metode the power of two kepada
peserta didik. Guru sebelum kegiatan pembelajaran
memberikan motivasi belajar kepada siswa dan
memberikan pertanyaan sebelum pembelajaran untuk
mengingatkan peserta didik pada materi sebelumnya.
Pada kegiatan inti peserta didik dituntut untuk
berdiskusi secara berkelompok sesuai dengan tema
yang diberikan oleh guru. Akhir pembelajaran, peserta
didik diberikan kesempatan menyampaikan hasil diskusi
yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran.
Hasil pengamatan pada siklus pembelajaran 1
diketahui hasil penilaian dari 22 peserta didik bahwa
siswa mengalami peningkatan yang signifikan khususnya
pada aspek keterampilan. Hasil pengamatan aspek
pengetahuan diketahui kemampuan tinggi dengan
prosentase 37,9%, kemampuan sedang 39,4% dan
rendah 22,7%. Hasil tersebut menunjukkan pencapaian
tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada penilaian
pengetahuan kurang sesuai dengan tujuan pencapaian
belajar, untuk itu perlu adanya penanganan tindakan
kelas pada siklus selanjutnya. Hasil penilaian sikap siswa
menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian 82,7%
memiliki sikap yang baik (tinggi), sedang 12,5% dan
rendah 12,1%. Hasil penilaian keterampilan siswa
menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian 72,7%
memiliki sikap yang baik (tinggi), sedang dengan
prosentase 18,2% dan rendah 9,9%, serta aspek motivasi
siswa berada pada 47,27% dan aspek kerjasama 59,66%.
Hasil tersebut menunjukkan pencapaian pembelajaran
yang dilaksanakan pada penilaian keterampilan,
mengalami peningkatan pencapaian keterampilan
(kefasihan membaca, menghafal dan menunjukkan
bacaan tajwid) tersebut, menjadi acuan dalam proses
pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan sikap
dan pengetahuan secara signifikan dengan menentukan
metode pembelajaran selanjutnya.
Refleksi kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil
pengamatan maka perlu adanya kegiatan pembelajaran
perbaikan pada siklus selanjutnya untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik mulai dari pengetahuan,
keterampilan dan sikap dengan pembelajaran meliputi:
menentukan model dan metode yang dapat
meningkatkan
kemampuan
siswa,
membentuk
kelompok belajar yang lebih efektif, menentukan fokus
pembelajaran,
membuat
instrumen
penilaian,
menentukan alokasi waktu dan mengatur tempat duduk
dan lain sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
a. Pra Siklus
Pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
peneliti dan dibantu oleh guru melakukan pengamatan
terhadap pelaksanaan tindakan kelas dengan hasil
dengan model klasikal tersebut diketahui hasil penilaian
dari 22 peserta didik bahwa siswa memiliki pengetahuan
yang tinggi dengan prosentase 25,8%, kemampuan
sedang 39,4% dan rendah 34,8%. Hasil tersebut
menunjukkan pencapaian tujuan pembelajaran yang
dilaksanakan pada penilaian pengetahuan tidak sesuai
dengan tujuan pencapaian belajar, untuk itu perlu adanya
penanganan tindakan kelas pada siklus selanjutnya. Hasil
penilaian sikap siswa menunjukkan bahwa rata-rata
pencapaian 72,7 memiliki sikap yang baik (tinggi) dengan
prosentase 31,8% dan 18,2%. Hasil penilaian
keterampilan siswa menunjukkan bahwa rata-rata
pencapaian 24,2% memiliki sikap yang baik (tinggi)
dengan prosentase 42,4% dan 34,8%, serta aspek
motivasi siswa berada pada 30,91% dan aspek kerjasama
39,20%.. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sikap,
pengetahuan dan keterampilan siswa dalam kategori
rendah, akan tetapi ada beberapa indikator penilaian
sikap yang memiliki nilai rendah yang perlu dilakukan
tindakan perbaikan, seperti menghargai teman dan
berbicara yang baik.
Refleksi kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil
pengamatan maka perlu adanya kegiatan pembelajaran
perbaikan pada siklus selanjutnya untuk meningkatkan
kemampuan peserta didik mulai dari pengetahuan,
keterampilan dan sikap dengan pembelajaran meliputi:
menentukan model dan metode yang dapat
meningkatkan
kemampuan
siswa,
membentuk
kelompok belajar, menentukan fokus pembelajaran,
membuat instrumen penilaian, menentukan alokasi
waktu dan mengatur tempat duduk dan lain sebagainya.
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c.

Siklus 2
Pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
peneliti dan dibantu oleh guru melakukan pengamatan
terhadap pelaksanaan tindakan kelas dengan hasil
dengan model coopperative learning kolaborasi dengan
metode gallery to galery. Metode ini dipilih oleh pendidik
dan materi berdasarkan hasil refleksi yang dilaksanakan
pada siklus Pada kegiatan pembelajaran ini peseta didik
dibagi menjadi 5 kelompok setiap kelompok 4-5 siswa.
Tujuan pembelajaran dalam siklus ini adalah siswa
mengetahui isi kandungan surat serta dapat
menunjukkan bacaan tajwid. Pada kegiatan inti peserta
didik dituntut untuk berdiskusi secara berkelompok
sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru dan dari
hasil kunjungan dari gelery ke galery. Pembelajaran
dengan model cooperative lerning kolaboratif ini
bertujuan
untuk
meningkatkan
kemampuan
pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.
Hasil pengamatan pada siklus pembelajaran 2
diketahui hasil penilaian dari 22 peserta didik bahwa
siswa mengalami peningkatan yang signifikan khususnya
pada aspek keterampilan. Hasil pengamatan aspek
pengetahuan diketahui kemampuan tinggi dengan
prosentase 87,3%, kemampuan sedang 7,27% dan
rendah 5,45%. Hasil tersebut menunjukkan pencapaian
tujuan pembelajaran yang dilaksanakan pada penilaian
pengetahuan sesuai dengan tujuan pencapaian belajar.
Hasil penilaian sikap siswa menunjukkan bahwa rata-rata
pencapaian 88,2% memiliki sikap yang baik (tinggi),
sedang 9,09% dan rendah 3,41%. Hasil penilaian
keterampilan siswa menunjukkan bahwa rata-rata
pencapaian 83,3% memiliki sikap yang baik (tinggi),
sedang 12,1% dan rendah 4,5%, serta aspek motivasi
siswa berada pada 72,27% dan aspek kerjasama 72,27%..
Hasil tersebut menunjukkan pencapaian pembelajaran
yang dilaksanakan mengalami peningkatan dari berbagai
aspek, akan tetapi perlu adanya tindakan pembelajaran
pada siklus selanjutnya untuk meningkatkan penilaian
sikap khususnya,
penilaian pengetahuan
dan
keterampilan pada umumnya untuk memperoleh hasil
pembelajaran secara maksimal.
Refleksi kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil
pengamatan maka perlu adanya penanganan khusus
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mulai
dari pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan
pembelajaran meliputi: pendampingan belajar dan
konseling pribadi

model cooperative lerning kolaboratif ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan
dan sikap peserta didik. Pada strategi pembelajaran
belanja ilmu diterapkan untuk membiasakan diri peserta
didik dalam kemandirian belajar mencari informasi
berkaitan ilmu pengetahuan yang disajikan oleh
kelompok lain. Sedangkan metode roll playing dilakukan
untuk meningkatkan kepekaan peserta didik di setiap
lingkungan khususnya lingkungan keluarga. Pelaksanaan
roll playing ini setiap kelompok berperan selayaknya
hidup di keluarga yang di dalamnya ada ayah, ibu dan
anak. Yang berperan sebagai ayah diwajibkan untuk
mencarinafkah (ilmu) guna mencukupi kebutuhan ibu
dan anak yang ada di dalam keluarga sebagai pengganti
kebutuhan makan. Tugas kepala keluarga menyampaikan
ilmu yang diperoleh dari pencarian di galeri-galeri yang
disiapkan oleh kelompok lain. Pelaksanaan pembelajaran
ini 15 menit untuk mencari informasi materi dari tiap
kelompok dan 20 menit diguanakan diskusi
ditiapkelompok dan diakhir kegiatan 20 menit untuk
menyampaikan hasil diskusi kelompok, serta 15 menit
terakhir digunakan untuk konfirmasi peserta didik
terhadp materi dan kegiatan penutup.
Hasil pengamatan pada siklus pembelajaran 1
diketahui hasil penilaian dari 22 peserta didik bahwa
siswa mengalami peningkatan yang signifikan khususnya
pada aspek keterampilan. Hasil pengamatan aspek
pengetahuan diketahui kemampuan tinggi dengan
prosentase 96,4%, kemampuan sedang 2,73% dan
rendah 0,91%. Hasil penilaian sikap siswa menunjukkan
bahwa rata-rata pencapaian 97,7% memiliki sikap yang
baik (tinggi), sedang 2,73 dan rendah 0%. Hasil penilaian
keterampilan siswa menunjukkan bahwa rata-rata
pencapaian 90,9% memiliki sikap yang baik (tinggi),
sedang dengan prosentase 7,58% dan rendah 1,52%,
serta aspek motivasi siswa berada pada 90,91% dan
aspek kerjasama 96,59%. Hasil tersebut menunjukkan
pencapaian pembelajaran pada siklus 3 memperoleh
hasil sesuai yang diharapkan, namun ada beberapa siswa
yang dari segi pengetahuan perlu adanya penanganan
khusus atau pembelajaran khusus karena daya serap
siswa yang rendah. Sedangkan pada keterampilan dari
segi membaca terdapat 2 siswa masih taraf belajar
dengan metode iqro, aspek penilianan terdapat 4 siswa
yang belum mampu menghafal secara fasih karena
keseriusan dan kemampuan yang rendah. Refleksi
kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan
maka perlu adanya penanganan khusus untuk
meningkatkan kemampuan peserta didik mulai dari
pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan
pembelajaran meliputi: pendampingan belajar dan
konseling pribadi
Pencapaian hasil belajar dengan model
pembelajaran cooperative learning mampu memberikan
warna dan perkembangan peserta didik baik dari
pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hal ini
ditunjukkan
adanya
peningkatan
kemampuan
pengetahuan yang diukur dari hasil ulangan tengah
semester dan ulangan akhir semester memiliki
peningkatan hasil. Hasil belajar siswa pada Penilaian
Tengah Semester (PTS) diketahui nilai minimal 66, nilai

d.

Siklus 3
Pada saat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar,
peneliti dan dibantu oleh guru melakukan pengamatan
terhadap pelaksanaan tindakan kelas dengan hasil
dengan model coopperative learning kolaborasi dengan
metode belanja ilmu (roll play). Metode ini dipilih oleh
pendidik dan materi berdasarkan hasil refleksi yang
dilaksanakan pada siklus 3, serta berdasarkan masukan
orang tua bahwa terdapat anak, apabila diingatkan pada
saat di rumah sering membantah, tidak menghargai
orang tua dan tidak ikut perintah orang tua. Pada
kegiatan pembelajaran ini peseta didik dibagi menjadi 5
kelompok setiap kelompok 4-5 siswa yang berperan
dalam hidup berrumah tangga. Pembelajaran dengan
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maksimal 89, rata-rata kelas 77 dan pada Penilaian Akhir
Semester diketahui nilai minimal 73, nilai maksimal 96,
rata-rata kelas 83. Peningkatan yang diperoleh pada
pencapaian nilai minimal 3 point, maksmial 14 point,
rata-rata peningkatan 6 point.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa model
pembelajaran cooperative learning dapat meningkatkan
hasil belajar peserta didik. Namun terdapat peserta
didik yang mengalami peningkatan nilai akan tetapi
belum mencapai nilai kkm yang ditentukan. Untuk itu
perlu adanya penanganan khusus dari 3 siswa untuk
meningkatkan kemampuan secara menyeluruh dalam
pencapaian KKM.

dan berkembangnya nilai-nilai sosial dan komitmen,
meningkatkan
keterampilan
metakognitif
atau
memahami proses berpikirnya sendiri, menghilangkan
sikap mementingkan diri sendiri atau egois dan
egosentris, meningkatkan kepekaan dan kesetiakawanan
sosial, menghindarkan anak dari penderitaan akibat
kesendirian, membangun persahabatan yang dapat
berlanjut hingga masa dewasa, meningkatkan motivasi
intrinsik.
IV. KESIMPULAN
Mengatasi berbagai permasalahan yang muncul
dalam dunia pendidikan, khususnya pada kegiatan belajar
dan mengajar sebagaimana dalam pemaparan makalah
tersebut, dapat penulis simpulkan: Hasil penelitian
diperoleh hasil peningkatan kemampuan peserta didik
dari pra siklus ke siklus 3 pada aspek pengetahuan
meningkat 70,6%, aspek pengetahuan 25,2% dan aspek
keterampilan 66,7%, serta aspek motivasi siswa
mengalami peningkatan dari pra siklu ke siklus 3 pada
aspek motivasi 60% dan aspek kerjasama 57,39%. Hasil
belajar siswa pada Penilaian Tengah Semester (PTS)
diketahui nilai minimal 66, nilai maksimal 89, rata-rata
kelas 77 dan pada Penilaian Akhir Semester diketahui
nilai minimal 73, nilai maksimal 96, rata-rata kelas 83.
Peningkatan yang diperoleh pada pencapaian nilai
minimal 3 point, maksmial 14 point, rata-rata
peningkatan 6 point. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
model pembelajaran cooperative learning mampu
meningkatkan kemampuan siswa pada aspek
pengetahuan keterampilan dan sikap maupun prestasi
belajar. Hal ini ditunjukkan model pembelajaran
cooperative dapat meningkatkan motivasi belajar Al
Qur’an Hadits, hal ini dapat ditunjukkan dari hasil
observasi bahwa dalam proses pembelajaran peserta
didik merasa nyaman dan daya kemampuannya dapat
tereksplor melalui kegiatan pembelajaran. model
pembelajaran
cooperative
dapat
meningkatkan
keterampilan membaca Al Qur’an. Hal ini ditunjukkan
adanya peningkatan peran seluruh peserta didik dan
tanggung jawab terhadap sesama pelajar dalam proses
pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2.

Pembahasan
Mendidik menjadi sebuah usaha sadar untuk
meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dan
memiliki keterampilan handal. Akan tetapi proses itu
harus terlaksana dengan baik sebagaimana visi, misi dan
tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pembelajaran
yang dilaksanakan menjadi sebuah proses memberikan
pengetahuan, motivasi, pengalaman, keterampilan dan
penanaman sikap. Hal ini juga bagian dari sebuah proses
untuk menjadikan peserta didik menuju tujuan dalam
peningkatan sumber daya manusia.
Guru profesional mempunyai tanggung jawab
pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.
Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu
memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan
dirinya dan menghargai serta meningkatkan dirinya.
Tanggung jawab sosial diwujudkan melalaui motivasi
guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki
kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab
spritual dan moral di wujudkan melalui penampilan guru
sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa
tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral
[15].
Disinilah peran guru dan strategi dalam kegiatan
belajar mengajar yang dilaksanakan di kelas. Proses
belajar mengajar sehari-hari guru dihadapkan kepada
sekelompok siswa dan guru akan menjumpai diantara
siswa yang memiliki banyak hal dan perbedaan baik
kemampuan dan sikap dalam mengikuti pelajaran. Untuk
dapat menumbuhkan dorongan belajar kepada siswa,
maka seorang guru harus melakukan berbagai upaya
atau usaha yang harus ditempuh.
Penerapan strategi yang digunakan guru akan
sangat berpengaruh pada proses dan hasil belajar yang
dilaksanakan. Untuk itu guru harus mampu menguasai
strategi pembelajaran dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai pendidik. Ketepatan dalam
penggunaan strategi akan mampu meningkatkan
motivasi belajar, pengetahuan, sikap dan pengetahuan
peserta didik. Banyak alasan yang menyebabkan suasana
belajar cooperative diperlukan dalam pembelajaran.
Alasan-alasan tersebut meliputi: memudahkan anak
melakukan penyesuaian sosial, membangkitkan
kegembiraan belajar murni, memungkinkan anak-anak
belajar tentang sikap, keterampilan, informasi, perilaku
sosial dan pandangan hidup, memungkinkan terbentuk
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semakin kompetitif. Hal tersebut menuntut perguruan
tinggi sebagai sebuah organisasi meningkatkan kinerja
sekaligus mampu adaptif dan fleksibel dalam menghadapi
berbagai perubahan.
Keberhasilan organisasi dapat diketahui dari
beberapa indikator antara lain: produktivitas,
keberhasilan keuangan, kepuasan stakeholders, kinerja
karyawan dan tercapainya kualitas kehidupan karyawan
[1]. Keberhasilan organisasi pendidikan ditunjukkan
dalam beberapa indikator pencapaian akademik seperti
tercapainya kepuasan mahasiswa dan masyarakat,
kepuasan tenaga kependidikan dan non kependidikan.
Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua
program studi dalam Perguruan Tinggi mampu
memenuhi indikator akademik tersebut. Beberapa
masalah yang sering muncul secara kontinyu misalnya
kelulusan tepat waktu bagi mahasiswa, keterlibatan
mahasiswa dan dosen dalam penelitian dan pengabdian,
tingkat pendidikan dan kompetensi dosen. Penelitian ini
bertujuan untuk mendiagnosis kondisi proses bisnis di
dalam program studi, mengetahui berbagai persoalan
yang dihadapi berikut solusi untuk pengembangan
organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu
memberikan gambaran mengenai kondisi organisasi dan
permasalahan yang dihadapi yang dapat dijadikan dasar
bagi organsiasi dalam mengambil kebijakan guna
peningkatkan kinerja organisasi. Selain itu diharapkan
juga mampu memberikan rekomendasi upaya perbaikan
atau pengembangan yang dapat dilakukan oleh
universitas atau program studi dalam menjalankan
proses bisnis.
Pengembangan sebuah organisasi dilakukan
untuk membantu mengembangkan kapasitas organisasi
dalam melakukan perubahan untuk mencapai kinerja
dan kualitas kehidupan kerja karyawan. Pengembangan
ini berfokus pada perubahan proses, struktur dan
budaya kerja. Proses tersebut dilakukan dalam beberapa
tahapan yang dimulai dari orientasi, diagnosa, intervensi
dan evaluasi.
Proses diagnosis organisasi merupakan suatu
pendekatan yang sistematis untuk memahami dan
menjelaskan kondisi organisasi saat ini serta
menyediakan informasi yang diperlukan untuk
merancang perubahan [1]. Diagnosis organisasi
merupakan bagian dari pengembangan yang bertujuan
untuk memperoleh data untuk keperluan pengambilan
keputusan [2]. Selanjutnya pengembangan organisasi
tidak hanya meningkatkan efektivitas tetapi juga
meningkatkan derajat kesehatan organisasi dan kualitas
kehidupan kerja karyawan [3]. Perspektif kesehatan
organisasi tersebut meliputi pengetahuan dan

Abstrak
Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai
tujuan tidak terlepas dari keberhasilan unit–unit kerja
yang ada. Salah satu unit dalam organisasi perguruan
tinggi yang memiliki peran penting untuk pencapaian
peran perguruan tinggi adalah program studi. Dalam
konteks organisasi pendidikan, keberhasilan program
studi sebagai sebuah organisasi dapat ditunjukkan
dalam beberapa indikator pencapaian akademik. Di
sisi lain, program studi juga menghadapi berbagai
masalah internal organisasi maupun tantangan dari
luar yang dapat menghambat efektivitas kinerjanya.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiagnosis salah
satu program studi di lingkungan Pascasarjana
Universitas Ahmad Dahlan. Data dikumpulkan
dengan kuesioner, wawancara dan Focused Group
Discussion
untuk
mengungkap
permasalahan
organisasi berdasarkan aspek-aspek dalam model
diagnosis organisasi six-box, yaitu tujuan, struktur,
hubungan, sistem penghargaan, kepemimpinan, dan
mekanisme pendukung. Data yang terkumpul
dianalisis dengan teknik analisis isi. Hasil diagnosis
menunjukkan semua aspek diagnosis berjalan dengan
baik, namun dalam implementasinya belum
seluruhnya optimal. Aspek sistem penghargaan
diketahui menjadi aspek yang paling optimal,
sedangkan aspek tujuan, struktur, hubungan,
kepemimpinan dan mekanisme pendukung masih
perlu penataan ulang agar saling mendukung
menciptakan sistem organisasi dan sehat dan efektif.
Kata Kunci — diagnosis, organisasi, six box

I. PENDAHULUAN
Perguruan
tinggi
diselenggarakan
untuk
mempersiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan
profesional yang diharapkan dapat menerapkan,
mengembangkan dan menciptakan pengetahuan,
teknologi dan kesenian. Melalui aktivitas pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
keberadaan perguruan tinggi diharapkan mampu
menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat
melalui penyebarluasan pengetahuan dan teknologi
serta mengoptimalkan penggunaannya sehingga mampu
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional.
Saat ini, perkembangan perguruan tinggi
menghadapi tantangan yang cukup berat. Perubahan
yang sangat cepat di lingkungan masyarakat berdampak
pada tuntutan peran perguruan tinggi dalam menjawab
permasalahan yang semakin kompleks. Di sisi lain,
perguruan tinggi juga dihadapkan pada tuntutan
peningkatan kualitas dan persaingan dengan perguruan
tinggi lain baik dari dalam maupun luar negri yang
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keterampilan berbasis organisasi, faktor lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan staf
dan kualitas kehidupan kerja karyawan [4]. Pendekatan
lain mendefinisikan pengembangan organisasi lebih fokus
dalam hal pengembangan budaya dan nilai-nilai yang
bertentangan
dengan
efektivitas
perilaku.
Pengembangan organisasi berkaitan dengan bagaimana
orang dan organisasi berfungsi dan bagaimana mereka
dapat berfungsi lebih baik melalui efektivitas sumber
daya manusia dan proses sosial [5].
Penelitian perubahan organisasi dimulai pada
pertengahan abad ke-20, ketika pertama kali
diperkenalkan Lewin dengan tiga langkah model
perubahan. Revolusi teknologi dari abad ke-20 dinilai
menjadi pemicu terciptanya lingkungan yang lebih
dinamis karena perubahan tersebut cepat dan konstan
[6]. Meningkatnya persaingan bisnis dan terobosan
teknologi informasi memaksa perusahaan merubah cara
bisnisnya [7]. Organisasi harus mampu beradaptasi pada
perkembangan teknologi, perubahan situasi ekonomi,
politik dan perubahan budaya yang semakin kompleks
dan tidak pasti.
Perubahan organisasi terjadi disebabkan tiga
faktor besar yaitu globalisasi, perkembangan teknologi
informasi dan inovasi manajerial [1]. Globalisasi telah
mengubah pasar dan lingkungan menjadi pasar ekonomi
global yang menjadi tantangan sekaligus menjadi
hambatan bagi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena
itu
organisasi
harus
mempelajari
bagaimana
menciptakan hubungan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan organisasi lain, jika ingin tetap
bertahan dalam restrukturiasi aliansi dan persekutuan
yang mendunia [7]. Kedua, perkembangan teknologi
informasi telah mengubah model bisnis tradisional
dengan
mengubah
pekerjaan,
menggunakan
pengetahuan dan menghitung biaya. Perkembangan
teknologi telah mendorong peningkatan dalam
penggunaan
teknologi
untuk
meningkatkan
produktivitas dan daya saing pasar [7]. Selain itu juga
membuat
organisasi
mampu
mengumpulkan,
menyimpan dan menyampaikan informasi dengan lebih
mudah, cepat dan biaya yang hemat, serta memudahkan
organisasi membagi informasi penting kepada seluruh
anggota organisasi yang dapat digunakan manajemen
dalam mengontrol pengambilan keputusan. Ketiga,
inovasi manajerial dilakukan sebagai respon terhadap
globalisasi dan perkembangan teknologi informasi.
Model organisasi baru seperti organisasi berbasis
jaringan, aliansi strategik, kerjasama virtual telah
merubah cara pandang distribusi produk atau jasa.
Perkembangan teknologi juga merubah metode kerja,
seperti downsizing, restrukturisasi yang mengurangi
ukuran organisasi dan meningkatan fleksibilitas kerja [1].
Secara umum, perubahan organisasi terdiri dari
beberapa tahap, yakni entering dan contracting, diagnosis,
perencanaan dan implementasi, serta evaluasi dan
institusionalisasi. Diagnosis merupakan tahap perubahan
organisasi yang didasarkan konsep, model dan metode
ilmu perilaku untuk mengetahui kondisi organisasi saat
ini dan membantu organisasi menemukan cara untuk
menyelesaikan masalah atau meningkatkan efektivitas

organisasi. Diagnosis menemukan penyabab utama dari
masalah yang terjadi dalam organisasi. Tujuan diagnosis
organisasi adalah memperoleh data yang berguna dalam
pengambilan keputusan [2]. Proses ini meliputi
pengumpulan informasi yang berkaitan dengan masalah
yang terjadi, menganalisis informasi atau data, dan
membuat kesimpulan untuk melakukan perubahan [8].
Diagnosis merupakan proses yang digunakan untuk
memperoleh pemahaman berfungsinya organisasi dan
mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja
organisasi [9].
Proses diagnosis organisasi meliputi tiga tahap
yaitu: fase masuk, fase pengumpulan data dan fase
umpan balik [10]. Tujuan utama pada fase masuk yaitu
untuk menjelaskan unit mana dari sistem (individu,
kelompok atau organisasi) yang akan dilibatkan dalam
proses diagnosis dan kesepakatan antara manajemen
dengan konsultan mengenai proses pengumpulan data
dan umpan balik. Tahap ini juga mambahas mengenai
waktu pengumpulan data dan kesapakatan lain
ketentuan berakhirnya proses diagnosis. Fase
pengumpulan data berkaitan dengan metode yang
digunakan dalam pengambilan data yaitu tentang data
apa yang akan dikumpulkan, dari siapa saja data
dikumpulkan dan kapan data akan dikumpulkan.
Pendekatan yang sistematis akan memudahkan
konsultan dalam pengumpulan dan analisis data.
Berbagai metode dapat digunakan dalam pengumpulan
data, antara lain dengan observasi, wawancara,
wawancara kelompok, focus group discussion, kuesioner
maupun studi dokumen yang relevan [10]. Tujuan utama
pada tahap umpan balik adalah memberikan pemahaman
kepada anggota organisasi mengenai permasalahan yang
dialami berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan.
Selanjutnya pada tahap ini juga dibahas mengenai
kesepakatan antara organisasi dengan konsultan tantang
intervensi yang akan dilakukan.
Salah satu pendekatan diagnosis organisasi adalah
model Six-Box dari Marvin Weisboard. Model ini
merupakan salah satu model yang dinilai paling jujur dan
mudah digunakan. Berbagai jenis organisasi dapat
menggunakan model ini, seperti organisasi pendidikan,
atau bahkan organisasi yang melayani kepentingan public
seperti industri bank [11]. Ada enam aspek besar yang
memengaruhi keberlangsungan hidup organisasi [12].
Keenam aspek tersebut adalah tujuan, struktur,
hubungan, kepemimpinan, imbalan, dan mekanisme
pembantu yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Model Six Box

Sumber : Nair dan Vohra (2007)
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Dimensi dimensi Six Box sebagai berikut [13]:
a. Tujuan merupakan alasan mengapa suatu organiasi
ada. Hal ini berkaitan dengan visi, misi dan tujuan
organisasi. Dua faktor kritis dalam kotak ini adalah
kejelasan tujuan dan kesepakatan tujuan. Dengan
kata lain, apakah anggota organisasi memahami dan
mendukung tujuan organisasi
b. Struktur menggambarkan pertanyaan penting, yaitu
apakah ada kecocokan antara tujuan dan sruktur
internal yang mendukung tujuan tersebut. Fokus
utamanya adalah bagaimana sebenarnya sebuah
pekerjaan dilakukan atau tidak. Struktur berkaitan
tingkat kewenangan dan hubungan formal antara
kelompok. Struktur menjadi gambaran yang akurat
tentang otoritas yang sah dan menjadi metode
formal untuk memfasilitasi pekerjaan dan pencapaian
tujuan organisasi.
c. Hubungan berfokus pada kaitan individu atau
departemen yang menunjukkan tugas yang berbeda,
atau antara orang dan lingkungannya. Jenis dari
hubungan ini adalah antara manusia, antara unit
kerja yang melakukan tugas yang berbeda, dan antara
manusia dan teknologi yang mereka gunakan. Titik
diagnosis adalah menilai bagaimana konflik dalam
organisasi ditangani dan dampak konflik terhadap
kinerja organisasi.
d. Penghargaan mengukur tingkat kepuasan atas
penghargaan yang diperoleh. Fokusnya adalah pada
isu motivasi dan insentif. Hal ini berkaitan dengan
bentuk dan insentif yang diberikan kepada karyawan
dan bagaimana perasaan/ sikap karyawan terhadap
penghargaan yang diterimanya. Titik diagnosa pada
aspek ini melihat bagaimana individu termotivasi
untuk menyelesaikan pekerjaan, perilaku apa yang
menurut karyawan perlu dihargai untuk dan apakah
sistem imbalan berhubungan dengan pencapaian
tujuan organisasi. Aspek ini juga mengungkap
kesesuaian antara penghargaan yang diberikan
manajeman dengan persepsi karyawan (kesetaraan
dan keadilan serta kebutuhan karyawan).
e. Mekanisme pembantu mengacu pada semua proses
yang harus diketahui organisasi agar mampu
bertahan. Disini harus dapat ditentukan apakah
mekanisme ini benar-benar digunakan untuk
menentukan seberapa penting berharga sistem tsb
bagi organisasi. Mekanisme pembantu juga perlu
dinilai untuk melihat efektivitas dan kelayakan
mekanisme pembantu dalam pencapaian tujuan
organisasi.
f. Kepemimpinan merupakan titik penting model ini,
sehingga letaknya ada di tengah. Hal ini karena
dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk terus menilai
dan menyeimbangkan lima kotak lainnya. Gaya
kepemimpinan, berfokus pada tugas dan hubungan,
identifikasi tujuan, mengelola konflik dan
mempertahankan akuntabilitas organisasi.
Dalam hubungan keenam konten tersebut, Weisbord
mengidentifikasikan uang, tenaga, waktu, orang, dan ide
sebagai input dalam organisasi sedangkan produk dan
jasa merupakan output dari organisasi.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif
dengan melibatkan beberapa fihak yang berinteraksi
dengan program studi, yaitu mahasiswa, karyawan dan
dosen. Pengumpulan data silakukan dengan survey,
wawancara dan focused group discussion. Pendekatan sixbox model digunakan untuk mengumpulkan data-data
yang terkait dengan struktur, sistem reward, mekanime
hubungan, mekanisme penunjang, dan kepemimpinan.
Survey dilakukan terhadap data kinerja program
studi selama tiga tahun terakhir untuk mengetahui
tingkat kepusaan dosen, mahasiswa dan mitra terhadap
kinerja prodi. Survey menggunakan kuesioner dengan
item-item yang disusun berdasarkan teori kepusan
pelanggan dari [14]. Selain itu survey juga dilakukan
dengan menggunakan questioner terbuka untuk
menggali informasi terkait dengan keluhan dan harapan
mitra terhadap kinerja prodi berdasarkan aspek-aspek
dalam six box model. Metode focused group discussion
dilakukan dalam beberapa kelompok mahasiswa yang
aktif berkuliah selama 3 tahun terakhir. Focused group
discussion dilakukan pada mahasiswa dengan
pertimbangan mahasiswa sebagai konsumen merupakan
salah satu sumber informasi mengenai harapanharapannya terhadap Program studi dan juga kondisi
pada saat ini. Setiap kelompok dipandu untuk
mendiskusikan mengenai permasalahan (kondisi saat ini)
dan harapan mahasiswa terhadap karyawan, manajemen
program studi, proses belajar mengajar, fasilitas
pendukung, dan kegiatan ekstra. Sebagai metode
tambahannya maka dilakukan wawancara.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari
dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain [15]. Data yang terkumpul
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi atau
content analysis. Teknik analisis ini merupakan teknik
analisis yang berorientasi kualitatif, dipakai untuk
menentukan karakter dokumen-dokumen atau untuk
membandingkannya. Dokumen yang dimaksud biasanya
dapat berupa pengalaman hidup seseorang. Peneliti
harus mampu menyingkap makna yang tersembunyi dari
sebuah teks [16].
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Merujuk pada model diagnosis Six Box,
ditemukan enam aspek besar yang terkait dengan
proses bisnis pada organisasi program studi, yaitu yang
terkait dengan Purpose (tujuan), Structure (struktur),
relationship (relasi), reward (penghargaan), leadership
(kepemimpinan) dan mechanism (mekanisme).
1. Purpose, merujuk pada visi dan misi serta

tujuan organisasi. Selama ini visi dan misi
program studi telah ditetapkan dalam SOP
PPI-UAD-04. Tiga kata kunci ditetapkan dalam
visi program studi, yaitu berwawasan global,
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profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Secara
visual, visi dan misi program studi sangat gencar
disosialisasikan melalui berbagai media, seperti
brosur/leaflet, buku pedoman akademik, poster dan
banner pada sisi ruangan yang mudah terlihat. Selain
itu juga digunakan media forum rapat prodi dan
pertemuan-pertemuan akademis lainnya serta
penjelasan langsung kepada mahasiswa pada saat
orientasi mahasiswa baru. Berdasarkan hasil
pengukuran persepsi dosen, mahasiswa, dan
karyawan terhadap visi dan misi program studi,
terlihat bahwa 81% mahasiswa cukup mengetahui
visi dan misi prodi, sedangkan bagi dosen dan
karyawan diperoleh gambaran pemahaman sebesar
100%.
Data tersebut diambil menggunakan
kuesioner dengan form FM-UAD-PBM-14-01-02.
Selain itu untuk memperkuat pemahaman visi-misi
maka program studi menghadirkan narasumber yang
relevan dalam forum berkala untuk dosen, karyawan
maupun mahasiswa. Penanaman visi dan misi juga
direalisasikan dalam muatan kurikulum dan Rencana
Pembelajaran Semester tiap mata kuliah, sehingga
capaian
pembelajaran
benar-benar
merepresentasikan kehadiran visi dan misi program
studi. Setiap aktivitas penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat dosen juga diupayakan selalu
berada dalam koridor visi dan misi program studi
yang telah ditetapkan, Hal tersebut mengidikasikan
adanya dukungan penuh anggota organisasi terhadap
visi dan misi yang dimiliki. Salah satu kekurangan
yang perlu dicermati adalah pada pemahaman
mahasiswa, karena tercatat hanya 81%. Hal ini
kemungkinan kurang adanya sosialisasi intensif
kepada mahasiswa karena dalam hal ini mahasiswa
sebagai pihak yang cenderung aktif dan tidak banyak
terlibat dalam aktivitas yang mendasarkan pada visi
dan misi program studi.
2. Structure, mengacu pada pengaturan dalam
organisasi, dapat dilakukan secara fungsi (spesialis)
atau secara produk, program atau project (multi
skilled
team).
Mekanisme
tata
pamong
mengedepankan kredibilitas dan transparansi. Hal ini
tercermin dari proses pemilihan pemimpin yang
mendasarkan pada Statuta universitas yang
dituangkan dalam Keputusan Bersama Rektor/Ketua
Senat dan Ketua Badan Pelaksana Harian (BPH) No.
27 tahun 2008 pada pasal 19 dan Peraturan
Pemilihan dan Penetapan Calon Pimpinan Program
Studi di lingkungan universitas yang tercantum dalam
SK Rektor No. 107/2008, SK No. 123 Tahun 2009.
Dokumen tersebut mengatur persyaratan calon
Kaprodi, tata cara pencalonan dan pemilihan, dan
tata tertib penyelenggaraan pemilihan. Terkait
dengan pemangku jabatan, di dalam pedoman
kepegawaian telah ditetapkan deskripsi tugas
masing-masing, dan ditegaskan kembali melalui SOP
yang berlaku. Namun demikian, sampai saat ini
khusus untuk dosen dan karyawan, belum ada
panduan deskripsi tugas terstruktur. Karyawan
administrasi program studi mengalami penambahan
pekerjaan setiap tahunnya yang melebihi beban

kerja. Di sisi lain pembagian kerja bersama pengelola
dilakukan atas dasar kesepakatan, dan belum
mendasarkan pada deskripsi tugas masing-masing.
Struktur organisasi pengelola program studi sampai
saat ini tidak memperlihatkan adanya jalur
kepemilikan fasilitas seperti Laboratorium karena
masih bergabung dengan S1. Kondisi tersebut
mencerminkan belum terlaksananya deskripsi tugas
pihak-pihak terkait secara optimal. Karyawan
administrasi banyak menangani pekerjaan ekstra
karena operasi sistem kurang optimal, misalnya
penjadwalan kuliah yang sering tertunda karena
menunggu jadwal longgar dosen pengampu. Hal ini
juga dipahami karena model perkuliahan yang
diselenggarakan dengan model blok, namun
seharusnya kendala tersebut dapat diatasi.
3. Relationship, melihat bagaimana orang-orang saling
berkomunikasi sekaligus melihat cara berkomunikasi
dengan teknologi. Relasi yang terjadi di dalam
program studi terdiri dari relasi program studi
dengan mitra, relasi pengelola dengan dosen,
karyawan dan mahasiswa, relasi dosen dengan
mahasiswa. Sampai saat ini mitra program studi
cukup banyak dan bervariatif, seperti rumah sakit
dan perusahaan sebagai tempat magang, institusi
pendidikan, pemerintah, asosiasi profesi dan
sebagainya. Relasi ini berfungsi sebagai media untuk
menjamin keberlangsungan proses bisnis program
studi, karena lulusan nantinya akan berada langsung
di tengah masyarakat pengguna. Relasi sosial
pengelola program studi dengan dosen, karyawan
dan mahasiswa secara kualitas cukup baik, namun
sebagian besar aktivitas relasi yang sifatnya akademik
kurang terstruktur. Kegiatan akademik selama satu
tahun belum dirancang dengan tertib dan kurang
sosialisasi sehingga beberapa kegiatan bertumpuk
menjadi satu waktu tertentu. Hal ini sering
berdampak pada rendahnya tingkat atensi maupun
kehadiran dosen pada pertemuan akademik.
Aktivitas akademik yang ditujukan kepada
mahasiswa juga sering terkesan mendadak, sehingga
mahasiswa kurang siap. Salah satu hal yang sangat
membantu dalam membangun relasi internal adalah
adanya fasilitas teknologi informasi, yaitu
penggunaan media komunikasi melalui whatsapp
group. Komunikasi antar dosen dan pengelola
menjadi lebih lancar dan memungkinkan adanya
gagasan atau saran dari dosen kepada pengelola.
Relasi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada
dasarnya cukup baik, terlebih lagi dengan adanya
media sosial yang dapat digunakan untuk
berkomunikasi. Kendala muncul pada saat
mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen
mengenai hasil laporan, baik laporan magang atau
laporan kuliah lainnya. Ditemukan beberapa dosen
yang menurut penilaian mahasiswa sulit ditemui
karena kesibukannya, atau kesulitan bertemu karena
terjadi hambatan psikologis pada mahasiswa.
Mahasiswa merasa cemas ketika hendak bertemu
dosen karena khawatir pada kualitas laporannya,
sehingga menunda untuk bertemu yang berakibat
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penilaian laporan menjadi lebih lama. Aspek ini
menunjukkan kelebihan dan kekurangan dalam
proses berkomunikasi internal. Satu sisi kualitas
komunikasi sangat baik dalam hal hubungan
keseharian, tetapi pada saat harus berkomunikasi
untuk menyelesaikan sebuah tugas, menjadi tidak
lancar karena hambatan terjadi pada kedua belah
pihak. Beberapa kasus terjadi karena mahasiswa
merasa harus berkali-kali mengahadap dosen untuk
konsultasi tugas yang dirasakan melelahkan. Di sisi
lain dosen memang menetapkan standar kualitas
pada setiap tugas yang diberikan. Hal ini belum
ditemukan solusi terbaik hingga sekarang.
4. Rewards, berupa insentif intrinsik dan ekstrinsik,
diberikan sesuai pekerjaan yang dilakukan Selama ini
penghargaan berupa honorarium, tunjangan atau gaji
dikelola oleh universitas, dan diberikan kepada
pejabat, dosen, karyawan sesuai standar yang
berlaku di universitas. Besaran insentif telah sesuai
dengan standar kelayakan dan tidak ada keluhan yang
mencul terkait penghargaan tersebut. Penghargaan
yang diberikan selama ini lebih banyak yang berupa
uang, gaji, tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan
dosen sebagai anggota tim pengendali mutu prodi
atau menduduki posisi jabatan pada lembaga. Setiap
akhir tahun, pada beberapa tahun terakhir diberikan
bonus tambahan dari universitas yang besarannya
relaif cukup untuk semua dosen dan karyawan
tetap. Insentf lain yang diterima tetapi tidak berupa
uang adalah fasilitas kesehatan melalui BPJS dan
pensiun. Dilihat dari aspek kesejahteraan prodi
(dalam hal ini diberikan universitas) telah
memberikan peluang bagi dosen dan karyawan
untuk mendapatkan jaminan finansial yang cukup.
Besaran tidak menunjukkan kecukupan tetapi cukup
relatif dirasakan oleh semua anggota organisasi.
5. Leadership: Mengacu pada tugas-tugas pemimpin
termasuk bagaimana menjaga keseimbangan diantara
‘kotak-kotak’ yang ada. Sistem pengelolaan yang
digunakan mencakup dimensi perencanaan,
pengorganisasian,
penstafan,
pengawasan,
pengarahan, representasi, dan penganggaran.
Pelaksanaan proses manajemen tercermin dari
adanya deskripsi kerja yang jelas, prosedur kerja, dan
program peningkatan kompetensi manajerial.
Berikut adalah penjelasan masing-masing aspek :
a. Perencanaan / Planning; Pada aspek perencanaan,
pimpinan program studi membuat program kerja
tahunan seperti perkuliahan, pembinaan
kemahasiswaan, pengembangan sumber daya
manusia, atmosfir akademik, antara lain dengan
penyusunan jadwal kuliah, jadwal ujian, seminar
proposal
tesis,
ujian
tesis,
anggaran
pengembangan prodi, nego aktivitas dan nego
costing. Semua program kerja ini dibahas dan
disepakati bersama dalam forum rapat dosen.
b. Pengorganisasian / Organizing; Pada aspek
pengorganisasian, pimpinan program studi
melaksanakan semua aktivitas akademik sesuai
SOP maupun Instruksi kerja, termasuk kuliah,
seminar, dan tesis. Agar program kerja yang telah

c.

d.

e.

f.

g.
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direncanakan berjalan dengan baik dan mencapai
tujuannya, pengelola program studi membentuk
unit-unit kerja yang bertanggungjawab kepada
Kaprodi. Setiap unit kerja ini dipimpin oleh
seorang PIC dan didukung beberapa anggota. Di
antara unit-unit yang dibentuk adalah : Unit
Jaringan Alumni & Urusan Tesis, Unit
Perpustakaan & Laboratorium, dan Unit Promosi
& Kerjasama dan koordinator blok. Sampai saat
unit yang berjalan rutin adalah unit yang
menangani tesis mahasiswa,
Penstafan / Staffing; Pimpinan prodi memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua
dosen untuk mengembangan profesionalisme,
menentukan kualifikasi dosen pengampu setiap
mata kuliah sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan, menentukan penanggung jawab
bidang keilmuan, penugasan dosen untuk menjadi
dosen pembimbing akademik, pembimbing tesis,
membuat matrik studi lanjut dosen dan
perolehan jabatan akademik.
Pengawasan / Controlling: menyelenggarakan
rapat prodi minimal dua kali per semester,
monitoring dan evaluasi perkuliahan setiap
empat minggu perkuliahan, proses audit mutu
internal, pengendalian mutu dosen, yaitu
memastikan dosen pengampu matakuliah sesuai
kompetensinya, memberikan rekomendasi
dalam pembuatan penilaian dosen melalui IKD
(Indeks Kinerja Dosen). Pimpinan prodi juga
melakukan fungsi pengawasannya, meliputi
pelaksanaan perkuliahan,
kinerja dosen.
Pengawasan terhadap dosen berdasarkan SOP
dan IK (instruksi Kerja), misalnya SOP
Perkuliahan, SOP Ujian, SOP Kinerja Dosen dan
SOP PenyusunanTesis.
Pengarahan/Leading: mendorong mahasiswa dan
dosen untuk melakukan penelitian agar dapat
dipresentasikan
di
forum-forum
ilmiah,
mendorong dan mempertahankan Jurnal Ilmiah
Berkala untuk terbit secara rutin. Jurnal yang
diterbitkan adalah Journal of Educational, Health
and Community Psychology yang terbit mulai tahun
2011.
Representasi: Keterwakilan pimpinan program
studi terlihat dari kehadiran dalam rapat di
tingkat pasca ataupun universitas dan dalam
mensosialisasikan kebijakan dari pasca maupun
universitas, seperti pada saat melakukan evaluasi
penjaminan mutu, rapat kerja dan penganggaran.
Penganggaran / Negocosting; mengajukan
anggaran operasional dan pengembangan
program studi setiap awal tahun akademik.
Tahapan penganggaran ini meliputi penyusunan
evaluasi diri, nego kegiatan, dan nego anggaran.
Hasil nego anggaran ini kemudian disampaikan di
forum rapat dosen agar semua sivitas akademika
mengetahui, memahami, dan dapat melaksanakan
kegiatan yang telah didanai. Pada pertengahan
tahun anggaran biasanya dilakukan penghitungan
keterserapan dana, dengan harapan dapat

mengetahui prosentase keterserapan dana yang
telah digunakan, sekaligus merancang aktivitas
lain guna menunjang produktivitas program
studi.
Melihat aspek kepemimpinan, secara sistem sudah
tertata, mulai dari pengaturan cara kerja,
ketersediaan berbagai fasilitas penunjang kerja
kepemimpinan. Namun demikian pada pelaksanaan
di lapangan masih dijumpai aspek perencanaan dan
kontrol yang belum optimal. Rencana belum tertata
secara sistemik, sehingga terdapat kendala ketika
akan melakukan pengecekan dan pengendalian.
Lebih jauh lagi dijumpai kendala dalam menetapka
tindakan perbaikan pada kasus-kasus tertentu.
6. Mechanism, mengacu pada proses perencanaan,
pengontrolan, alokasi anggaran dan sistem informasi
yang mendukung tujuan organisasi. Rencana
anggaran pada program studi ditetapkan jumlahnya
setiap tahun, dan dapat dipergunakan apabila
aktivitas/
program
dilaksanakan.
Hal
ini
menunjukkan bahwa keterserapan anggaran
tergantung kepada berjalannya rencana program
pengembangan oleh program studi. Anggaran
pengembangan yang terserap untuk setiap tahunnya
memiliki tren yang fluktuatif, seperti contoh
keterserapan dana dalam kurun waktu lima tahun
terakhir seperti gambar di bawah ini :

berkualitas tanpa mengabaikan aktivitas dosen dan
mahasiswa. Deskripsi tugas masih perlu diperjelas
sehingga terdapat pemisahan tugas formal setiap pihak
terkait. Proses kepemimpinan perlu ditingkatkan terkait
perencanaan dan pengendalian, termasuk dalam hal
operasional anggaran.
VI.KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa secara umum seluruh aspek
diagnosis Six Box pada program studi berjalan baik.
Beberapa kekurangan yang ditemukan pada beberapa
aspek perlu segera dibenahi jika dianggap mengganggu
jalannya proses bisnis organisasi. Hal ini bertujuan agar
semua proses berjalan sesuai prosedur sehingga
efektivitas kerja organisasi dapat tercapai.
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kerusakan lingkungan. Sumber daya itu akan mengalami
kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor
produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan
mengalami gangguan [5]. Memburuknya lingkungan dan
terkurasnya sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan semakin
cepatnya pertumbuhan ekonomi akan mempercepat
sumberdaya tersebut [6]. Menurut Gunarwan Suratmo,
Bahwa “dampak lingkungan terjadi karena adanya suatu
benturan atau tabrakan antara aktivitas manusia, karena
adanya proyek dengan lingkungan di tempat aktivitas
manusia tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan
bahwa dampak lingkungan merupakan interaksi antara
aktivitas proyek dengan lingkungan” [7].Usaha
pertambangan secara langsung mengambil bahan galian
dari alam sehingga usaha ini disebut sebagai industri
dasar tanpa daur ulang [8].
Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha
pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan
seperti pertambangan mineral logam, pertambangan
mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan/atau
pertambangan batubara. Dilakukan oleh rakyat
setempat secara kecil-kecilan atau secara gotongroyong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian
sendiri [9]. Kegiatan yang dilakukannya merupakan
kegiatan usaha pertambangan dengan skala kecil dan luas
wilayah yang sangat terbatas, karena bertujuan hanyalah
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari bersama keluarganya saja, tidak untuk maksud
komersial atau diperdagankan [10]. Tiga fenomena
hubungan manusia dengan alam yaitu (1) manusia
dipengaruhi alam (2) alam yang dipengaruhi manusia (3)
hubungan manusia-alam yang harus memperhitungkan
nilai-nilai lain, disamping nilai-nilai teknis dan ekonomi
[11].
Dewasa ini masalah pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dari
waktu ke waktu, baik kegitan pencemaran lingkungan
yang dilakukaan oleh individu maupun oleh badan
hukum (korporasi) [12]. Dengan demikian, peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata harus
dibayar sangat mahal dengan semakin meningkatnya
pencemaran dan kerusakan lingkungan [13]. Populasi
manusia mempengaruhi keadaan alam, semakin banyak
manusia tinggal di suatu daerah maka kebutuhan hidup
juga bertambah [14].
Menurut Peppy Yulia “faktor penyebab terjadinya
kerusakan ekosistem lingkungan lainnya disebabkan oleh
berbagai aktifitas manusia. Manusia sebagai salah satu
organisme atau mahluk hidup dalam sebuah ekosistem

Abstrak
Kegiatan penambangan emas rakyat yang dilakukan
oleh para penambang di kawasan penambangan emas
gunung botak merupakan penambangan illegal yang
merusak lingkungan hidup sebagaimana yang di atur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; Pertama,
dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
yang terjadi karena para penambang mengunakan
zat-zat kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida
beredar secara bebas. Adapun penemuan sejumlah
hewan ternak warga yang mati setelah meminum air
bekas limbah kimia berbahaya merkuri dan sianida
yang dibuang secara bebas, hingga tercecer dan
masuk mengalir ke sungai. Kedua, Upaya Pemerintah
Daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan
hidup dengan cara melakukan penutupan dan
menurunkan ribuan para penambang illegal. Selain
itu pemerintah melakukan penghijauan untuk
menanam pohon di kawasan penambangan Gunung
Botak.
Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Pencemaran
Lingkungan, Penambangan.

PENDAHULUAN
Kehidupan manusia tidak akan perna lepas dari
lingkungan. Eksistensi kehidupan manusia sangat
bergantung pada lingkungan. lingkungan telah
menyediakan beragam kebutuhan bagi manusia yang
merupakan syarat mutlak agar manusia dapat
mempertahankan
kehidupannya.
Lingkungan
menyediakan air, udara, sinar matahari, dan berbagai
macam jenis sumber daya alam [1]. Manusia bagian dari
ekosistem, maka ia harus pula bertanggungjawab atas
ancamannya terhadap alam dan manusia pula
merupakan pengelola dari sistem tersebut [2].
Pengelolaan lingkungan hidup sendiri dengan
mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan
adalah upaya utama yang melestarikan fungsi lingkungan
hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,
pemanfaatan pengembangan, pemeliharaan, pengawasan
dan pengendalian lingkungan hidup [3] Jika kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah
mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dengan sungguh-sungguh [4].
Kekayaan alam yang berlimpah tidak terlepas
dengan munculnya proyek pertambangan dan
pembangunan industri sehingga mengakibatkan dampak
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tentu memerlukan kehadiran organisme lainnya” [15]..
Suatu saat nanti kualitas lingkungan akan menurun,
dikarenakan berbagai penyebab antara lain pengalian
lubang-lubang untuk mengambil mineral dari dalam
bumi, yang akan meninggalkan banyaknya lubang-lubang
dilokasi Gunung Botak, pencemaran air akibat limbah
merkuri [16].
Sungai Waiapo yang menjadi sumber irigasi
menjadi keruh sejak tambang ilegal masif dikerjakan
sejak 2011 oleh Suyono seorang petani SP2, Desa
Debowae Kecamatan Waeapo [17]. Tambang emas di
Gunung Botak Pulau Buru menjadi harapan baru bagi
masyarakat Buru pada khususnya untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Buru namun belum adanya
kesepakatan dan ketegasan mengenai aturan
penambangan emas di Gunung Botak oleh pemerintah
daerah membuat wilayah Gunung Botak menjadi tempat
subur bagi penambang liar [18].
Penambangan emas yang dilakukan oleh
masyarakat setempat dan para pendatang masih
menggunakan cara yang sangat sederhana dan diolah
menggunakan mesin yang disebut tromol yang dicampur
dengan obat-obatan kimia seperti sianida dan merkuri
[19]. Tambang emas gunung botak sendiri berada
dibagian hulu sungai yang menjadi irigasi persawahan di
Kecamatan Waeapo [20].

lumpur, padahal ambang batas merkuri tidak boleh lebih
dari 0,1 mg per 1 kg lumpur [28].
Adapun empat ekor sapi milik warga ditemukan
mati di Dusun Walmede Desa Kubalahin Kecamatan
Lolong Guba Kabupaten Buru [29]. Masyarakat
menyadari ancaman kerusakan lingkungan akibat
pertambangan, namun sebagian masyarakat tidak
memperdulikan dampak negatif hanya mementingkan
dampak positif yang telah dirasakan salah satunya
kenaikan pendapatan [30].
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas,
maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana dampak pencemaran dan/ atau perusakan
lingkungan sebagai akibat penambang emas rakyat? 2.
Upaya apakah yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Buru dalam mengatasi dampak pencemaran
dan/ atau perusakan lingkungan? Tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut : 1. Mengkaji dan menganalisis
dampak pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan
sabagai akibat penambangan emas rakyat. 2. Mengkaji,
mengetahui dan menganalisi upaya yang sudah dilakukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buru dalam mengatasi
dampak pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian
hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan
penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum
yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya
di masyarakat [31]. Dalam pendapat lain yuridis empiris
merupakan hukum mengenai pemberlakuan atau
implementasi hukum normatif secara in action pada
suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian
empiris yakni dilakukan dengan
melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.
Dikatakan juga penelitian secara sosiologis yang
dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian
lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh data primer dengan cara terjun langsung
ke lapangan.
Metode pendekatan yang dilakukan dalam
penulisan hukum adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan kasus (the case
approach), dan pendekatan konsep (conceptual
approach)[30]. Alat pengumpulan data yang digunakan
adalah melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan teknik pengumpulan data berupa
wawancara dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber
yaitu:
Narasumber :
1. Bapak Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM. selaku Bupati
Kabupaten Buru.
2. Bapak M. Adjhie Hentihu selaku Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
3. Bapak Usman Solisa selaku Staf Kantor Camat
Waelata.
Responden :
1. Masyarakat adat Soa/Marga Nurlatu, Besan dan
Wael.

Gambar 1 [21]: Pengelolahan emas yang
dilakukan oleh masyarakat
Aktivitas para penambang untuk memisahkan
emas dengan batu-batuan bercampuran tanah dengan
menggunakan Perendaman, Tong, dan mesin Tromol di
Kabupaten Buru oleh para penambang juga
menghasilkan limbah yang secara umum dapat
dibedakan menjadi tiga jenis yakni: limbah cair (air)
[22],[23],[24], Limbah padat dan Limbah dalam bentuk
partikulat yang ada di udara. Limbah pertambangan ini
sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan
lingkungan, akibat dari pembuangan limbah yang tidak
teratur. Limbah cair dibuang di kolam-kolam dekat
perumahan maupun sumur warga hal ini bisa
mengakibatkan kerusakan tanah sehingga dapat
merusakan air yang tersedia ditanah [25]. Limbah cair
maupun limbah padat akan bertambah bila produksi
emas meningkat. Teluk Kayeli memiliki potensi besar di
bidang perikanan tangkap maupun perikanan budi daya
[26].
Masih adanya penambangan emas yang dilakukan
di Gunung Botak, di Pulau Buru yang masih
menggunakan merkuri, limbah pencucian emas mengalir
ke Teluk Kayeli yang berdampak ke perairan Teluk
Kayeli sendiri bahkan sampai ke Laut Maluku [27]. Di
pesisir Teluk Kayeli yang menjadi muara sungai itu
ditemukan konsentrasi merkuri sebanyak 3 mg per 1 kg
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2.

Bapak Umar Nurlatu selaku Masyarakat Adat
Marga Nurlatu.
3. Bapak Holik sebagai masyarakat yang tinggal di
sekitaran wilayah penambangan Gunung Botak.
4. Bapak Alipa sebagai para penambang di Gunung
Botak.
5. Bapak Awing sebagai para penambang di Gunung
Botak
Analisis data dilaksanakan secara deskriptif
kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi
data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tola
pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara
sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.
Untuk mengumpul data dengan melakukan
wawancara dengan menggunakan alat pengumpulan data
berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan
sebelumnya. Kemudian dari beberapa pertanyaan
diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut
sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap dan
mendalam [14].

sendiri. Pencemaran lingkungan ini pun akan semakin
banyak dibuang pada daerah-daerah aliran sungai dan
resapan air seperti tanah yang berada di pekarangan
rumah warga. Hal ini disebabkan karena pembuangan
limbah yang terjadi mengandung banyak bahan
berbahaya seperti merkuri dan sianida dalam hal ini
harusnya ada pengontrolan secara langsung dari pihakpihak yang terkait dalam sistem pemerintahan agar
limbah yang dihasilkan dapat diperkecil serta kandungan
merkuri dan sianida dari limbah pembuangan pun dapat
dikurangi.
Kekhawatiran Warga Dusun Wamsait, Desa
Dava, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi
Maluku, yang tinggal di sekitaran wilayah penambangan
menjadi ketakutan dengan penggunaan merkuri dan
sianida sudah melebihi batas dalam pengolahan material
emas hingga pembuangaan limbah berbahaya dengan
cara tidak teratur. Sungai anahoni yang mulanya bersih
menjadi kotor kehitaman hingga tercemar merkuri dan
sianida yang dihasilkan dari pengelolaan emas dari para
penambang emas dengan menggunakan bahan-bahan
kimia berbahaya. Dalam pengelolaan penambangan di
Gunung Botak akan membawa dampak negatif terhadap
lingkungan. Pencemaran lingkungan ini terjadi sebagai
akibat para penambang illegal tersebut menggunakan
senyawa kimia yang sangat beracun juga digunakan
untuk memisahkan emas dari sedimen dan batuan.
Mercuri dan sianida yang dibuang ke aliran sungai ini
akan memasuki rantai makanan serta air sungai menjadi
tercemar.
Hal ini disebabkan karena meningkatnya para
tenaga kerja penambang illegal dari berbagai daerah di
Indonesia seperti para penambang dari pulau Sulawesi,
pulau Jawa, pulau Kalimantan yang memadati wilayah
penambangan Gunung Botak. Semenjak terjadinya
pencemaran lingkungan yang semakin buruk warga pun
tidak lagi mengonsumsi sumber air di perkampungan
mereka karena takut terpapar bahan beracun berbahaya
sianida dan merkuri yang digunakan para penambang di
lokasi pengolahan emas ilegal. Masyarakat yang berada
di wilayah penambangan tidak lagi mengkonsumsi air
sumur di dekat pekarangan rumah-rumah mereka dalam
beberapa tahun terakhir karena warga takut air sumur
akan bercampuran dengan bahan berbahaya sianida dan
merkuri. Sementara itu air sumur yang berada di setiap
rumah warga digunakan untuk keperluan sehari-hari
seperti mencuci pakaian dan mandi. Masyarakat pun
lebih memilih mengkonsumsi air mineral untuk
kebutuhan minum setiap hari dengan membeli air galon
yang sumber airnya berjahuan dari wilayah
penambangan .

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dampak Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Sebagai Akibat Penambang
Emas Rakyat di Kabupaten Buru.
1. Dampak Pencemaran Lingkungan di
Kawasan Gunung Botak.
Berdasarkan analisis peneliti setelah melakukan
penelitian lapangan pada 24 Juli 2018 s/d 24 Januari
2019, Pengetahuan masyarakat secara umum tentang
penambangan emas tidak hanya memberikan
keuntungan dan manfaat tetapi juga menimbulkan
permasalahaan pencemaran lingkungan.
Selama ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2019 aktivitas penambangan ilegal yang di lakukan oleh
masyarakat local maupun masyarakat pendatang
melakukan kegiatan penambangan emas dengan cara
Mendulang mengunakan alat sederhana adapun
menggunkan mesin Tromol dan Rendaman yang
berfungsi untuk memisahkan material tanah, batubatuan dan emas [3],[16],[19]. Hal inilah yang
menghasilkan
pencemaran
lingkungan
dengan
munculnya obat-obatan berbahaya beracun seperti
merkuri dan sianida.
Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di
gunung botak saat ini sudah melampaui batas. Limbah
pertambangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2 : Kawasan penambangan emas yang
terkena limbah merkuri dan sianida di Gunung Botak,
Kabupaten Buru, Maluku.
Pembuangan bahan kimia berbahaya yang tidak
terkontrol dan tidak teratur akan berdampak pada
kondisi lingkungan yang berada di sekitaran wilayah
penambangan maupun dapat mengancam kehidupan
masyarakat dan berdampak buruk bagi penambang itu

Gambar 3 : Kawasan tanaman sagu yang terkena
limbah merkuri dan sianida di Gunung Botak, Pulau
Buru, Maluku.
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Tanaman sagu yang dikenal masyarakal local
Pulau Buru merupakan salah satu tanaman yang paling
kuat dalam menghadapi pertumbuhannya jika
dibandingkan dengan tanaman lainnya. Selain itu
tanaman sagu menjadi makanan pokok bagi masyarakat
sampai saat ini. Tanaman sagu sangatlah penting bagi
kehidupan masyarakat local yang berada di Pulau Buru
karena pohon sagu memberikan manfaat banyak.
Kemanfaatan dari pohon sagu bisa menjadi makanan
pokok masyarakat dan daunya bisa dibuat menjadi atap
rumah.
Peneliti sendiri menyaksikan pencemaran
lingkungan yang terjadi dari atas gunung botak ke bawa
kaki gunung terlihat seperti pembongkaran lahan yang
sangat luas tanpa pepohonan besar yang hidup di
sekitarnya. Hal ini disebabkan karena tercemarnya
bahan beracun berbahaya yang di buang secara bebas
oleh pada penambang. pada saat datangnya di waktu
musim hujan bahan beracun seperti merkuri dan sianida
betebaran di aliran-aliran sungai kecil hingga menuju ke
tanaman sagu yang berada di sekitaran wilayah
penambangan gunung botak.
Setelah peneliti melakukan penelitian di lokasi
gunung botak sepanjang perjalanan peneliti menyaksikan
sendiri bahwa kondisi lingkungan yang berada di dekat
kawasan penambangan telah tercemar. Adapun
penemuan sejumlah hewan ternak warga yang mati
mendadak di sekitaran wilayah Gunung Botak. Seperti
sapi dan kerbau hal ini diduga mati setelah meminum air
bekas limbah berbahaya sianida di dekat tempat
pengolahan emas yang menggunakan sistem rendaman..

Gambar 5 : Kerusakan lingkungan yang terjadi di
gunung botak.
Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat
penambangan illegal yang dilakukan oleh para
penambang di Dusun Anahoni dan Dusun Wamsait
(Gunung Botak). Banyaknya pepohonan besar yang
ditebang/dirusak untuk keperluan para penambang
membuat tenda untuk peristirahatan mereka maupun
dibuat sebagai kayu bakar dan para penambang
membuat banyaknya lubang-lubang tambang di dalam
tanah untuk mencari emas dengan kedalaman lubang
tambang dari 10 meter sampai dengan 75 meter. Hal
inilah yang menjadi penyebab longsor di beberapa titik
kawasan gunung botak sehingga kerusakan lingkungan
yang terjadi semakin memprihatinkan.
Gunung botak yang awalnya merupakan hutan
lestari masyarakat adat kini berubah menjadi kerusakan
yang semakin parah pepohonan dan rerumputan telah
mati mongering. Adapun lubang-lubang besar
penambangan yang ditinggalkan para penambang tanpa
melakukan rehabilitasi lingkungan yang berada di sekitan
kawasan penambangan emas gunung botak. Hal ini
sangat merusak lingkungan hidup akibat kegiatan
penambangan yang melampaui batas yang tidak
memikirkan kelestarian lingkungan dan memberikan
dampak buruk terhadap sosial masyarakat yang ada
disekitarnya.
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh
peneliti di lokasi penambangan gunung botak, dapat
dijelaskan bahwa terkait kerusakan lingkungan berupa
kualitas tanah yang sudah tidak produktif. Tercemarnya
bahan berbahaya merkuri dan sianida di daerah
pemukiman warga sampai mengalir ke aliran-aliran
sungai menjadi penyebab matinya tumbuh-tumbuhan
seperti tanaman sagu hingga berbagai hewan ternak
warga yang mati secara mendadak di wilayah
penambangan emas illegal gunung botak Kabupaten
Buru.Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan
gunung botak Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, desa
Dafa seakan-akan adanya pembiaran dari instansis
terkait seperti halnya pemerintah daerah maupun
pemerintah Provinsi.
Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata
menjadi tanggung jawab pemerintah . Swasta dan
masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam
melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan
termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkpan
Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam
tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara
maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara
lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus
memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang
berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat,

Gambar 4 : Tiga ekor kerbau dan satu ekor sapi
milik warga ditemukan mati mendadak.
Ketiga kerbau ini diduga mati setelah meminum
air bekas limbah sianida di tempat pengolahan emas yang
menggunakan sistem rendaman. Kasus kematian hewan
ternak secara mendadak di kawasan Gunung Botak
bukan kejadian pertama. Beberapa bulan lalu, sejumlah
kerbau milik warga juga ditemukan tewas.
2. Dampak
Perusakan
Lingkungan
di
Kawasan Gunung Botak
Kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi
penambangan emas gunung botak, Kabupaten Buru,
Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan tahun
2019. Daerah Gunung Botak menjadi rawan longsor
karena adanya penggalian lubang-lubang besar untuk
penambangan, hal tersebut terjadi longsor di beberapa
titik yang berada di lokasi penambangan hingga banyak
memakan korban jiwa.
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dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk
pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap
orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta
dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga
dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Dampak Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan
dalam
Perspektif
Pembangunan Berkelanjutan
Penambangan di gunung botak Dusun Wamsait,
Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru,
Maluku perlu menjaga lingkungannya dengan baik. Para
penambang diwajibkan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup sesuai kebutahannya yang berwawasan
pembangunan berkelanjutan.
Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki
arti penting terhadap setiap manusia yang hidup di muka
bumi agar lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik.
Dalam diskusi pada saat peneliti melakukan bimbingan
bersama Ibu Yeni Widowaty menyatakan bahwa [6]:
Jangan mewariskan kerusakan lingkungan hidup kepada
anak cucu di masa mendatang. Dalam diskusi tersebut
peneliti dapat menganalisis bahwa lingkungan hidup yang
selama ini manusia nikmati perlu adanya pertanggung
jawaban oleh setiap orang agar tidak merusak
lingkungan hidup hingga manusia yang hidup di masa
mendatang dapat terwarikan dengan lingkungan hidup
yang baik.
Menurut Yeni Widowaty bahwa penggunaan
sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang
dengan funsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya,
kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian
lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan, desentralisasi, serta pengakuan dan
penghargaan terhadap kearifan local dan kearifan
lingkungan.
Dalam buku Imam Supardi menjelaskan bahwa
secara
sederhana
pembangunan
berkelanjutan
(Sustainable Development) sebagai suatu upaya
pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan
memperhatikan kesinambungan hidup generasi
mendatang.
Dengan memperhatikan permasalahan dan
kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup dewasa
ini maka kebijakan di bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup di tujukan pada upaya [13] :
1. Mengelola sumber daya alam, baik yang dapat
diperbaharui maupun yang tidak apat
diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah
lingkungan dengan memperhatikan daya dukung
lingkungan.
2. Memberdayakan masyarakat dan kekuatan
ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup dalam peningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
3. Memelihara kawasan konservasi yang sudah ada
dan menetapkan kawasan konservasi baru di
wilayah tertentu.
4. Mengikutsertakan masyarakat dalam langka
menanggulangi permasalahan lingkungan global.

Pembangunan
berwawasan
lingkungan
memaparkan suatu pembangunan yang sesuai dengan
kebutuhan generasi saat ini, tetapi tidak membahayakan
kesempatan generasi yang akan datang untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka. Pembangunan merupakan
suatu hal yang esensial untuk pemenuhan kebutuhan dan
meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Pada saat
yang sama pembangunan harus berlandaskan pada
efisiensi dan pemanfaatan lingkungan secara
bertanggungjawab. Dengan demikian merupakan suatu
hal yang mutlak diperlukan untuk membangun kebijakan
ekonomi, ekologi dan kebutuhan social secara sinergis
agar saling memperkuat satu sama lain. Adapun ciri-ciri
pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai
berikut :
1. Menjamin pemerataan dan keadilan.
2. Menghargai keanekaragaman hayati.
3. Menggunakan pendekatan integrative.
4. Menggunakan pandangan jangka panjang.
Pembangunan
berkelanjutan
merupakan
pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan
untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa
mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada
kegiatan yang erat antara ha katas pembangunan (Right
to development) dengan hak atas lingkungan hidup yang
sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi
kemampuan generasi yang akan dating untuk memenuhi
kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan
adalah keadilan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
Melestarikan lingkungan hidup merupakan
kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi dan bukan hanya
menjadi tanggungjawab pemerintah atau pimpinan
Negara saja, melainkan tanggungjawab setiap insan di
bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus
melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan
hidup disekitar kita sesuai dengan kapasitas masingmasing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat
besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni
bagi generasi anak cucu kita kelak .
Berdasarkan kebijakan dibawa dapat dikatakan
bahwa konsep pembangunan berkelanjutan Beberapa
elemen kebijakan public yang dibutuhkan untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan [5]:
1. Kebijakan konservasi dan diversifikasi energy ke
arah pengurangan penggunaan energy fosil dan
meningkatkan penggunaan energy alternative
yang ramah lingkungan.
2. Kebijakan kependudukan, dengan menahan laju
pertambanhan penduduk sampai ke tingkat yang
dapat didukung oleh keberadaan sumber daya
alam.
3. Kebijakan spasial, untuk menjamin penggunaan
ruang wilayah sehingga berbagai kegiatan
ekonomi manusia dapat berjalan secara serasi
didukung oleh infastruktur fisik yang memadai,
sekaligus juga menyediakan sebagian ruang alam
di darat dan perairan untuk konservasi
sumberdaya alam.
4. Kebijakan untuk menanamkan budaya gaya hidup
hemat, bersih dan sehat, sehingga kualitas hidup
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manusia dapat terjamin dengan menghindarkan
pemborosan energy dan material.
5. Kebijakan
pengendalian
kerusakan
dan
pencemaran lingkungan untuk menjamin
ketersediannya kebutuhan dasar manusia akan air
bersih udara bersih, sumber-sumber makanan
dan pencegahan bencana.
6. Kebijakan di bidang hukum, informasi,
pemerintahan, ekonomi, fiscal, pendidikan dan
lainnya untuk menunjang hal-hal diatas.
Peneliti dapat menganalisis bahwa konsep
pembangunan
berkelanjutan
dan
perlindungan
lingkungan hidup sangatlah penting jika dapat di terapkan
dengan baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Buru
maupu pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
penambangan emas gunung botak Dusun Wamsait,
Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru,
Provinsi Maluku.
B. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam
Mengatasi Dampak Pencemaran dan/atau
Perusakan
Lingkungan
Di
Kawasan
Penambangan Gunung Botak
Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buru
untuk mengatasi permasalahan dampak pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan terhadap para
penambang yang melakukan kegiatan penambangan di
kawasan Gunung Botak Dusun Anahoni dan Dusun
Wamsait mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH). Bahwa
semangat
otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia telahmembawa
perubahan hubungan dan kewenangan antara
Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di
bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pemerintah daerah Kabupaten Buru mempunyai
kewenangan maupun kebijakan dalam melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
kawasan penambangan gunung botak agar lingkungan di
kawasan tersebut dapat dilestarikan dengan lingkungan
hidup berwawasan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Daerah Kabupaten Buru melalui
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan BatuBara. Terhadap upaya
hukum oleh Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten
Buru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha
Pertambangan dijelaskan pada Prosedur dan Mekanisme
Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan
Izin Pertambangan Rakyat (IPR) . Gunung Botak masih
berada dalam wilayah Kabupaten Buru, maka
Pemerintah Daerah terutama Bupati berwenang untuk
memberikan IUP baik kepada badan usaha, koperasi
maupun perorangan dalam melakukan pengelolaan
eksplorasi
maupun
operasi
produksi
dalam
penambangan emas [20].
Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Buru tentang Pertambangan melalui proses
hukum terhadap Peraturan Pemerintah Kabupaten Buru
Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha

Pertambangan [10]. Mineral dan batubara merupakan
potensi sumber daya alam yang tidak dapat
diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan
secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung
jawab, berwawasan lingkungan, berkelaniutan, berdaya
saing, efesien guna menjamin pembangunan daerah
yang berkelanjutan, serta pemanfaatannya ditujukan
bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Setelah peneliti melakukan wawancara bersama
Bupati Kabupaten Buru, Bapak Ramly I. Umasugi, S.Pi,
MM. Mengatakan bahwa, kami selaku Pemerintah
Daerah di tingkat Kabupaten Buru bersama ratusan
personel keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim
Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan
Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor. Telah melakukan
penurunan para penambang dari masyarakat local
maupun masyrakat pendatang yang berada di lokasi
Gunung Botak. Kami telah melakukan 54 kali
penyisiran/penutupan tambang emas Gunung Botak di
Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni, Desa Dafa,
Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
Bupati Kabupaten Buru mendesak, Pemerintah
Provinsi Maluku, agar tidak sebatas melihat hasil, namun
turut terlibat memerangi para penambang yang
menggunakan merkuri dan sianida. Permasalahan para
penambang yang melakukan penambangan emas illegal
di gunung botak adalah permasalahan bagi kita semua
untuk memeranginya dan memiliki kesadaran bagi setiap
orang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Gambar 6 : Peneliti bersama Bupati Kabupaten
Buru, Bapak Ramly Umasugi.
Pada Tahun 2015, Presiden Republik Indonesia
Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Kabupaten
Buru. Jokowi meminta pemerintah daerah Kabupaten
Buru dan pemerintah Provinsi Maluku maupun pihakpihak yang berwewenang segera menindak tegas pihakpihak atau oknum-oknum yang melakukan pencemraran
lingkunagan dan/atau perusakan lingkungan dengan
mengunakan bahan berbahaya merkuri dan sianida.
Pada tahun 2016, Atas intruksi dari Presiden
Jokowi Gubernur Maluku Said Assagaff menindaklanjuti
kebijakannya dengan melakukan penegasan pelaksanaan
instruksi tentang penutupan kegiatan penambangan
terhadap personel keamanan dari Polres Pulau Buru dan
Kodim Namlea, serta Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan
Satuan Brimob Kompi 3 Yon A Pelopor untuk segera
menutup kawasan penambangan rakyat dan penanganan
penataan kembali kawasan Gunung Botak Dusun
Wamsait dan Dusun Anahoni, Kabupaten Buru, Provinsi
Maluku [5].
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Gabungan masyarakat adat dari para kepala Soa
(Pemangku Adat) Marga Nurlatu, Marga Besan, Marga
Solisa dan Marga Wael, bersama dengan Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Lingkungan dan
berbagai Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tergabung
dalam Aliansi Bupolo Raya dengan tujuan menemui Zeth
Sahuburua selaku PLT Gubernur Maluku, di Kantor
Gubernur Provinsi Maluku. Dalam pertemuan tersebut,
masyarakat adat dan pimpinan OKP
meminta
Pemerintah Provinsi Maluku segera menutup dan
menertibkan aktivitas para penambang illegal di kawasan
penambangan emas Gunung Botak, Dusun Wamsait
dan Dusun Anahoni, Desa Dafa, Kecamatan Wailata,
Kabupaten Buru.
Pada awal Mei 2018, puluhan masyarakat adat
bersama gabungan Organisasi Kepemudaan (OKP),
tergabung dalam Aliansi Bupolo Raya mendatangi kantor
DPRD Kabupaten Buru dan Polres Pulau Buru. Tujuan
Aliansi Masyarakat mereka mendesak pemerintah
daerah Kabupaten Buru maupun pemerintah Provinsi
Maluku bersama aparat keamanan TNI dan Polri, segera
melakukan
penanganan
serius
dalam
penutupan/penyisiran para penambangan illegal dan
menangkap oknum-oknum yang menjual bahan kimia
berbahaya merkuri dan sianida di kawasan Gunung
Botak Kabupaten Buru.
Pemerintah Provinsi Maluku mulai melakukan
kebijakan dengan serius. Pemerintah Provinsi Maluku
menindak lanjuti permasalahan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan yang terjadi di Gunung Botak.
Bersama dengan hal ini adanya kerja sama antara
Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah daerah
Kabupaten Buru serta pihak keamanan dari TNI dan
POLRI melakukan dialog bersama pihak-pihak yang
berwewenang. Dalam dialok tersebut melahirkan ideide kreatif melalui empat strategi yang dinilai dapat
menyelesaikan persoalan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan yang dilakukan oleh para
penambang di kawasan penambangan Gunung Botak.
Keempat strategi dalam dialog tersebut merupakan
kebijakan dari instansi pemerintah bersama pihak
keamanan untuk menangani masalah tersebut, sebagai
berikut :
1. Menurunkan semua penambang emas illegal.
2. Sosialisasi kepada masyarakat di lokasi
penambangan.
3. Pengosongan lokasi tambang dari penambang
illegal.
4. Pembentukan pos pengamanan yang melibatkan
anggota TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja
(SATPOL PP) serta Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) Kabupaten Buru.
Pada Agustus 2018, Personel gabungan keamanan
dari Polres Pulau Buru dan Kodim 1506 Namlea, serta
Kompi 3 Yonif 731 Kabaresi dan Satuan Brimob Kompi
3 Yon A Pelopor bersama Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru,
Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah Provinsi
Maluku, dan sejumlah Organisasi kemasyarakatan,
melakukan penutupan dan menurunkan ribuan para
penambang illegal di kawasan penambangan Gunung

Gambar 7 : Operasi personel gabungan
keamanan
Proses penutupan kawasan penambangan tidak
bertahan lama, pada tahun 2017 para penambang dari
berbagai daerah di wilayah Indonesia berdatangan
kembali ke Gunung Botak Kabupaten Buru untuk
melakukan kegiatan penambangan emas di Dusun
Anahoni dan Dusun Wamsait Desa Dafa Gunung Botak.
Para penambang tersebut masuk di kawasan Gunung
Botak dengan mengunakan karcis melalui posko-posko
masyarakat adat. Untuk menuju ke kawasan
penambangan masyarakat melewati Sembilan posko
masyarakat adat yang dibuat oleh pihak yang mengatas
namakan dirinya sebagai Masyarakat Adat dengan biaya
karcis berkisaran harga Rp. 500.000,- sampai dengan Rp.
1.200.000,- per orang yang berlaku selama tiga bulan
sampai enam bulan [4].
Dalam wawancara peneliti bersama Bapak Awing
mengatakan bahwa [3], Pada awal tahun 2017. Para
penambangan emas secara illegal semakin banyak
dilakukan secara bebas oleh para penambang illegal
setelah aparat keamanan dari pihak kepolisian bersama
TNI yang sebelumnya bertugas menjaga keamanan di
beberapa titik posko penjagaan di kawasan Gunung
Botak diturunkan. Penurunan pihak aparat keamanan
TNI dan Polri dari kawasan Gunung Botak tersebut
untuk pengamanan Pilkada Kabupaten Buru yang akan
berlangsung pada bulan Februari 2017.
Peneliti bertemu dengan Bapak M. Adjhie
Hentihu pada saat wawancara beliau menyatakan
bahwa, Pemerintah sudah berkali-kali melakukan
penyisiran maupun menutupan penambangan illegal
dengan cara menurunkan para penambang hingga
membakar tenda-tenda para penambang. Dalam hal ini
pemerintah
mengharapkan
adanya
kesadaran
masyarakat sebagai para penambang untuk tidak lagi
melakukan aktivitas penambangan di kawasan Gunung
Botak. Dengan situasi yang terjadi di kawasan
penambangan tersebut, Pemerintah Kabupaten maupun
Pemerintah Provinsi bersama pihak TNI dan pihak
Kepolisian harusnya bertindak serius dan tegas untuk
mengatasi
para penambang yang melakukan
penambangan di kawasan Gunung Botak.

Gamba 8 : Peneliti bersama personel gabungan
keamanan.
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Botak. Ratusan tenda-tenda milik para penambang yang
berjejer di kawasan penambangan dibongkar dan
dibakar.

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan
berbahaya bagi kehidupan manusia yabg berada di
sekitaran kawasan penambangan karena limba kimia
berbahaya yang dihasilkan dari hasil pengolahan dapat
mencemari tanah, air dan tumbu-tumbuhan sehingga
ekosistem yang hidup tidak produktif .
Adapun upaya dari Danrem Kodim 1506 Namlea
bersama personel aparat keamanan dan instansi
pemerintah meninjau kawasan penambangan illegal
gunung botak akibat pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan yang akan dikembalikan fungsinya menjadi
kawasan hijau yang bertujuan untuk memulihkan kondisi
lingkungan hidup di sekitaran lokasi gunung botak yang
rusak akibat penambangan liar. Pada kesempatan
tersebut Danrem juga menemui beberapa tokoh
masyarakat adat dalam pertemuan tersebut Danrem
berbincang-bincang mengenai lokasi yang cocok untuk
penanaman pohon. Rencana ada sekitar 5.000 bibit
pohon berbagai jenis seperti pohon Ganetri, Kayu
Manis, Mahoni, Ketapang Hutan, Monglia, Jati Super,
Damar, Akasia Manginum dan pohon penghasil buah
juga akan ditanam di sekitar gunung botak.
Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku serta
personel gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru
dan Kodim 1506 Namlea dengan cara melakukan
penanaman pohon kembali di kawasan penambangan
emas gunung botak. Kapolda bersama rombongan
kemudian melanjutkan kunjungan kerja di Gunung Botak
guna pengecekan Pos Pam yang ada di kawasan
penambangan emas dan memberikan bantuan bingkisan
kepada Anggota yang melaksanakan pengamanan. Selain
itu rombongan Kapolda bersama instansi pemerintahan
dan Kodim 1506 Namlea juga melakukan kegiatan
penanaman pohon di areal gunung botak. Sebanyak 100
pohan tujuan penanaman pohon ini adalah
menormalisasikan penghijauan di kawasan Gunung
Botak Dusun Wamsait dan Dusun Anahoni Pulau Buru.

Gambar 9 : Operasi gabungan dari berbagai
instansi pemerintah.
Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di Gunung
Botak sebenarnya sudah terlaksana sejak beberapa
tahun yang lalu dengan melakukan menutupan kawasan
penambangan illegal dan mengirim personel kepolisian
dan TNI untuk melakukan penyisiran dan menurunkan
para penambang yang masih berada di kawasan
penambangan. Aparat keamanan membuat beberapa
posko-posko keamanan di kawasan penambangan
sehingga telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan
aparat TNI. Setelah kawasan tambang Gunung Botak
resmi ditutup. Ombudsman Republik Indonesia
perwakilan Provinsi Maluku mencatat, hingga tahun
2018, diperkirakan sebanyak 15 ribu orang menjadi
penambang emas illegal di Gunung Botak.
Kawasan penambangan illegal di lokasi Gunung
Botak yang telah ditutup oleh Pemerintah Kabupaten
Buru dan Pemerintah Provinsi Maluku serta personel
gabungan keamanan dari Polres Pulau Buru dan Kodim
1506 Namlea. Pemerintah kini tengah berusaha untuk
membersihkan sedimen merkuri dan sianida yang ada di
kawasan itu. Pengangkatan sisa-sisa sendimen kimia
berbahaya seperti merkuri dan sianida dilakukan untuk
menghindari
pencemaran
dan/atau
kerusakan
lingkungan yang semakin parah di kawasan gunung
botak.
Semua upaya yang dilakukan pemerintah, dapat
memakan waktu yang cukup lama sehingga perlu adanya
pengawasan dan penjagaan ketat dari aparat kepolisian
agar tidak ada lagi masyarakat yang diam-diam masuk
dan melakukan penambangan liar kembali. Pemerintah
dituntut agar dapat bertindak tegas kepada
masyarakatnya demi keberlangsungan hidup manusia
dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan .

Gambar 11 : Kapolda Maluku bersama Bupati
Kabupaten Buru dan Dandim 1506 Namlea, melakukan
Penghijauan di Kawasan Gunung Botak.
Pihak kepolisian temukan Sianida dan Jin Chan di
dua rumah warga Sukardi dan Saharudin di Unit 18,
Desa Dobowae, Kecamatan Wailata, Kabupaten Buru
dipakai sebagai gudang penyimpan ratusan kaleng bahan
kimia berbahaya merkuri dan sianida. Dalam operasi
tersebut pihak keamanan termukan 110 sak Jin Chan
dan 51 kaleng sianida diamankan di rumah Sukardi.
Sebanyak 330 sak Jin Chan dan 120 kaleng sianida
ditemukan di rumah Saharudin. Sebanyak 440 sak merek
Jin Chan diduga mengandung bahan berbahaya dan
beracun (B3) dan 171 sianida dikemas dalam kaleng
berukuran 30 liter. Berbagai jenis zat kimia berbahaya

Gambar 10 : penertiban di Gunung Emas .
Kawasan gunung botak selama ini digunakan para
penambangan illegal yang mengelolah emas dengan
menggunakan sendimen kimia yang berbahaya berupa
sianida dan merkuri. Pengelolahan bahan berbahaya
tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan mengakibatkan
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Gambar 12 : Temuan ratusan kaleng sianida dan
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KESIMPULAN
1. Dampak Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Sebagai Akibat Penambang
Emas Rakyat di Kabupaten Buru
Dampak pencemaran lingkungan yang terjadi di
Gunung Botak Dusun Wamsait, Desa Dafa, Kecamatan
Wailata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sudah
melampaui batas. Kerusakan lingkungan yang terjadi di
lokasi penambangan emas gunung botak, Kabupaten
Buru, Provinsi Maluku sejak tahun 2011 sampai dengan
tahun 2019. Peneliti telah melakukan penelitian di lokasi
penambangan bahwa benar-benar adanya kerusakan
lingkungan hidup yang sangat parah akibat dari dampak
pengelolahan sistem penggalian tanah yang secara
massal, banyaknya pepohonan yang ditebang/dirusak
untuk keperluan para penambang membuat tenda untuk
peristirahatan.
2. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam
Mengatasi Dampak Pencemaran dan/atau
Perusakan
Lingkungan
Di
Kawasan
Penambangan Gunung Botak
a. Melakukan penutupan dan menurunkan ribuan para
penambang illegal di kawasan penambangan Gunung
Botak.
b. Melakukan penghijauan untuk menanam pohon
kembali di kawasan penambangan emas gunung
botak. Sekitar 5.000 bibit pohon berbagai jenis
seperti pohon Ganetri, Kayu Manis, Mahoni,
Ketapang Hutan, Monglia, Jati Super, Damar, Akasia
Manginum dan pohon penghasil buah juga akan
ditanam di kawasan Gunung Botak.
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"KWB" (Kota Wisata Batu). Pelaksanaan Collaborative
Governance itu berbeda dengan apa yang dilakukan di
daerah lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang
ada di Kota Batu. Pariwisata merupakan sektor unggulan
yang terus dikembangkan dan dijadikan gagasan utama
sebagai arah pembangunan di Kota Batu. Sebagai sebuah
sektor unggulan, pariwisata telah menjadi sektor yang
turut berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan
ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan kepariwisataan di Kota Batu yang
tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) No 1 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Upaya
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam rangka
mengembangkan berbagai potensi pariwisata adalah
dengan membangun Desa Wisata. Menurut Menteri
Kebudayaan dan Kepariwisataan RI (2011) Desa Wisata
adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki keunikan,
potensi, dan daya tarik yang khas (baik berupa daya tarik
alam, keseharian masyarakat, kerajinan, kuliner, budaya
dan lain-lain).
Berdasarkan PERDA Kota Batu No 1 Tahun
2013 serta misi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Batu bahwa karakteristik pengembangan Desa
Wisata harus berbasis potensi dan masyarakat, hingga
April 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Staistik
(BPS) Kota Batu, Pemerintah Kota Batu telah
mengembangkan 25 Desa Wisata dengan keunggulan
potensi masing-masing desa dari jumlah total 19 Desa dan
5 Kelurahan yang ada di Kota Batu. Berikut adalah tabel
jumlah desa wisata di Kota Batu beserta jenis wisata
unggulan masing-masing desa.

Abstrak

Rendahnya kapasitas produksi serta kurangnya
pembinaan usaha yang diberikan menjadi ancaman
bagi keberlangusngan desa wisata junrejo sebagai
industri kerajinan. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif deskriptif yang representatif untuk
menganalisis dan memahami aspek collaborative
governance dalam pengembangan desa wisata di Desa
Junrejo.
Hasil
dari
penelitian
ini
adalah
pengembangangan desa wisata Junrejo, Kota Batu
menggunakan konsep Destination Management
Organization (DMO) sebagai sebuah strategi
pembentukan destinasi wisata terpadu. Proses
kolaborasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM
kerajinan Cobek (Barokah) di Desa Junrejo dan
Pemerintah Kota Batu menghasikan terbentuknya
forum rembug klaster (FRK) Barokah, dimana semua
pengurus dan anggota forum adalah wanita yang
memiliki tekad untuk terus berkembang dan
bertujuan untuk mendinamisasi sentra cobek Junrejo
kota Batu menjadi klaster usaha kecil dengan
mensinergikan kerjasama efektif antar lembaga
ekonomi/usaha. Pengembangan desa wisata Junrejo
masih kurang efektif karena masih kuranganya
insfrastruktur yang memadai, SDM, serta Pendanaan
untuk pengembangan desa wisata tersebut. Masalah
ini terlihat dari belum optimalnya kapasitas produksi
sentra dalam memenuhi permintaan pasar domestik
dan internasional. Potensi ekspor oleh Korea yang
meminta 10.000 cobek per bulan belum mampu
dipenuhi karena kapasitas produksi sentra yang hanya
5.000 cobek per bulan
Kata Kunci : Collaboorative Governanve, Ekonomi
Kreatif, Sentra Industri Kerajinan Cobek, Kerajinan Kayu,

Tabel 1.1 Desa Wisata Di Kota Batu Beserta
Jenis Wisata Unggulan Desa

PENDAHULUAN
Setelah masa reformasi terdapat perubahan
mendasar dalam pemerintahan yaitu rakyat lebih
mengetahui hak dan kewenangannya serta semakin
menuntut untuk terlibat dan berpartisipasi dalam
pembangunan di wilayahnya. Pemerintah tidak lagi
sebagai aktor tunggal dalam pembanguanan wilayah,
tetapi ada partai politik dan LSM yang menjadi kelompok
penekan agar pemerintah melibatkan mereka dan juga
masyarakat dalam perencanaan dan pelaskanaan
pembangunan [1]. Hal ini disebuat sebagai Collaborative
Governance yang bertujuan untuk mencapai mufakat
dalam suatu persoalan bersama serta adanya pembagian
peran yang jelas dari masing-masing aktor tersebut [2].
Pemerintah Kota Batu, melaksanakan program
seperti Collaborative Governance dalam bentuk Program

No

Nama
Desa/Kecamatan

Lokasi

Jenis Wisata

Dusun Dresei

2

Desa
Oro-Oro
Ombo
Desa Temas

Wisata
Petik
sayur
Wisata berkuda
dan petik sayur

3

Desa Sidomulyo

Dusun Jemoyo

Wisata
hias

bunga

1

Kecamatan
Bumiaji
Desa Tulungrejo

Dusun Gondang

Wisata
apel

petik

Kecamatan Batu
1
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Dusun Krajan

2

Desa Punten

Dusun Kungkuk

3

Desa Bumiaji

Dusun Binangun

4

Desa Pandanrejo

Dusun Pandan

5

Desa Gunungsari

Dusun
Brumbung

Wisata
mawar

bunga

6

Desa Sumberejo

Dusun Krajan

petik

7

Desa Bulukerto

Dusun Cangar

Wisata
sayur
Wisata
kelinci

kayu menjadikan kegiatan wisata di Kota Batu telah
mencakup tiga hal yaitu something to see, something to do,
dan something to buy (Yoeti, 2007) [5]. Kegiatan
pariwisata something to see, dan something to do telah
dilakukan melalui paket-paket wisata yang menawarkan
pengalaman langsung berwisata alam atapun pada wisata
buatan (artifisial), sementara kegiatan something to buy
terkait dengan souvenir khas yang dibeli didaerah
kunjungan wisata. Oleh karena itu, daya tarik wisata
kerajinan pada Desa Junrejo dapat menjadi daya tarik
wisata yang memberikan nilai tambah (Something to buy).
Adapun nilai tambah yang didapatkan dari kegiatan
something to buy memiliki kelanjutan nilai tambah lainnya,
yakni pada industri kerajinan itu sendiri. Sebagaimana
yang dikemukakan oleh Athur Lewis (1955) bahwa
kegiatan industri mampu memberikan nilai tambah yang
tinggi bagi pertumbuhan ekonomi [6].
Kegiatan industri kerajinan cobek dan kerajinan
kayu di Desa Wisata Junrejo, khususnya terletak di Dusun
Rejoso ini menyajikan kehidupan utama penduduknya
yang bergerak dibidang kerajinan tangan atau industri.
Kegiatan industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu ini
telah berlangsung secara turun temurun dari generasi
kegenerasi, yang kemudian mendapat ketetapan secara
resmi agar lebih terarah oleh Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu sejak tahun
2004. Kerajinan cobek merupakan salah satu alat masak
berbentuk cekung seperti mangkuk yang terbuat dari
beberapa bahan dasar seperti batu,tanah liat, kayu
ataupun semen dan berfungsi untuk menghaluskan
bumbu. Sedangkan kerajinan kayu adalah produk
kerajinan yang berupa peralatan rumah tangga seperti
spatula, talenan dan produk souvenir.
Hingga saat ini terdapat sekitar 11 unit usaha
yang telah mendapatkan Tanda Daftar Industri (TDI) oleh
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kota Batu. Meskipun hanya berjumlah 11 unit dengan
jumlah tenaga kerja 16 orang, industri ini mampu
menghasilkan 54.700 pcs/bulan, sedangkan untuk
kerajinan kayu jumlah produksi yang dihasilkan adalah
250.000 pcs/bulan dengan jumlah tenaga kerja 106 orang
meliputi 60 unit usaha (Dinas Koperasi UMKM
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu tahun 2013).
Industri ini telah mendistribusikan produknya
tidak hanya di wilayah Kota Batu dan sekitarnya, bahkan
diluar pulau jawa seperti Kalimantan hingga Arab Saudi,
meskipun hal tersebut belum dilakukan secara intensif.
Luas cakupan pendistribusian kerajinan cobek dan
kerajinan kayu ini tanpa disadari dapat mem-branding
nama Desa Junrejo sekaligus Kota Wisata Batu dengan
produk lokal kerajinannya yang khas dan unik, sehingga
memungkinkan bagi Desa Junrejo menjadi destinasi
pariwisata kreatif di Kota Batu. Sejalan dengan
Hermantoro (2011), bahwa globalisasi sangat
membutuhkan produk lokal sebab daya saing pariwisata
justru terbentuk karena keunikan produknya yang tidak
dapat dibeli di tempat lain [7]. Ditambah lagi dengan letak
Desa Junrejo sebagai pintu masuk pusat Kota Batu yang
berada di gerbang timur kota menjadi salah satu faktor
pendukung yang memiliki peran vital cukup strategis.
Namun demikian keberadaan potensi di Desa

Wisata
petik
jeruk
Wisata
petik
apel
Wisat
petik
strawberry

ternak

Kecamatan Junrejo
1

Desa Junrejo

Dusun Rejoso

Sentra industri
kerajinan

2

Desa Tlekung

Dusun Tlekung

Wisata
goa
jepang
dan
coban putri

Sumber : BPS Kota Batu 2019

Berdasarkan tabel diatas, salah satu objek daya
tarik Desa Wisata di Kota Batu ialah Desa Wisata
Junrejo [3]. Desa Wisata Junrejo merupakan salah satu
Desa yang berada di Kecamatan Junrejo dan memiliki
potensi yang berbeda dari dua kecamatan lainnya di Kota
Batu sehingga berpengaruh terhadap bentuk atraksi
wisata yang ditawarkan . Apabila dua kecamatan lainnya
di Kota Batu yakni Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan
Batu menggunakan Agrowisata sebagai strategi
pengembangan Desa Wisata (Rencana Induk
Pengembangan Desa Wisata Kota Batu Tahun 2010),
maka bentuk atraksi wisata yang disesuaikan dengan
potensi Desa Junrejo ialah Desa Wisata berbasis
ekonomi atau industri kreatif. Berbasis ekonomi kreatif
diartikan sebagai pemanfaatan cadangan sumber daya
yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu
ide, gagasan, bakat atau talenta dan kreativitas. Bentuk
dari kegiatan berbasis Ekonomi Kreatif tersebut ialah
industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu yang
kemudian menjadi sebuah daya tarik wisata bagi Desa
Junrejo.
Pengembangan Desa Wisata Junrejo melalui
industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu dapat
menjadi peluang besar dalam pembangunan ekonomi,
yaitu Kota Batu sebagai sentra pertanian organik
berbasis kepariwisataan dipadukan dengan sektor
industri yang berada di Wilayah Desa Junrejo.
Pembangunan desa sebagai kawasan wisata tentunya
harus ada kerjasama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat, dalam konteks ini disebut dengan
Collaborative Governanve [4].
Berdasarkan
hal
tersebut,
strategi
pengembangan Desa Wisata berbasis ekonomi/industri
kreatif dalam penelitian ini secara khusus difokuskan
kepada industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu
sebagai peran utama dalam upaya pencapaian
pembangunan ekonomi Kota Batu sekaligus sebagai daya
tarik produk wisata unggulan di Desa Junrejo Kecamatan
Junrejo Kota Batu.
Keberadaan daya tarik Desa Wisata Junrejo
melalui sentra industri kerajinan cobek dan kerajinan
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Junrejo yang mampu menjadi peluang tersebut, rupanya
masih
memiliki
banyak
tantangan
dalam
pengembangannya. Tantangan tersebut berasal baik dari
struktural maupun kultural. Salah satu tantangan yang
berasal dari kultural misalnya terkait dengan bargaining
position para pelaku industri yang lemah. Daya saing
sektor ini hanya menghasilkan income yang lebih sedikit
dibandingan income pada sector lainnya (Batu dalam
Angka: 2018) [8].
Melihat Potensi kerajinan yang ada pada Desa
Junrejo berbanding lurus dengan berbagai tantangan yang
dihadapi, sementara potensi tersebut perlu untuk segera
dikembangkan secara maksimal. Perlu kejasama dan
strategi yang efektif dalam menyelesaikan persoalan
tersebut. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Batu dalam pengembangan Desa Wisata khususnya
wilayah Junrejo dengan berbasis pada ekonomi kreatif ini
merupakan bentuk komitmen pemerintah mencapai
tujuan pembangunan ekonomi bagi masyarakat Kota
Batu. Strategi ini harus mampu menjawab tantangan era
globalisasi dan permintaan pasar yang menginginkan hal
lebih dari kegiatan berwisata di Kota Batu. Salah satunya
dengan jalan Collaborative Governance merupakan sebuah
bentuk kerja sama yang membutuhkan adanya political
will dari pemerintah dalam membuka ruang bagi
pengembangan Desa Wisata Junrejo dengan melibatkan
berbagai stakeholders [9]. Political will pemerintah
diwujudkan dengan cara menginisisasi dan memberikan
dukungan maupun aksi nyata terhadap penyelesaian
berbagai tantangan yang dihadapi. Hal tersebut dapat
dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai aktor
sehingga tercapai sebuah kesepakatan bersama tentang
pengembagan pariwisata. Sehingga Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana
model collaborative governance dalam Pengembangan
Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Desa Junrejo
Kota Batu.

Destination Management Organization (DMO)
sebagai sebuah strategi pembentukan destinasi
wisata
terpadu.
Destination
Management
Organization (DMO) berupaya menjawab berbagai
tantangan bagi sektor pariwisata dengan fungsi
koordinasi, perencanaan, pengendalian organisasi
destinasi secara inovatif dan sistemik melalui
pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi.
Konsep ini melibatkan partisipasi masyarakat,
pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah
yang memiliki tujuan, proses dan kepentingan
bersama dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal
dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat
bagi masyarakat lokal.
Pengembangan Desa Wisata Junrejo
merupakan wujud dari komitmen Pemerintah untuk
mengembangkan desa witsata di kota Batu. Desa
wisata Junrejo merupakan salah satu dari 19 Desa
dan 5 Kelurahan di Kota Batu yang dikembangkan
menjadi Desa Wisata, bersamaan dengan kajian
konsep DMO. Desa Wisata Junrejo Kota Batu
dikenal sebagai sentra kerajinan cobek yang terbuat
dari batu gunung, kayu-kayuan, maupun semen.
Terdapat sekitar 40 rumah tangga yang
memproduksi cobek dengan kapasitas produksi
total lebih dari 5000 buah per bulan. Area
pemasaran cobek tidak hanya di sekitar kota Batu
tetapi juga menjangkau Kalimantan dan bahkan
sudah ada permintaan dari Korea sebesar 10.000
buah per bulan. Letak geografis sentra cobek yang
berada di sepanjang penghubung jalan raya MalangBatu sangat strategis untuk mendukung peningkatan
produksi cobek.
Pemerintah Kota Batu melakukan kolaborasi
antara industri kerajinan cobek dan kerajinan kayu
dengan
agrowisata
(pertanian)
melalui
pengembangan Desa Wisata Junrejo yang berbasis
Ekonomi Kreatif. Dikatakan berbasis Ekonomi
Kreatif karena industri kerajinan pada Desa Junrejo
termasuk pada jenis-jenis Ekonomi Kreatif, yakni
terletak pada kemampuan untuk berkreasi dan
berinovasi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif deskriptif. Model penelitian ini meneliti secara
objektif dan alami pada suatu fenomena [10]. Metode
kualitatif berarti memahami suatu peristiwa sosial secara
terperinci yang belum diketahui atau masih sedikit
diketahui. Kegunaan metode kualitatif terletak pada
panduan detail yang lebih kompleks dan mendalam
tentang fenomena social [11]. Metode kualitatif juga
sesuai untuk memperoleh deskripsi dan interpretasi
terperinci [12]. Penggunaan pendekatan kualitatif
dianggap representatif untuk menganalisis dan
memahami aspek collaborative governance dalam
pengembangan desa wisata di Desa Junrejo. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, teknik
dokumentasi dan teknik literasi. Metode analisis data
yang digunakan adalah reduksi, tampilan, dan interpretasi
data [12].

2. Pemetaan Kondisi Awal Pengembangan Desa Wisata
Junrejo
Perlu dipahami bahwa sentra cobek Junrejo
Kota Batu memiliki beberapa kekuatan yang dapat
dimanfaatkan untuk pengembangan Desa Wisata
industri kerajinan cobek dan kerajinan souvenir
kayu sebagai produk unggulan produksi sentra.
Kekuatan yang utama itu adalah ciri khas produksi
cobek yang dihasilkan berbeda dengan cobek-cobek
yang diproduksi dari daerah lain. Solidaritas yang
tinggi antar UMKM merupakan keunggulan lain yang
dimiliki sebagai modal sosial bagi pengembagan dan
keberlanjutan sebagai desa wisata.
Namun demikian rendahnya kapasitas
produksi menjadi ancaman bagi keberlangusngan
desa wisata junrejo sebgai industri kerajinan.
Kurangnya pembinaan usaha yang diberikan oleh

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengembangan Desa Wisata Junrejo
Pada dasarnya pengembangangan desa
wisata Junrejo, Kota Batu menggunakan konsep
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instansi terkait menjadi salah satu penyebabnya.
Pemerintah Kota Batu dirasakan oleh para
pengrajin cobek di sentra Junrejo kurang memberi
layanan pengembangan usaha. UMKM yang
dibangun kurang dimanfaatkan secara optimal
shingga sangat jarang ada petugas dari pemerintah
kota yang menjalankan tugasnya. Kurangnya
peralatan, modal usaha, dan sumber daya lain yang
dibutuhkan dalam proses produksi menjadi sumber
masalah yang lain. Masalah ini terlihat dari belum
optimalnya kapasitas produksi sentra dalam
memenuhi permintaan pasar domestik dan
internasional. Potensi ekspor oleh Korea yang
meminta 10.000 cobek per bulan belum mampu
dipenuhi karena kapasitas produksi sentra yang
hanya 5.000 cobek per bulan.
Mempertimbangkan analisis potensi diatas,
kelurahan Junrejo memiliki potensi bagi
pengembangan desa wisata berbasis industri sentra
cobek Junrejo. Selain potensi lokasi yang berada
pada jalan masuk utama wisatawan dari Malang
menuju Batu, industry cobek bsia dijadikan sebagai
ikon wisata kota batu. Hal ini memungkinkan
dipenuhi oleh karena sampai saat ini sudah tercatat
oleh Museum Rekor MURI adanya cobek terbesar
yang diproduksi oleh sentra cobek Junrejo.
Namun demikian potensi di atas perlu
digaris bawahi mengingat ancaman terhadap
keberlangsungan wisata ini, seperti berkurangnya
bahan baku alami berupa batu alam untuk
pembuatan cobek. Sehingga untuk memenuhi
permintaan banyak cobek yang diproduksi dengan
menggunakan bahan baku non alam. Di samping itu,
berkurangnya generasi penerus juga menjadi
ancaman tersendiri yang perlu segera diselesaikan.
Persoalan manajemen organisasi juga
menjadi ancaman lainnya. Kurangnya pemahaman
anggota atas manajemen organisasi disebabkan
oleh kesibukan anggota yang menangani urusan
rumah tangga. Sebagaimana diketahui bahwa
pengrajin industry cobek sebaian besar adalah ibu
rumah tangga sehingga mereka harus membagi
waktu antara urusan rumah tangga dan organisasi
yang seringkali focus perhatian lebih ditujukan
untuk urusan rumah tangga ketimbang organisasi.

karakteristiknya. Pengembangan Desa Wisata di
Kota Batu memiliki karakteristik utama yang perlu
diperhatikan yakni pengembangan yang berbasis
pada potensi dan masyarakat, sebagaimana hal
tersebut dijelaskan dalam misi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Batu yang selanjutnya diwujudkan
dalam Rencana Induk Pengembangan Desa Wisata.
Tujuan yang ingin dicapai ialah kesejahteraan
masyarakat dapat meningkat dan seiring
kesejahteraan
masyarakat
yang
meningkat,
keberadaan Desa Wisata akan memberikan
peningkatan pula terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Tujuan tersebut merupakan tujuan utama
yang diamanatkan oleh PERDA No 1 Tahun 2013
Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan pada Bab
II Pasal 4. Bagi Pemerintah Kota Batu untuk
mewujudkan tujuan tersebut memerlukan proses
panjang dan tantangan yang beraneka ragam, oleh
sebab itu dibutuhkan strategi yang tepat sebagai
upaya bagi pemerintah Kota Batu dalam
mengembangkan Desa Wisata Sentra cobek di
kecamatan Junrejo.
Pada sisi lainnya sentra cobek di kecamatan
Junrejo kota Batu telah tumbuh relatif lama dan
pusatnya berada di dusun Rejoso. Aktivitas
pembuatan cobek di dusun ini merupakan sebuah
industri rumah tangga yang digeluti oleh sebagian
besar rumah tangga yang ada di dusun tersebut.
Model industi kerjainan ini lebih mirip pada sebuah
indusri yang digerakkan oleh satu pengusaha yang
memiliki akses pemasaran luas dengan mendorong
kapasitas produksi pengusaha-pengusaha lain yang
lebih kecil. Para pengrajin yang dengan skala kecil
dengan sendirinya akan terbantu dalam perluasan
pasar hasil produksi. Hubungan mutualisme ini lebih
bersifat alamiah akibat didorong oleh kepentingan
bersama sehingga menjadi modal sosial yang
potensial untuk lebih mengembangkan desa wisata
Junrejo.
Berbagai pelatihan manajemen usaha kecil
dan menjalin jejaring usaha dengan pihak-pihak yang
terkait baik dengan swasta mapun pemerintah kota
Batu dilakukan untuk meningkatkan potensi merekaI
ide segar antara pemerintah Kota Batu dengan
pelaku usaha yang menjadikan sentra cobek Junrejo
sebagai desa wisata cobek mendapatkan respon
positif. Ada berebapa gagasan awal yang disepakati
dalam mewujudkan gagasan ini, pemerintah kota
Batu mendorong setiap kunjungan kerja ke kota
Batu oleh pemerintah maupun swasta untuk diajak
mengunjungi sentra cobek tersebut sedangkan
setiap kali ada kunjungan maka dusun Rejoso akan
menyiapkan bazaar insidental yang memamerkan
semua produk yang dihasilkan oleh para pengrajin di
dusun Rejoso.
Kolaborasi ini menghasikan terbentuknya
forum rembug klaster (FRK) Barokah, dimana
semua pengurus dan anggota forum adalah wanita
yang memiliki tekad untuk terus berkembang. FRK
Barokah ini bertujuan untuk mendinamisasi sentra
cobek Junrejo kota Batu menjadi klaster usaha kecil

3. Kolaborasi Pengembangan Desa Wisata Junrejo
Kolaborasi pengembagan desa wisata
Junrejo setidaknya melibatkan pelaku UMKM
kerajinan Cobek (Barokah) di Desa Junrejo dan
Pemerintah Kota Batu yang meliputi beberapa
SKPD seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan
Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA), serta pemerintah Desa
Junrejo.
Inisiasi pendekatan pengembangan Desa
Wisata yang dilakukan oleh pemerintah kota Batu
melalui DMO menginduk kepada program Provinsi.
Namun demikian tidak menjadikan pengembangan
Desa Wisata di Kota Batu kehilangan
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dengan mensinergikan kerjasama efektif antar
lembaga ekonomi/usaha yang terkait.
Salah satu agenda dari FRK Barokah untuk
mewujudkan desa Junrejo sebagai desa wisata
cobek dapat dimulai dari pendayagunaan modal
yang mereka miliki, baik itu modal sosial, modal
capital maupun keahlian. Pemerintah kota Batu
memfasilitasi gagasan ini dengan menyediakan
kebijakan dan program yang relevan. Pembenahan
infrastruktur demi terwujudnya desa wisata cobek
tersebut terus dilakukan. Hal ini ditujukan agar
pengunjung merasa nyaman dengan infrastruktur
yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara,
perbaikan infrastruktur yang sejauh ini telah dan
masih akan dilakukan meliputi beberapa hal,
pertama yakni perbaikan jalan sebagai akses utama
kegiatan pariwisata baik itu akses jalan utama
maupun akses jalan dilingkungan desa wisata.
Kedua, Penerangan jalan, dan Ketiga, rencana
penambahan lahan parkir (rest area).
Selain pengembangan infrastruktur promosi
merupakan strategi yang dilakukan secara maksimal
oleh Pemerintah Kota Batu. Promosi yang baik
dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata
secara berkelanjutan untuk mewujudkan kegiatan
wisata yang berkualitas dan memberikan kepuasan
bagi pengunjung atau wisatawan (Sunaryo: 2013).
Adapun bentuk-bentuk promosi yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu yakni melalui
event-event pameran, study banding hingga
periklanan. Melalui event-event pameran, produk
unggulan setiap desa dapat dipromosikan sehingga
pendistribusian produk-produk tersebut tidak
hanya terdapat di Malang Raya, tetapi juga dapat
dipasarkan hingga keluar kota, tak terkecuali pula
produk unggulan Desa Wisata Junrejo yakni
kerajinan cobek dan kayu.
Optimalissi pengembangan desa wisata
Junrejo juga dilakukan melalui usaha peningkatan
kualitas SDM. Optimalisasi ini terbagi menjadi dua
kategori yakni peningkatan kualitas pada kelompok
masyarakat pengrajin Desa Wisata dan peningkatan
kualitas
pada
Kelompok
Sadar
Wisata
(POKDARWIS) Desa Junrejo. Peningkatan kualitas
pada kelompok masyarakat Desa Wisata Junrejo
khususnya kepada para pengrajin diarahkan lebih
dalam, yaitu tidak hanya pada fungsi utama mereka
membuat kerajinan, tetapi juga memiliki usaha
tambahan seperti home stay, kuliner tradisional dan
lain sebagainya. Kemudian peningkatan kualitas
POKDARWIS yang merupakan kepanjangan tangan
Pemerintah Kota dalam melakukan koordinasi yang
bertujuan untuk membantu pemerintah Kota Batu
dalam pengelolaan pariwisata khususnya desa
wisata.
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) di
Kota Batu meliputi lingkup Kota, Kecamatan, dan
Desa/Kelurahan, tetapi keefektifan masih masih
kurang intensif khususnya POKDARWIS pada
tingkat Desa/Kelurahan di Desa Junrejo. Bentuk
peningkatan kualitas dilakukan melalui kegiatan

yang dibina oleh Dinas Koperasi, UKM Perindag
maupun oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Batu melalui berbagai usaha seperti workshop,
study banding dan pelatihan. Selain itu, pemerintah
Kota Batu memberikan insentif melalui bantuan
modal kepada kelompok masyrakat pengrajin yang
bersumber dari Pemerintah Kota Batu ataupun
program kerjasama kemitraan dengan CSR
perusahaan. Program kerjasama kemitraan adalah
program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi
masyarakat melalui pemberian pinjaman kemitraan
untuk modal kerja dan investasi (Diseprindag:
2018). Bantuan permodalan yang ditujukan kepada
masyarakat pengrajin ini dimaksudkan agar arus
produksi kerajinan cobek dan kayu dapat terus
berjalan dan tidak memiliki kendala terkait anggaran.
Program kemitraan yang dilakukan yaitu
hubungan kerjasama dengan CSR PT.Telkom yang
tidak hanya fasilitasi permodalan tetapi juga fasilitasi
kegiatan-kegiatan pelatihan bagi para pemilik usaha
mengenai bimbingan teknis dalam mengembangkan
usaha. Melalui program kemitraan ini dana pinjaman
modal yang diberikan kepada para pemilik usaha
dapat dijangkau karena penetapan bunga yang
rendah, yakni dengan bunga 6% per tahun, atau 0,5%
per bulan, dalam jangka waktu 2 tahun dengan
pinjaman maksimal yaitu Rp.50.000.000.
KESIMPULAN
Pada dasarnya pengembangangan desa wisata
Junrejo, Kota Batu menggunakan konsep Destination
Management Organization (DMO) sebagai sebuah strategi
pembentukan destinasi wisata terpadu. Destination
Management Organization (DMO) berupaya menjawab
berbagai tantangan bagi sektor pariwisata dengan fungsi
koordinasi, perencanaan, pengendalian organisasi
destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan
jejaring, informasi dan teknologi. Konsep ini melibatkan
partisipasi masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi
dan pemerintah yang memiliki tujuan, proses dan
kepentingan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas
pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan
besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi
masyarakat lokal.
Rendahnya kapasitas produksi kurangnya
pembinaan usaha yang diberikan menjadi ancaman bagi
keberlangusngan desa wisata junrejo sebgai industri
kerajinan. UMKM yang dibangun kurang dimanfaatkan
secara optimal shingga sangat jarang ada petugas dari
pemerintah kota yang menjalankan tugasnya. Kurangnya
peralatan, modal usaha, dan sumber daya lain yang
dibutuhkan dalam proses produksi menjadi sumber
masalah yang lain. Masalah ini terlihat dari belum
optimalnya kapasitas produksi sentra dalam memenuhi
permintaan pasar domestik dan internasional. Potensi
ekspor oleh Korea yang meminta 10.000 cobek per bulan
belum mampu dipenuhi karena kapasitas produksi sentra
yang hanya 5.000 cobek per bulan.
Kolaborasi ini menghasikan terbentuknya forum
rembug klaster (FRK) Barokah, dimana semua pengurus
dan anggota forum adalah wanita yang memiliki tekad
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untuk terus berkembang. FRK Barokah ini bertujuan
untuk mendinamisasi sentra cobek Junrejo kota Batu
menjadi klaster usaha kecil dengan mensinergikan
kerjasama efektif antar lembaga ekonomi/usaha yang
terkait.
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Dampak populasi tersebut terhadap
konsumsi listrik secara statistik signifikan.
Hal ini mengindikasikan bahwa, dengan
bertambahnya
penduduk
akan
meningkatkan konsumsi energi listrik [2].
Pertumbuhan penduduk Sumatera Utara
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan
sebesar 1,33%. Dengan pertumbuhan
penduduk ini dapat mempengaruhi dari
konsumsi energi listrik yang ada di
Sumatera Utara.

Abstrak
Konsumsi energi listrik di Sumatera Utara
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Faktor
yang menyebabkan meningkatnya konsumsi
energi listrik di Sumatera Utara adalah
Pertumbuhan Penduduk, Ekonomi, dan Industri.
Untuk memenuhi akan kebutuhan konsumsi
energi listrik yang semakin meningkat dari tahun
ke tahun, maka dilakukan perkirakan konsumsi
energi listrik jangka panjang selama 15 tahun yaitu
pada tahun 2032 di Sumatera Utara. Untuk
memperkirakan konsumsi energi listrik ini
memerlukan sebuah metode yang dapat
mendekati hasil aslinya. Metode tersebut yaitu
Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System.
Hasil yang didapat dalam memperkirakan
konsumsi energi listrik pada tahun 2032 di
Sumatera Utara dengan menggunakan metode
ini adalah sebesar 29307,78 GWh atau dengan
kenaikan 7,71% setiap tahunnya sampai tahun
2032.
Kata kunci : Perkiraan Konsumsi Energi Listrik,
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, Penduduk,
Ekonomi (PDRB HK 2010), Industri.

Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan
positif terhadap konsumsi listrik yang secara
statistik signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa
dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka
akan mengingkatkan konsumsi energi listrik [2].
Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dengan
pertumbuhan ekonomi ini dapat mempengaruhi dari
konsumsi energi listrik yang ada di Sumatera Utara.
Pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dari Produk
Domestik Regional Bruto HK 2010 Provinsi
Sumatera Utara.
Pertumbuhan industri memiliki hubungan
positif secara tidak signifikan dengan konsumsi listrik.
Walaupun pertumbuhan industri ini memiliki
pertumbuhan yang tidak cenderung meningkat dari
tahun ke tahun, tapi pertumbuhan industri dapat
menjadi faktor dari konsumsi energi listrik [2].
Walaupun pertumbuhan industri di Sumatera Utara
dari tahun ke tahun tidak cenderung mengalami
peningkatan yang signifikan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka
kita harus mengetahui kebutuhan energi listrik
dalam beberapa tahun kedepan. Dengan cara
membuat perkiraan kebutuhan (demand forecast)
energi listrik. Perkiraan kebutuhan energi listrik
merupakan langkah awal dalam menyusun
perencanaan pertumbuhan sistem kelistrikan.
Dalam membuat perkiraan kebutuhan energi listrik,
sebaiknya menggunakan metode yang menghasilkan
output lebih mendekati hasil pada realisasinya, serta
dapat dipertanggungjawabkan. Hasil perkiraan yang
terlalu rendah (under estimate) mengakibatkan akan
terjadinya pemadaman bergilir serta pasokan energi

PENDAHULUAN
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, maka
kebutuhan energi listrik akan terus meningkat dari
tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan aktifitas
kehidupan masyarakat yang bergantung pada
ketersediaan pasokan energi listrik. Oleh karena itu
perlu adanya penyediaan pasokan energi listrik
dalam jumlah yang cukup serta handal dengan harga
yang terjangkau untuk kebutuhan masyarakat.
Pada saat ini energi listrik telah menjadi
kebutuhan primer bagi kehidupan manusia modern
untuk melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi
untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga
besarnya tingkat pemakaian energi listrik dapat juga
dianggap sebagai tolak ukur tingkat pendapatan dan
kemakmuran bagi suatu negara atau daerah.
Selanjutnya dilihat dari peranan listrik dalam
perekonomian, industri listrik termasuk industri
hulu, sehingga pengembangannya dapat merangsang
sektor – sektor lain yang memanfaatkan energi
listrik sebagai masukannya [1].

Populasi
penduduk
memiliki
hubungan positif terhadap konsumsi listrik.

170

listrik tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan
masyarakat. Dan jika hasil perkiraan yang terlalu
tinggi (over estimate) mengakibatkan investasi yang
terlalu besar dan dapat merugikan perusahaan
tersebut [3].
Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan energi
listrik ini memiliki peranan yang sangat penting dan
mendasar dalam menyusun rencana pengembangan
sistem ketenagalistrikan disuatu daerah atau
wilayah. Untuk menunjang hal tersebut perlu
memilih metode yang sesuai dan mudah dalam
pelaksanaan perhitungannya.

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian
ini akan dilakukan penelitian tentang “Analisis
Perkiraan Konsumsi Energi Listrik Di Sumatera
Utara Pada Tahun 2032 Menggunakan Metode
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System”.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumsi energi listrik, dan menganalisa perkiraan
konsumsi energi listrik di Sumatera Utara pada
tahun 2032 .

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian tentang
perkiraan
konsumsi energi listrik ini menggunakan metode
Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. Tempat pada
penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) dan Badan
Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.
Populasi dalam penelitian ini adalah Konsumsi Energi
Listrik Di Sumatera Utara. Sampel dalam penelitian
ini adalah data pertumbuhan penduduk Sumatera
Utara Tahun 2013-2017, data pertumbuhan
ekonomi (PDRB) Sumatera Utara Tahun 20132017, data petumbuhan industri Sumatera Utara
Tahun 2012-2016 dan data konsumsi energi listrik
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan cara studi literatur digunakan
untuk mencari data penelitian mengenai perkiraan
konsumsi energi listrik yang meliputi studi definisi
perkiraan konsumsi energi listrik, pengumpulan data
yaitu dengan melakukan pengumpulan data
mengenai perkiraan konsumsi energi listrik,
pertumbuhan jumlah penduduk, pertumbuhan
ekonomi (PDRB) dan pertumbuhan industri.
Kemudian pengolahan data dan analisa yaitu dengan
melakukan perancangan
data
yang telah
dikumpulkan dan menganalisis data tersebut serta
melakukan pengujian dengan data tersebut. Adapun
prosedur penelitian sebagai berikut :
Gambar 2.1 Prosedur Penelitian
Dalam menentukan perkiraan pertumbuhan
ekonomi di Sumatera Utara, maka diperlukan data
realisasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2012
sampai 2017 dan dengan menggunakan software
Aplikasi Simple E. Adapun hasil perhitungan
perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2032
yang didapat menggunakan Aplikasi Simple E adalah
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,3 %.
3. Pertumbuhan Industri
Dalam menentukan perkiraan pertumbuhan
industri di Sumatera Utara, maka diperlukan data
realisasi pertumbuhan industri dari tahun 2011
sampai 2016 dan dengan menggunakan software
Aplikasi Simple E. Adapun hasil perhitungan
perkiraan pertumbuhan industri pada tahun 2032
yang didapat menggunakan Aplikasi Simple E adalah
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,00 %.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Konsumsi Energi Listrik
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
tingkat pemakaian konsumsi energi listrik adalah :
1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk
Dalam menentukan perkiraan pertumbuhan
penduduk di Sumatera Utara, maka diperlukan data
realisasi pertumbuhan penduduk dari tahun 2012
sampai 2017 dan dengan menggunakan software
Aplikasi Simple E. Adapun hasil perhitungan
perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk pada
tahun 2032 yang didapat menggunakan Aplikasi
Simple E adalah dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 1,55 %.
2. Pertumbuhan Ekonomi
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4.2

Perkiraan Konsumsi Energi Listrik Di
Sumatera Utara

Pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa Anfis
menghasilkan 27 aturan, 101 titik plot, jumlah
simpul: 78, jumlah parameter linier: 27, jumlah
parameter nonlinear: 27, jumlah total parameter:
54, jumlah pasangan data pelatihan: 4, jumlah
memeriksa pasangan data: 0, dan jumlah aturan
fuzzy: 27. Sehingga, memiliki kesalahan 0,0149149%.
Dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Ketika memasukkan pengujian data ke
dalam program ANFIS, maka akan membentuk blok
diagram ANFIS. Dapa dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Blok Diagram ANFIS

2017

Hasil Perkiraan Konsumsi Energi
Listrik Provinsi Sumatera Utara
(GWh)
9793,40

2018

10512,61

2019

11324,06

2020

12360,12

2021

13314,28

2022

14561,79

2023

15924,89

2024

16967,96

2025

18154,52

2026

19357,14

2027

20602,32

2028

22175,35

2029

23850,03

2030

25825,50

2031

27758,19

2032

29307,78

Tahun

Gambar 4.2. Hasil ANFIS
Berdasarkan
gambar
4.2
diatas,
bahwasannya perbandingan hasil perkiraan ANFIS
memiliki nilai kesalahan yang kecil dengan data
aktual. Sehingga hasil perkiraan konsumsi energi
listrik di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 20182032 dapa dilihat pada Tabel 1.
Tabel 4.1. Hasil Perkiraan Konsumsi
Energi Listrik Di Provinsi Sumatera Utara Pada
Tahun 2018-2032
Dari Tabel 1 yang disajikan, perkiraan
konsumsi listrik di Provinsi Sumatera Utara telah
dihitung dengan menggunakan Adaptive Neuro Fuzzy
Inference System dengan perkiraan pertumbuhan
rata-rata 7,71% per tahun. Kemudian nilai Mean
Absolute Percentage Error (MAPE) akan dihitung
antara hasil ANFIS dan data aktual atau perkiraan
konsumsi listrik dari PT. PLN (Persero) dengan
menggunakan persamaan:
MAPE=

(

9793,4−9707,33
)
9707,33

x 100% = 0,0005% (2017)
Dan dari perhitungan Mean Absolute
Percentage Error (MAPE) ini akan dibandingkan hasil
dari ANFIS dengan hasil perkiraan konsumsi energi
listrik PT. PLN (Persero) Tahun 2017-2032. Dan
dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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15

20000

3. Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System
ini memiliki tingkat kesalahan (MAPE) sebesar
0,0005% dari hasil realisasi atau perkiraan
konsumsi listrik di PT. PLN (Persero). Dan
metode ini sangat efektif untuk ramalan jangka
pendek hingga jangka panjang.

15000
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[1]

5000
0

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031
PT. PLN(Persero)

ANFIS
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Gambar 4.3. Grafik Perbandingan Hasil Perkiraan
Konsumsi Energi listrik Sumatera Utara
Menggunakan Data Dari PT. PLN (Persero) Dengan
Perolehan ANFIS.
[3]
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil yang dilakukan dalam
penelitian ini, bahwa dapat ditarik kesimpulannya
yaitu :
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat
konsumsi listrik adalah:
a. Pertumbuhan Penduduk
b. Pertumbuhan ekonomi
c. Pertumbuhan Industri
2. Prakiraan konsumsi listrik di Sumatera Utara pada
tahun 2032 menggunakan metode Adaptive
Neuro Fuzzy Inference System sebesar
29307.7833 GWh atau meningkat sekitar 7,71%
setiap tahun hingga tahun 2032.

[4]
[5]

173

A. Hasibuan and W. V. Siregar, “Prakiraan
Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam
Sampai Tahun 2020 Menggunakan Metode
Analisis Regresi,” R E L E (Rekayasa Elektr.
dan Energi) J. Tek. Elektro, vol. 1, pp. 0–4,
2019.
P. Agung, D. Hartono, and A. A. Awirya,
“Pengaruh Urbanisasi Terhadap Konsumsi
Energi Dan Emisi CO2: Analisis Provinsi di
Indonesia,” J. Ekon. Kuantitatif Terap., pp. 9–
18, 2018.
R. Finata, “Prakiraan Konsumsi Energi Listrik
Di Sumatera Utara Pada Tahun 2025
Menggunakan Metode Regresi Dalam
Aplikasi Simple E,” UMSU, 2015.
I. Haimi, “Peramalan Beban Listrik Jangka
Pendek Dengan Menggunakan Metode
ANFIS,” UINSUSKA, 2010.
A. Azadeh, M. Saberi, V. Nadimi, M. Iman,
and A. Behrooznia, “An Integrated Intelligent
Neuro-Fuzzy Algorithm for Long-Term
Electricity Consumption: Cases of Selected EU
Countries,” Acta Polytech. Hungarica, vol. 7,
no. 4, pp. 71–90, 2010.

Pengaruh Pendelegasian Wewenang Melalui Komunikasi Terhadap
Kinerja Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Mardi SiswoyoI, Abadi Sanosra2, dan Sumadi3
Manajemen, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jember
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ABSTRAK

oleh peneliti terdahulu seperti: Penelitian Amrullah
dengan hasil pendelegasian kerja dan delegasi wewenang
berpengaruh terhadap kinerja pegawai [3]. Penelitian
Dewi dengan hasil pembagian kerja berpengaruh
terhadap efektifitas kerja pegawai [4]. Penelitian Marco
dengan hasil pembagian shift kerja berpengaruh
terhadap motivasi kerja, pemberian penghargaan
berpengaruh terhadap kinerja pegawai [5]. Penelitian
Satrioaji dengan hasil disiplin kerja berpengaruh kinerja
pegawai [6]. Penelitian Kurniasih, dkk dengan hasil
pengaruh positif signifikan dari variabel pembagian kerja
terhadap kinerja pegawai dan juga ada pengaruh positif
signifikan dari variabel pendelegasian wewenang
terhadap kinerja pegawai [7].
Selain komunikasi organisasi dan pendelegasian
wewenang, pembagian kerja juga menjadi salah satu
faktor penting dalam mencapai kinerja pegawai yang
optimal. Pembagian kerja terdapat kejelasan bagi para
pegawai untuk melakukan tugasnya dengan sebaikbaiknya. Pembagian kerja dapat mengurangi dan
menghindari kemungkinan terjadinya tumpang tindih
pekerjaan, pemborosan, dan saling lempar tanggung
jawab antar pegawai bisa terjadi kesalahan maupun
kesulitan. Oleh karena itu, adanya pembagian kerja dan
wewenang pegawai secara efektif dan mencapai hasil
kinerja yang maksimal.

Pegawai suatu organisasi sangat memegang peranan
penting, hal ini dikarenakan pimpinan organisasi tidak
dapat menjalankan fungsi organisasi seorang diri.
Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis
pengaruh positif dan signifikan pendelegasian
wewenang, pembagian tugas dan komunikasi
organisasi terhadap kinerja pegawai. Responden
adalah seluruh pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember sebanyak 100 orang. Hasil
penelitian menunjukkan koefisien pengaruh variabel
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai
sebesar 0,04 dengan nilai p = 0,36.
Kata kunci : Pendelegasian wewenang, pembagian tugas,
komunikasi organisasi dan kinerja pegawai

PENDAHULUAN
Pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya
manusia dalam hal ini pegawai atau pegawai suatu
organisasi sangat memegang peranan penting, hal ini
dikarenakan pimpinan organisasi tidak dapat
menjalankan fungsi organisasi seorang diri. Lingkup
pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya manusia
dimulai dari perekrutan, penempatan kerja, pembagian
tugas dan tanggung jawab serta penilaian hasil kerja
(kinerja). Kinerja pegawai pada umumnya menunjukkan
hasil keluaran (output) dari pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh pegawai.Kinerja adalah keluaran yang
dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator
suatu pekerjaan atau untuk beberapa aktifitas terbatas.
Kinerja yang optimal juga dapat terjadi karena
terdapat pendelegasian wewenang yang diberikan dari
pimpinan kepada pegawainya. Hal ini mengingat bahwa
pimpinan tidak dapat bekerja sendiri dalam
melaksanakan tujuan organisasi. Untuk mencapai kinerja
organisasi
yang
maksimal
maka
dibutuhkan
pendelegasian wewenang serta komunikasi efektif yang
terjadi dalam organisasi. Komunikasi memegang
peranan penting dalam suatu interaksi sosial dimana
komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, oleh
karena itu komunikasi akan sangat berpengaruh dalam
dunia kerja. Semakin efektif komunikasi yang dibina,
maka semakin produktif juga pegawai dalam
menjalankan tugasnya [1]. Pendelegasian wewenang
sebagai upaya untuk memberikan kepercayaan kepada
bawahan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
pekerjaaan yang sepenuhnya tidak dapat dikerjakan oleh
pimpinan. Dengan adanya pendelegasian wewenang,
organisasi akan dapat mencapai tujuan dengan seefektif
dan seefisien mungkin [2].
Beberapa penelitian yang menguji tentang
pengaruh pendelegasian wewenang dan pembagian
tugas terhadap kinerja pegawai telah banya dilakukan

Rumusan Masalah
1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap komunikasi
organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Jember?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pembagian tugas terhadap komunikasi organisasi
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?
4. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pembagian tugas terhadap kinerja pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember?
5. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
komunikasi organisasi terhadap kinerja pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember?
6. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai
Kantor Pertanahan Kabupaten Jember melalui
komunikasi organisasi?
7. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
pembagian tugas terhadap kinerja pegawai Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember melalui komunikasi
organisasi?
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Pembagian tugas
Kemampuan bawahan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang diberikan oleh pimpinannya disebut
produktivitas. Setiap organisasi selalu menginginkan
produktivitas dari setiap pegawainya meningkat. Untuk
mencapai hal tersebut, organisasi harus melakukan
pembagian tugas dan pekerjaan kepada seluruh
pegawainya agar dapat mencapai prestasi kerja dan
meningkatkan produktivitas. Dengan ditambah suatu
kewenangan yang dimiliki oleh para pegawainya, akan
memberikan suatu hubungan yang besar dalam upaya
mencapai tingkat produktivitas [17].
Lebih lanjut Amrullah mengemukakan suatu
organisasi biasanya mempunyai tugas pokok dan fungsi,
yang apabila terlaksana dengan baik, maka tujuan yang
diinginkan akan segera dapat dicapai. Tugas pokok dan
fungsi akan memberikan corak dan sifat organisasi,
berdasarkan tugas pokok dan fungsi itu maka organisasi
menyelenggarakan bermacam-macam kegiatan, usaha
dan tugas terhadap kinerja pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember melalui komunikasi
organisasi

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN
HIPOTESIS
Grand theory
Menurut Dessler manajemen sumber daya
manusia adalah [8] : “Proses memperoleh, melatih, nilai
dan memberikan kompensasi kepada karyawan,
memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan
keamanan, serta masalah keadilan.”
Menurut Noe, at al manajemen sumber daya
manusia adalah : “Kebijakan, pelatihan, dan sistem yang
mempengaruhi perilaku karyawan, sikap , dan
performance.” [9]
Komunikasi Organisasi
Komunikasi adalah salah satu aspek yang tidak
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena secara
harfiah manusia sebagai mahluk social pastinya akan
berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung
dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi
kebutuhannya. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya
tersebut komunikasi akan dipakai oleh manusia sebagai
alat untuk menyampaikan pesan ataupun maksud dengan
tujuan agar pihak lain dapat mengerti [10].
Menurut Muhammad komunikasi organisasi
merupakan proses pertukaran pesan antar unit-unit
organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif
dan efisien [11]. Komunikasi organisasi adalah proses
yang memungkinkan anggota organisasi untuk bekerja
sama dan menafsirkan kebutuhan-kebutuhan organisasi
yang terus bertambah dalam aktivitas organisasi .[12]
Menurut Suranto Komunikasi dalam organisasi
dapat digolongkan menjadi komunikasi ke bawah,
komunikasi ke atas dan komunikasi ke samping [13].
Semua dapat dipacu sebagai komunikasi formal yang
bertujuan untuk memperlancar pekerjaan.
Kinerja Pegawai
Menurut Mangkunegara kinerja itu dapat
didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya [14]. Pendapat lain
dikemukakan oleh Hasibuan yang menyatakan
pengertian kinerja itu adalah pengorbanan jasa, jasmani
dan pikiran untuk menghasilkan barang-barang atau jasajasa dengan memperoleh imbalan [15].
Pendelegasian wewenang
Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal
yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain,
berbuat atau tidak berbuat sesuatu, kekuasaan
merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat
mengerjakan sesuatu pekerjaan [15]. Delegasi
wewenang menurut Lilir adalah proses dimana para
manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada
orang-orang yang melapor padanya [10]. Efektifitas
delegasi merupakan faktor utama yang membedakan
manajer sukses dan manajer tidak sukses. Menurut
Sutarto pendelegasian wewenang adalah pelimpahan
suatu hak kepada seseorang untuk mengambil tindakan
yang diperlukan agar tugas serta tanggungjawabnya
dapat dilaksanakan dengan baik [16].

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan
menggunakan pendekatan kuantitatif, berjenis deskriptif
dan asosiatif. Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas: obyek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya [18]. Jadi populasi bukan hanya
orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain.
Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada
obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek
itu. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 100
pegawai dengan perincian 52 aparatur sipil dan 48
pegawai tidak tetap.

Sampel menurut Sugiyono adalah
bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut [18].
Keseluruhan jumlah populasi ini dijadikan
sebagai obyek penelitian yaitu sebanyak 100
orang agar dapat memenuhi kriteria minimum
data penelitian dan agar diperoleh hasil yang
menyeluruh dan komprehensif. Sehingga
penentuan sampel dengan menggunakan
metode sensus, yang menggunakan seluruh
populasi sebagai responden sebanyak 100
orang.
Berdasarkan jumlah populasi dan
sampel yang digunakan, maka diputuskan
dalam penelitian ini menggunakan Partial Least
Square (PLS) dengan software Warp PLS 3.0
karena selain distribusi bebas juga memerlukan
data yang relatif lebih sedikit (bisa kurang dari
100 sampel).
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atau memperlihatkan seluruh outer loading
dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5
sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa
pengukuran tersebut memenuhi kriteria
validitas konvergen (Chin dalam Kalnadi
2013).
2. Discriminant Validity

Hipotesis
Berdasarkan kajian teori dan penelitian
terdahulu, maka hiotesis penelitian adalah:
H1= Terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap komunikasi
organisasi pada kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
H2= Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembagian
tugas terhadap komunikasi organisasi pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember.
H3= Terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai pada
Kantor Pertanahan Kabupeten Jember.
H4= Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembagian
kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.
H5= Terdapat pengaruh positif komunikasi organisasi
terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.
H6=Terdapat
pengaruh
posistif
pendelegasian
wewenang terhadap kinerja pegawai pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember melalui komunikasi
organisasi.
H7=Terdapat pengaruh posisti pembagian

Evaluasi selanjutnya adalah melihat dan
membandingkan antara discriminant validity dan square
root of average variance extracted (AVE). Model
pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran cross
loading dengan konstrak. Jika kolerasi konstrak dengan
setiap indikatornya lebih besar daripada ukuran
konstrak lainnya, maka konstrak laten memprediksi
indikatornya lebih baik daripada konstrak lainnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Evaluasi model pengukuran digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antara konstrak dengan
indikatornya, dibagi menjadi dua (2) yaitu convergent
validity dan discriminant validity. Convergent validity dapat
dievaluasi melalui tiga (3) tahap, yaitu: indikator validitas,
reliabilitas konstrak, dan nilai average VIF (AVVIF).
Sedangkan discriminant validity dapat dilalui melihat nilai
cross loading. Berikut ini adalah pengujian validitas
dengan menghitung discriminant validity yang dapat
diketahui dari nilai Combined loadings and cross-loadings.
Hasil keseluruhan hasil diatas menunjukan
bahwa indikator – indikator diatas, memenuhi syarat
convergent validity. Hal ini berarti semua indikator –
indikator diatas valid serta dapat digunakan dalam
model. Dalam penelitian ini, untuk mengukur convergent
validity dapat dilakukan dengan melihat hasil dari
WarpPLS 3.0 pada bagian normalized pattern loadings and
cross-loadings.
Uji Reliabilitas
Nilai composite realibility yang memuaskan dari
masing – masing variabel , yaitu pendelegasian
wewenang (0,761), pembagian tugas (0,864), komunikasi
organisasi (0,868), kinerja pegawai (0,934).

Warp PLS merupakan salah satu
metode statistika SEM berbasis varian yang
didesain untuk menyelesaikan regresi
berganda ketika terjadi permasalahan spesifik
pada data. Lebih lanjut, Ghozali (2006) dalam
Kalnadi (2013) menjelaskan bahwa PLS adalah
metode analisis yang bersifat soft modeling
karena tidak mengasumsikan data harus
dengan pengukuran skala tertentu, yang
berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100
sampel).
Dalam Warp PLS terdiri dari 2 pengujian yaitu
outer model dan inner model. Uji outer model adalah untuk
menguji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian.
Indikator dalam penelitian ini adalah reflektif karena
indikator variabel laten mempengaruhi indikatornya,
untuk itu digunakan 2 cara pengukuran menurut
Sholihin dan Dwi (2013:111-112), yaitu:

Tabel Combined loadings and cross-loadings
PW
PT
KO
KP
SE
P value
x11
0.628
0.467
0.036
-0.627
0.084
<0.001
x12
0.584
-0.097 -0.152 -0.285
0.085
<0.001
x13
0.671
-1.110 0.014
0.455
0.083
<0.001
x14
0.651
0.148
-0.343 1.027
0.083
<0.001
x15
0.748
0.550
0.374
-0.553
0.081
<0.001
x21
0.124
0.849
-0.303 0.646
0.079
<0.001
x22
-0.027 0.909
0.010
-0.162
0.078
<0.001
x23
-0.076 0.748
-0.072 0.391
0.081
<0.001
x24
-0.079 0.296
1.017
-2.339
0.092
<0.001

1. Convergent Validity
Convergent validity mengukur besarnya
korelasi antara konstrak dengan variabel
laten. Dalam evaluasi convergent validity dari
pemeriksaan individual item realibility, dapat
dilihat dari standardized loading factor.
Standardize loading factor menggambarkan
besarnya korelasi antar setiap item
pengukuran (indikator) dengan konstraknya.
Kolerasi dapat dikatakan valid apabila memiliki
nilai > 0,5. Convergent validity dari measurement
model dapat dilihat dari korelasi antara skor
indikator dengan skor variabelnya. Indikator
dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5
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Type
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect
Reflect

(a

y11

-0.162 0.865
0.804
-0.810 Reflect
0.080
<0.001
y12
0.422
0.235
0.760
-1.173 Reflect
0.081
<0.001
y13
0.029
0.152
0.824
-0.619 Reflect
0.080
<0.001
y14
-0.135 -0.660 0.846
0.999
Reflect
0.079
<0.001
y15
-0.124 -0.546 0.809
1.494
Reflect
0.080
<0.001
y21
0.243
-0.104 0.326
0.935
Reflect
0.077
<0.001
y22
-0.096 0.815
0.142
0.827
Reflect
0.080
<0.001
y23
-0.078 0.203
-0.404 0.898
Reflect
0.078
<0.001
y24
0.133
-0.721 -0.157 0.869
Reflect
0.079
<0.001
y25
-0.211 -0.143 0.084
0.919
Reflect
0.078
<0.001
Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are obliquerotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are
desirable for reflective indicators.
Sumber: Data diolah lampiran 3

y21

0.555
Memenuhi convergen validity
y22
0.574
Memenuhi convergen validity
y23
0.597
Memenuhi convergen validity
y24
0.628
Memenuhi convergen validity
y25
0.616
Memenuhi convergen validity
Sumber: Data diolah lampiran 3
Tabel Uji Reliabilitas
Composite reliability coefficients
--------------------------PW
PT
KO
KP
0.761
0.864
0.868
0.934
Cronbach's alpha coefficients
--------------------------PW
PT
KO
KP
0.856
0.817
0.724
0.892
Sumber: Data diolah lampiran 3

0,50
0,50
0,50
0,50

Tabel Uji Model Fit
Model fit and quality indices
----------------------------Average path coefficient (APC)=0.366, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.702, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.695, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.928, acceptable if <= 5, ideally <=
3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=4.158, acceptable if <=
5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.653, small >= 0.1, medium >= 0.25,
large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7,
ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >=
0.9, ideally = 1

Tabel Convergen Validity Pendelegasian Wewenang
Normalized Combined Loading Kriteria
Keterangan
x11
0.784
0,50
Memenuhi convergen validity
x12
0.854
0,50
Memenuhi convergen validity
x13
0.874
0,50
Memenuhi convergen validity
x14
0.838
0,50
Memenuhi convergen validity
x15
0.726
0,50
Memenuhi convergen validity
Sumber: Data diolah lampiran 3
Tabel Convergen Validity Pembagian Tugas
Normalized Combined Loading Kriteria
Keterangan
x21
0.595
0,50
Memenuhi convergen validity
x22
0.649
0,50
Memenuhi convergen validity
x23
0.592
0,50
Memenuhi convergen validity
x24
0.928
0,50
Memenuhi convergen validity
Sumber: Data diolah lampiran 3

Tabel Convergen Validity Komunikasi Organisasi
Normalized Combined Loading Kriteria
y11
0.605
Memenuhi convergen validity
y12
0.676
Memenuhi convergen validity
y13
0.691
Memenuhi convergen validity
y14
0.668
Memenuhi convergen validity
y15
0.558
Memenuhi convergen validity
Sumber: Data diolah lampiran 3
Tabel Convergen Validity Kinerja Pegawai
Normalized Combined Loading Kriteria

0,50

Hasil dari cronbach’s alpha juga menunjukan hasil yang
baik, yaitu pendelegasian wewenang (0,856), pembagian
tugas (0.817), komunikasi organisasi (0,724), kinerja
pegawai (0.892).
Uji Inner Model
Nilai Average Path Coefficient (APC)=0.356,
P<0.001 Average R-squared (ARS)=0.366, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.695, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=4,158, acceptable if <= 5,
ideally <= 3.3 berarti model penelitian ini dinilai layak
dan dapat diterima secara statistik karena nilai p value
<0,001 pada APC, ARS, AARS dan AVIF lebih kecil dari
0,05 dan nilai R-squared contribution ratio (RSCR)
=1.000 berarti tergolong nilai regresi yang ideal secara
statistic.
Koefisien pengaruh variabel pendelegasian
wewenang terhadap kinerja pegawai sebesar 0,04
dengan nilai p = 0,36. Hasil ini tidak signifikan signifikan
karena lebih besar dari 0,05. Koefisien pengaruh
variabel pembagian tugas terhadap kinerja pegawai
adalah 0,55 dengan nilai p< 0,01. Hasil ini signifikan
karena lebih kecil dari 0,05. Koefisien pengaruh variabel
pendelegasian wewenang terhadap komunikasi
organisasi adalah 0,35 dengan nilai p< 0,01. Hasil ini
signifikan karena lebih kecil dari 0,05.

Keterangan
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

Keterangan
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pegawai melalui komunikasi organisasi adalah sebesar
0,550 dengan nilai p value <0,01. Sedangkan koefisien
pengaruh pembagian tugas terhadap kinerja pegawai
melalui komunikasi organisasi adalah sebesar 0,425
dengan nilai p value <0,01 sehingga hasil ini signfikan
karena nilai p value lebih kecil dari 0,05.
Pengaruh Pendelegasian wewenang Terhadap
Komunikasi Organisasi
Pendelegasian wewenang sebagai wujud
pelimpahan wewenang daari atasan
maka semakin meningkat komunikasi pembagian tugas,
maka akan meningkatkan komunikasi organisasi pada
kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Pengaruh Pendelegasian wewenang Terhadap
Kinerja Pegawai
Tujuan pemberian pendelegasian wewenang
antara lain adalah pelimpahan dan pemberian otoritas
serta tanggungjawab dari pimpinan suatu organisasi
kepada seseorang atau kesatuan organisasi lain untuk
melakukan aktivitas tertentu. Pendedlegasian wewenang
dapat memperlancar pekerjaan pegawai sehingga hsil
kinerja pegawai akan lebih baik lagi. Kinerja pegawai
merupakan prestasi kerja yang dicapai pegawai yang
bersangkutan, yakni perbandingan antara hasil kerja yang
dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah
ditetapkan organisasi.
Hasil penelitian adalah koefisien pengaruh
variabel pendelegasian wewenang terhadap kinerja
pegawai adalah 0,04 dengan nilai p=0,36. Hasil ini tidak
signifikan karena lebih besar dari 0,05. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian tidak mendukung hipotesis
3 yaitu pemberian pendelegasian wewenang kurang
berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan kinerja
pegawai pada kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Pengaruh Pembagian tugas Terhadap Kinerja
Pegawai
Pembagian tugas yang diterapkan oleh
organisasi bertujuan untuk menjalankan tugas dan
fungsinya sehingga keahlian dalam pengalaman dan
tanggung jawab yang dimiliki pegawai secara perlahan
akan tumbuh meningkat menuju perbaikan kinerja
secara menyeluruh. Kinerja pegawai dimaksud
merupakan penyelesaian pekerjaan yang berkualitas,
tepat waktu disertai dengan kualitas dan kuantitas serta
mutu yang dihasilkan sesuai dengan target yang
ditentukan. Hasil uji penelitian adalah koefisien
pengaruh variabel pembagian tugas
antara pimpinan dan pegawai. Dengan komunikasi yang
baik dapat memperlancar pendelegasian wewenang yang
diberikan
pimpinan
sehingga
pegawai
dapat
menghasilkan kinerja yang baik pula.
Berdasarkan analisis jalur (path analysis)
menunjukkan koefisien analisis jalur secara nyata
terhadap komunikasi organisasi. Semakin baik sistem
pendelegasian wewenang, maka akan semakin
meningkatkan lancarnya komunikasi organisasi, sehingga
hipotesis 6 diterima.
Pengaruh Pembagian tugas Terhadap Kinerja
Pegawai Melalui Komunikasi organisasi
Komunikasi yang terjalin baik antar pegawai
dapat memacu semangat untuk bekerja dan

Koefisien pengaruh variabel pembagian tugas
terhadap komunikasi organisasi adalah 0,43 dengan nilai
p< 0,01. Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05.
Koefisien pengaruh variabel komunikasi organisasi
terhadap kinerja pegawai adalah 0,43 dengan nilai p<
0,01. Hasil ini signifikan karena
adalah 0,87, hal ini menunjukkan bahwa variansi variabel
kinerja pegawai sebesar 87% dapat dijelaskan oleh
variansi variabel pendelegasian wewenang, pembagian
tugas dan komunikasi
Koefisien pengaruh variabel pembagian tugas terhadap
komunikasi organisasi adalah 0,43 dengan nilai p< 0,01.
Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Koefisien
pengaruh variabel komunikasi organisasi terhadap
kinerja pegawai adalah 0,43 dengan nilai p< 0,01. Hasil
ini signifikan karena
adalah 0,87, hal ini menunjukkan bahwa variansi variabel
kinerja pegawai sebesar 87% dapat dijelaskan oleh
variansi variabel pendelegasian wewenang, pembagian
tugas dan komunikasi
Tabel Uji Analisis Jalur (Path Analysis)
Path coefficients
----------------PW
PT
KO
PW
PT
KO
0.350
0.466
KP
0.036
0.550
0.425
P values
-------PW
PT
KO
PW
PT
KO
<0.001 <0.001
KP
0.358
<0.001 <0.001
Total effects
-----------------------------PW
PT
PW
PT
KO
0.350
0.466
KP
0.185
0.748
P values for total effects
-----------------------------PW
PT
PW
PT
KO
<0.001 <0.001
KP
0.027
<0.001

KO

KP

KP

KP

0.425
KO

KP

<0.001

Sumber: Data diolah lampiran 3
Nilai koefisien analisis jalur (path coefisien)
pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja
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menghasilkan kinerja yang maksimal. Kinerja yang
maksimal dari para pegawai menjadi syarat utama bagi
instansi untuk dapat memberikan pelayanan yang
memuaskan. Pelayanan suatu organisasi dan
penyelesaian pekerjaan aakan menghasilkan kinerja
pegawai sesuia dengan tujuan organisasi. Kinerja
organisasi yang optimal disebabkan oleh adanya
komunikasi yang terjalin dengan baik anatar pimpinan
dan bawahan serta komunikasi antar bawahan. Hasil
penelitian adalah koefisien analisis jalur untuk variabel
pembagian tugas terhadap kinerja pegawai melalui
komunikasi organisasi adalah 0,425 dengan nilai p value
<0,01, hasil ini menunjukkan terdapat pengaruh tidak
langsung dari penerapan pembagian tugas terhadap
kinerja pegawai melalui komunikasi organisasi sehingga
hipotesis 7 diterima.
organisasi lebih kecil dari 0,05. Nilai R2 variabel
komunikasi organisasi 0,53 hal ini menunjukkan bahwa
variansi variabel komunikasi organisasi sebesar 53 %
dapat dijelaskan oleh variansi variabel pendelegasian
wewenang dan pembagian tugas. Nilai R2 variabel kinerja
pegawai
kepada pegawainya dalam pengambilan keputusan dan
bentuk komunikasi baik secara vertical, horizontal
ataupun diagonal bukan saja dapat membantu
manajemen dalam mempercepat proses mencapai
tujuan organisasi.
Komunikasi menjadi penting dalam suatu organisasi
karena komunikasi merupakan unsur pengikat bagian
yang saling bergantung dalam sistem itu dan komunikasi
memungkinkan struktur organisasi berkembang dengan
memberikan alat-alat kepada individu-individu yang
terpisah untuk mengkoordinir aktivitas mereka sehingga
tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai. Hasil uji
penelitian adalah koefisien pengaruh variabel
pendelegasian wewenang terhadap komunikasi
organisasi sebesar 0,35 dengan nilai p<0,01. Hasil ini
signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian mendukung hipotesis 1
yaitu semakin baik pemberian pendelegasian wewenang,
maka semakin meningkat komunikasi organisasi pada
kantor Pertanahan Kabupaten Jember.
Pengaruh
Pembagian
tugas
Terhadap
Komunikasi Organisasi
Pembagian
tugas
merupakan
upaya
pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau
kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam suatu unit kerja /
bagian (departemen) yang didasarkan atas hubungan
pekerjaan tersebut. Pembagian kerja yang baik dapat
mendukung komunikasi organisasi yang terjalin antara
pimpinan dan bawahannya. Pembagian kerja merupakan
salah satu bentuk komunikasi dalam meberikan beban
pekerjaan kepada bawahan. Komunikasi sebagai suatu
proses dimana orang-orang bermaksud memberikan
pengertian-pengertian melalui pengiriman berita secara
simbolis, dapat menghubungkan para anggota berbagai
bagian organisasi. Hasil uji penelitian adalah koefisien
pengaruh variabel pembagian tugas terhadap kinerja
pegawai adalah 0,47 dengan nilai p< 0,01. Hasil ini
signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Hal ini

menunjukkan hasil penelitian mendukung hipotesis 2
yaitu semakin baik penerapan
terhadap kinerja pegawai adalah 0,55 dengan nilai p<
0,01.
Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian mendukung hipotesis 4
yaitu semakin baik penerapan pembagian tugas, maka
semakin meningkat kinerja pegawai Kantor Pertanahan.
Pengaruh Komunikasi organisasi Terhadap
Kinerja Pegawai
Sikap mental pegawai yang positif terhadap
situasi pekerjaan dapat memperkuat komunikasi
organisasi pegawai tersebut untuk mencapai kinerja
maksimal. Kinerja yang maksimal adalah pengukuran
hasil kinerja baik secara kualitas, kuantitas, dan
ketepatan waktu yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya. Hasil penelitian adalah
koefisien pengaruh variabel komunikasi organisasi
terhadap kinerja pegawai adalah 0,43 dengan nilai p<
0,01. Hasil ini signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Hal
ini menunjukkan hasil penelitian mendukung hipotesis 5
yaitu semakin baik penerapan pembagian tugas, maka
semakin meningkat kinerja pegawai kantor Pertanahan
Kabupaten Jember.
Pengaruh Pendelegasian wewenang Terhadap
Kinerja Pegawai Melalui Komunikasi organisasi
Komunikasi organisasi yang solid dan lancar berdampak
terhadap kinerja karyawan. Proses komunikasi serta
kepuasan komunikasi organisasi memegang peranan
penting dalam sebuah instansi. Bila dalam suatu instansi
dapat memenuhi segala kebutuhan serta harapan dari
para pegawai, maka kepuasan komunikasi organisasi
mereka dapat terpenuhi, sehingga membuat para
pegawai dapat bekerja dengan maksimal. Pendelegasian
wewenang dapat meningkatkan kinerja pegawai melalui
komunikasi yang terjalin dengan baik terhadap
komunikasi organisasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa:
1. Terdapat
pengaruh positif
dan signifikan
pendelegasian wewenang
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembagian
tugas terhadap komunikasi organisasi. Pembagian
tugas berpengaruh secara nyata terhadap komunikasi
organisasi. Semakin baik pelaksanaan pembagian
tugas, maka akan semakin meningkatkan lancarnya
komunikasi organisasi.
3. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai.
Pendelegasian wewenang tidak berpengaruh secara
nyata terhadap kinerja pegawai. Pendelegasian
wewenang kurang mampu meningkatkan kinerja
pegawai.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembagian
tugas terhadap kinerja pegawai. Pembagian tugas
berpengaruh secara nyata terhadap kinerja pegawai.
Semakin baik pelaksanaan pembagian tugas maka
akan meningkatkan kinerja pegawai.
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5.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi
organisasi terhadap kinerja pegawai. Komunikasi
organisai berpengaruh secara nyata terhadap kinerja
pegawai. Semakin baik komunikasi yang terjalin
dalam organisasi maka akan meningkatkan kinerja
pegawai.
6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai
melalui komunikasi organisasi. Sehingga komunikasi
organisasi
memperkuat
pengaruh
posistif
pendelegasian wewenang terhadap kinerja pegawai.
7. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pembagian
tugas terhadap kinerja pegawai melalui komunikasi
organisasi Hal ini menunjukkan komunikasi
organisasi mampu memperkuat secara nyata
pengaruh positif pembagian tugas terhadap kinerja
organisasi.
Saran
1. Untuk penelitian yang akan datang
Penelitian yang akan datang agar menggunakan
pendekatan kualitatif dan mendapatkan informasi dan
data penelitian secar eksploratif yang untuk lebih banyak
menggali informasi dan jawaban jawaban responden
yang mencerminkan kondisi objek penelitian yang
sesungguhnya.
2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
Penelitian ini menyarankan agar menyusun
suatu sistem dan metode pelaksanaan pendelegasian
wewenang serta pembagian tugas yang sesuai dengan
kebutuhan beban kerja dan juga pelaksanaan pilot project
PTSL yang melibatkan seluruh komponen Kantor
Pertanahan Kabupaten Jember. Mengoptimalkan
pendelegasian wewenang dan pembagian tugas kepada
bawahan untuk meningkatkan kinerja pegawai.
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Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening
Mahramsyah1, Abadi Sanosra2, Arik Susbiyani3
Magister Manajemen, Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jember
ABSTRAK
Kinerja pegawai pada Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember dan jajarannya, baik secara
individu maupun kelompok masih belum optimal
sebagaimana yang diharapkan. Penelitian ini
bertujuan
untuk
menguji
pengaruh
gaya
kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember dan 7 Kelurahan di Wilayah Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember yang berjumlah 123
orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif. Instrumen penelitian berupa kuesioner
dengan metode pengambilan sampel dengan metode
sensus. Tehnik analisa data dengan Structural Equation
Modelling dengan software Warp PLS versi 5.0. Hasil
penelitian menunjukkan koefisien pengaruh variabel
gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja adalah
0,12 dengan nilai p value = 0,09.

nasional. Inilah salah satu tantangan bagi kita semua,
khususnya kalangan aparatur negara (PNS).
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan
kesejateraan dengan cara menaikkan gaji secara
proporsional, hal ini dikandung maksud harapan agar
ada peningkatan disiplin kerja dan bertambahnya
motivasi kerja pegawai sehingga meningkatkan kinerja
pegawai sebagai upaya memacu produktifitas yang
tinggi sebagai penyelenggara negara dan pelayan
masyarakat. Dengan diperlakukannya UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU
No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas
aparatur sipil negara (ASN) terutama di daerah
semakin penting karena Pegawai Negeri Sipil harus
dapat menyesuaikan dan memberikan pelayanan pada
masyarakat dengan otonomi yang seluas luasnya.

Kata kunci: Gaya kepemimpinan, Disiplin kerja, Motivasi
Kerja dan Kinerja Pegawai

Tabel 1.1 Indikator kinerja

PENDAHULUAN
Kinerja pegawai yang merupakan hasil olah
pikir dan tenaga dari seorang pegawai terhadap
pekerjaan yang dilakukannya, dapat berujud, dilihat,
dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal
hasil olah pikiran dan tenaga tidak dapat dihitung dan
dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu persoalan,
bisa juga merupakan penemuan atas prosedur kerja
yang lebih efisien [1],[2],[3]. Kepemimpinan
menggambarkan hubungan antara pemimpin (leader)
dengan yang di pimpin (follower) dan bagaimana
seorang pemimpin mengarahkan follower akan
menentukan sejauh mana follower mencapai tujuan
atau harapan pimpinan [4],[1].
Motivasi menurut Robbins mengemukakan
bahwa motivasi adalah keinginan untuk melakukan
sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya
yang tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang
dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk
memenuhi suatu kebutuhan individual [5]. Disiplin
menurut Singodimedjo mengatakan, disiplin kerja
adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk
mematuhi peraturan serta norma-norma peraturan
yang berlaku disekitarnya [6]. Disiplin mempunyai arti
yang penting bagi organisasi, sebab dengan disiplin itu
diharapkan bahwa sebagian besar peraturan peraturan
dari organisasi itu ditaati oleh pegawai .
Kinerja pegawai pada Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember dan jajarannya, baik secara individu
maupun kelompok masih belum optimal sebagaimana
yang diharapkan. Dalam kondisi tersebut diatas, maka
dituntut adanya peningkatan disiplin kerja dan peran
serta seluruh jajaran, termasuk dilingkungan aparatur
negara baik ditingkat daerah maupun ditingkat

Dari tabel 1.1 Secara umum menunjukkan
kinerja pegawai, motivasi kerja, disiplin kerja dan
kepemimpinan. Terkait dengan 2017,dan 15 % pada
tahun 2018, prilaku ini mengindikasikan kedisiplinan
menurun. Selanjutnya kedisiplinan berdasarkan laporan
pegawai pulang cepat terdapat 15 % pada tahun 2016,
20 % tahun 2017, 20 % tahun 2018, masih menunjukan
bahwa kinerja dan disiplin menurun.
Berdasarkan latar belakang yang telah di
uraikan diatas, maka masalah yang akan di bahas dalam
penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh
terhadap motivasi kerja pegawai Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember ?;
2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh
terhadap kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember?;
3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap
motivasi kerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember?;
4. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember ?;
5. Apakah motivasi kerja pegawai berpengaruh
terhadap kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember ?;
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6.

7.

Apakah
secara
tidak
langsung
gaya
kepemimpinan melalui variabel intervening
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai?
Apakah secara tidak langsung disiplin kerja
melalui variabel intervening motivasi kerja
berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

kemampuan usaha tersebut memuaskan tugas yang
diamanahkan kepadanya.
Tingkat kewaspadaan tinggi. Pegawai memiliki
kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati mematuhi
peraturan serta norma-norma peraturan yang berlaku
disekitarnya [6].
Nitisemito mengemukakan dua pengertian
kedisiplinan, yakni dalam arti sempit dan dalam arti
luas. Dalam arti sempit dikatakan bahwa kedisiplinan
adalah bilamana pegawai / pegawai tersebut jarang
absen dan datang serta pulang tepat pada waktunya,
Sedangkan dalam arti luas kedisiplinan diartikan sebagai
suatu sikap, tingkah laku atau perbuatan, yang sesuai
dengan peraturan dari perusahaan / instansi baik yang
tertulis maupun tidak [17].
Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya
tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus
memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, mengerti
kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti
bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk
mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Istilah gaya
adalah cara yang dipergunakan pimpinan dalam
mempengaruhi para pengikutnya [18].
Rivai (2005) menjelaskan bahwa, disiplin kerja
memiliki beberapa indikator seperti [16]:
1. Kehadiran. Hal ini menjadi indikator yang
mendasar untuk mengukur kedisiplinan, dan
biasanya pegawai yang memiliki disiplin kerja
rendah terbiasa untuk terlambat dalam
bekerja.
2. Ketaatan pada peraturan kerja. Pegawai yang
taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan
prosedur kerja dan akan selalu mengikuti
pedoman kerja yang ditetapkan oleh instansi.
3. Ketaatan pada standar kerja. Hal ini dapat
dilihat melalui besarnya tanggungjawab
pegawai terhadap tugas yang diamanahkan
kepadanya.
4. Tingkat kewaspadaan tinggi. Pegawai memiliki
kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati dan
ketelitian dalam bekerja, serta selalu
menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
5. Bekerja etis. Beberapa pegawai mungkin
melakukan tindakan yang tidak sopan atau
terlibat dalam tindakan yang tidak pantas. Hal
ini merupakan salah satu bentuk tindakan
indisipliner, sehingga bekerja etis sebagai
salah satu wujud dari disiplin kerja pegawai.

KAJIAN TEORI
Grand Theory Kinerja
Menurut Simamora, kinerja karyawan adalah
tingkat terhadap mana para karyawan mencapai
persyaratan-persyaratan pekerjaan [7]. Menurut Byars
dan Rue kinerja merupakan derajat penyusunan tugas
yang mengatur pekerjaan seseorang [8]. Jadi, kinerja
adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk
melakukan kegiatan atau kebutuhan sejumlah individu
[9].
Disiplin Kerja
Singodimedjo mengatakan, disiplin kerja adalah sikap
kesediaan dan kerelaan seseorang untuk disiplin kerja
yang dimaksud keterlambatan berdasarkan laporan
terdapat 10 % terlambat masuk kantor pada tahun 2016,
12 % tahun
menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya
dengan hasil seperti yang diharapkan.
Menurut As’ad kinerja adalah hasil yang dicapai
oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk
pekerjaan yang bersangkutan [10]. Menurut Withmore
mengemukakan kinerja merupakan ekspresi potensi
seseorang dalam memenuhi tanggung jawabnya dengan
menetapkan standar tertentu [11]. Sudarmanto (2009)
menyatakan bahwa kinerja adalah pencapaian atau
efektivitas pada tingkat karyawan atau pekerjaan [12].
Kinerja pada level ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan,
rancangan pekerjaan dan manajemen pekerjaan serta
karakteristik individu. Kinerja pegawai mengacu pada
prestasi seseorang yang diukur berdasarkan standar dan
kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. Pengelolaan
untuk mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi
dimaksudkan guna meningkatkan organisasi secara
keseluruhan [14].
Motivasi kerja
Robbins mengemukakan bahwa motivasi
adalah keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan
untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk
tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh
kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu
kebutuhan individual [5]. Sedangkan menurut
Mangkunegara motivasi berasal dari kata motif yang
merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri
pegawai yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut
dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya [14].
Mathis motivasi merupakan hasrat didalam
diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut
melakukan tindakan [15]. Sedangkan Rivai berpendapat
bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai
yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang
spesifik sesuai dengan tujuan individu [16]. Motivasi
adalah kesediaan melakukan usaha tingkat tinggi guna
mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh

Gaya Kepemimpinan
Menurut Yuki kepemimpinan adalah proses
untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan
setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana
tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk
memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk
mencapai tujuan bersama [21]. Menurut Robbins
kepemimpinan
merupakan
kemampuan
untuk
mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya
suatu tujuan [5]. Lok memandang kepemimpinan sebagai
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sebuah proses mempengaruhi aktivitas suatu organisasi
dalam upaya menetapkan dan mencapai tujuan [23].
Hipotesis
H1: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi
pegawai
H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.
H3: Disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi
pegawai
H4: Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai
H5: Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai.
H6:
Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap
kinerja pegawai melalui motivasi kerja.
H7:
Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai melalui motivasi kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Convergent validity dari model pengukuran dapat
dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor
konstruknya (loading factor) dengan kriteria nilai loading
factor dari setiap indikator lebih besar dari 0.7 dapat
dikatakan valid.
Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur
konsistensi instrumen dengan menggunakan software
Warp PLS 5.0 ditunjukkan dengan nilai Composite
Realibility dan cronbach’s alpha yaitu gaya kepemimpinan
(0,777), disiplin kerja (0,731), motivasi kerja (0,752),
kinerja pegawai (0,881). Hasil dari cronbach’s alpha juga
menunjukan hasil yang baik, yaitu gaya kepemimpinan
(0,717), disiplin kerja (0.742), motivasi kerja (0,711),
kinerja pegawai (0.824). Dapat disimpulkan bahwa
masing–masing konstruk memiliki realibility yang tinggi.
Hal ini dapat dikarenakan nilai composite realibility dan
Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih
dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun
demikian untuk penelitian tahap awal dari
pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai
0,60 dianggap cukup [20].
Metode lain untuk menilai discriminant validity
adalah membandingkan nilai square root of Average
Variance Extracted (AVE). Jika nilai akar AVE setiap
konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar
konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka
dikatakan memiliki nilai discriminant validity yang baik.
Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur
reabilitas component score variabel laten dan hasilnya
lebih konservatif dibandingkan dengan composite
reability. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar
0,50 (Fornnel dan Larcker, 1981 dalam Ghozali, 2006).
Composite reability yang mengukur suatu konstruk
dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu
internal consistency dan Cronbach’s Alpha [20].

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif atau analisis data statistik. Penelitian
kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan
dan menjabarkan kondisi masing-masing variabel secara
detil serta melihat relasi atau hubungan antar variabelvariabel tersebut menggunakan data data yang diukur
angka atau model matematis [19].
Rancangan penelitian ini termasuk dalam jenis
penelitian explanatory research dan confirmatory
research karena tujuannya menjelaskan hubungan kausal
antar variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun
dan Effendi, 1995: 3-4). Populasi menurut Sugiyono
adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya [19].
Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai
kecamatan dan kelurahan perangkat Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini
menggunakan metode sensus yang menggunakan
seluruh populasi sebagai objek penelitian. Adapun yang
menjadi pemilihan sampel adalah seluruh pegawai
Kantor Kecamatan Kaliwates beserta kelurahan di
wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
sebanyak 123 orang.
Menurut Ghozali tujuan PLS adalah membantu
peneliti untuk tujuan prediksi [20]. Model formalnya
mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari
indikator-indikatornya.
Weight
estimate
untuk
menciptakan komponen skor variabel laten didapat
berdasarkan bagaimana inner model (model struktural
yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer
model (model pengukuran yaitu hubungan antara
indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya
adalah residual variance dari variabel dependen.
Convergent validity dari model pengukuran dengan model
reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara
item score/component score dengan construct score yang
dihitung dengan PLS.
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Composite reliability coefficients
---------------------------------GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
0.777
0.731
0.752
0.881
Cronbach's alpha coefficients
--------------------------GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
0.717
0.742
0.711
0.824
Sumber: Data diolah Warp PLS 5.0

Koefisien pengaruh variabel disiplin kerja terhadap
kinerja pegawai adalah 0,33 dengan nilai p< 0,01. Hasil
ini signifikan karena nilai p lebih kecil dari 0,05.
Koefisien pengaruh variabel motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai adalah 0,36 dengan nilai p < 0,01. Hasil
ini signifikan karena nilai p lebih kecil dari 0,05.
Berdasarkan analisis jalur (path analysis) menunjukkan
koefisien analisis jalur untuk variabel gaya
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui
motivasi kerja adalah sebesar 0,328 dengan nilai p value
<0,01. Koefisien analisis jalur untuk variabel disiplin
kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja
adalah 0,358 dengan nilai p value <0,01

Tabel Model fit and quality indices
----------------------------Average path coefficient (APC)=0.246, P=0.001
Average R-squared (ARS)=0.239, P=0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.224, P=0.002
Average block VIF (AVIF)=1.120, acceptable if <= 5,
ideally <= 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.324, acceptable
if <= 5, ideally <= 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.296, small >= 0.1, medium >=
0.25, large >= 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >=
0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable
if >= 0.9, ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if
>= 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio
(NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7
Sumber: data diolah Warp PLS 5.0
Berdasarkan perhitungan model fit and quality indices
menunjukkan bahwa nilai Average Path Coefficient
(APC)=0.246,
P=0.001
Average
R-squared
(ARS)=0.239, P=0.001 Average adjusted R-squared
(AARS)=0.224,
P=0.002
Average
block
VIF
(AVIF)=1.120, acceptable if <= 5 ideally <= 3.3 berarti
model penelitian ini dinilai layak dan dapat diterima
secara statistik karena nilai p value lebih kecil dari 0,05.
Nilai APC, ARS, AARS dan AVIF lebih kecil dari
0,05 dan nilai R-squared contribution ratio (RSCR)
=1.000 berarti tergolong nilai regresi yang ideal secara
statistik.
Nilai R2 variabel motivasi kerja 0,18 hal ini menunjukkan
bahwa variansi variabel motivasi kerja sebesar 18 %
dapat dijelaskan oleh variansi variabel gaya
kepemimpinan dan disiplin kerja. Nilai R2 variabel
kinerja pegawai adalah 0,30, hal ini menunjukkan bahwa
variansi variabel kinerja pegawai sebesar 30% dapat
dijelaskan oleh variansi variabel gaya kepemimpinan,
disiplin kerja, dan motivasi kerja. Koefisien pengaruh
variabel gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja
adalah 0,12 dengan nilai p = 0,09. Hasil ini tidak
signifikan karena p value lebih besar dari 0,05. 3.
Koefisien
pengaruh
variabel
gaya
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai sebesar 0,06
dengan nilai p=0,23. Hasil ini tidak signifikan karena nilai
p lebih besar dari 0,05. 4. Koefisien pengaruh variabel
disiplin kerja terhadap motivasi kerja adalah 0,36 dengan
nilai p< 0,01. Hasil ini signifikan karena nilai p lebih kecil
dari 0,05.

Tabel 4.17 Analisis Jalur
GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
GYKPM
DSPKERJ
MTVKERJ0.117
0.365
KINKERJ 0.064
0.328
0.358
P values
-------GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
GYKPM
DSPKERJ
MTVKERJ0.093
<0.001
KINKERJ 0.235
<0.001
<0.001
Total effects
-----------------------------GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
GYKPM
DSPKERJ
MTVKERJ
0.117
0.365
KINKERJ
0.106
0.459
0.358
P values for total effects
-----------------------------GYKPM DSPKERJ MTVKERJKINKERJ
GYKPM
DSPKERJ
MTVKERJ0.093
<0.001
KINKERJ 0.115
<0.001
<0.001
Sumber: data diolah Warp PLS 5.0

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Motivasi Kerja
Kepemimpinan diperlukan dalam organisasi
sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi orang agar
bekerja dengan rela untuk mencapai tujuan bersama.
Seorang pemimpin harus dapat memberikan arahan dan
petunjuk kepada pegawai tentang tujuan pelaksanaan
pekerjaan dan melakukan tindakan kerja dalam
mencapai
tujuan
organisasi.
Hasil
penelitian
menunjukkan koefisien pengaruh variabel gaya
kepemimpinan terhadap motivasi kerja adalah 0,12
dengan nilai p = 0,09. Hasil ini tidak signifikan karena p
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value lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan hasil
penelitian menolak hipotesis 1 yaitu gaya kepemimpinan
kurang berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Kinerja Pegawai
Kepemimpinan adalah kemampuan untuk
mempengaruhi bawahan, melalui komunikasi baik
langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk
menggerakkan
orang-orang
agar dengan penuh
pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia
mengikuti kehendak pimpinan. Gaya kepemimpinan
mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan
koefisien pengaruh variabel gaya kepemimpinan
terhadap kinerja pegawai sebesar 0,06 dengan nilai
p=0,23. Hasil ini tidak signifikan karena nilai p lebih besar
dari 0,05. Hal ini menunjukkan hasil penelitian menolak
hipotesis 2 yaitu gaya kepemimpinan kurang
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember.
Pengaruh Displin Kerja Terhadap Motivasi Kerja
Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para
atasan untuk berkomunikasi dengan karyawan agar
mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta
sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan
kesediaan seseorang mentaati semua peraturan Rivai
(2009:826). Motivasi menurut Marihot (2002) adalah
faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong
perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan
suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang
keras atau lemah. Hasil penelitian menunjukkan
koefisien pengaruh variabel disiplin kerja terhadap
motivasi kerja sebesar 0,36 dengan nilai p <0,01. Hasil
ini signifikan karena nilai p lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan hasil penelitian mendukung
kinerja pegawai melalui motivasi kerja adalah sebesar
0,328 dengan nilai p value <0,01. Hasil ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh secara tidak langsung dari
gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui
motivasi kerja, sehingga hasil analisis jalur menerima
hipotesis 6.
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai Melalui Motivasi Kerja
Kinerja pegawai merupakan hasil akhir dari proses
kegiatan organisasi. Kinerja pegawai merupakan ouput
dari peran kerja pegawai dalam suatu organisasi. Disiplin
kerja
pegawai
mempunyai
pengaruh
dalam
meningkatkan motivasi kerja pegawai serta berdampak
terhadap peningkatan kinerja pegawai, hal ini karena
disiplin kerja merupakan seperangkat aturan yang wajib
ditaati oleh setiap pegawai tanpa terkecuali. Disiplin
kerja yang tumbuh dalam diri pegawai akan
menumbuhkan motivasi bekerja lebih giat lagi dalam diri
pegawai sehingga kinerja pegawai juga akan meningkat.
Koefisien analisis jalur untuk variabel disiplin kerja
terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja adalah
0,358 dengan nilai p value <0,01, hasil ini menunjukkan
tidak terdapat pengaruh secara tidak langsung dari
penerapan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai

melalui motivasi kerja sehingga hasil analisis jalur
menerima hipotesis 7.
hipotesis 3 yaitu disiplin kerja berpengaruh terhadap
motivasi kerja pegawai Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember.
Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai
Disiplin kerja harus dimiliki setiap pegawai dan harus
dibudayakan kepada seluruh pegawai agar bisa
mendukung tercapainya tujuan organisasi
karena
disiplin kerja merupakan wujud dari kepatuhan
terhadap aturan kerja dan juga sebagai tanggung jawab
diri terhadap instansi. Disiplin kerja dilandasi kesadaran
dan keinsafan akan terciptanya suatu kondisi yang
harmonis antara keinginan dan kenyataan. Hasil
penelitian menunjukkan koefisien pengaruh variabel
disiplin kerja terhadap kinerja pegawai adalah 0,33
dengan nilai p< 0,01. Hasil ini signifikan karena nilai p
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan hasil penelitian
mendukung hipotesis 4 yaitu disiplin kerja berpengaruh
terhadap kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember.
Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai
Motivasi seseorang melakukan suatu pekerjaan karena
adanya suatu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.
Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu
faktor motivasi, dimana motivasi merupakan kondisi
yang menggerakan seseorang berusaha untuk mencapai
tujuan atau mencapai hasil yang diinginkan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa koefisien pengaruh
variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai adalah
0,36 dengan nilai p < 0,01. Hasil ini signifikan karena nilai
p lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan hasil
penelitian mendukung hipotesis 5 yaitu disiplin kerja
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember.
Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Kinerja Pegawai Melalui Motivasi Kerja
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk
mempengaruhi orang lain, dalam hal ini adalah
bawahannya sedemikian rupa sehingga orang lain itu
mau melakukan kehendak pimpinan meskipun secara
pribadi hal itu mungkin tidak disenanginya. Nugroho dan
Suwarti (2005) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan
berpengaruh terhadap motivasi kerja. Motivasi menurut
Syah (2008:136): Motivasi ialah keadaan internal
organisme baik manusia ataupun hewan yang
mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Berdasarkan
analisis jalur (path analysis) menunjukkan koefisien
analisis jalur untuk variabel gaya kepemimpinan
terhadap
1. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Hal ini berarti
bahwa semakin tinggi motivasi kerja dalam diri pegawai
maka akan semakin meningkat kinerja pegawai
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
2. Terdapat pengaruh secara tidak langsung dari gaya
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui
motivasi kerja. Hal ini berarti gaya kepemimpinan yang
semakin diterima oleh pegawai akan semakin
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meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga pegawai
bekerja lebih giat lagi dan meningkatkan kinerja pegawai.
3. Terdapat pengaruh secara tidak langsung dari
penerapan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai
melalui motivasi kerja. Hal ini menunjukkan bahwa
penerapan disiplin kerja yang dipatuhi oleh pegawai akan
meningkatkan motivasi bekerja lebih giat dan juga
meningkatkan kinerja pegawai.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1.
Gaya kepemimpinan kurang berpengaruh
terhadap motivasi kerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember. Hal ini berarti gaya kepemimpinan
yang ada di kantor Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember tidak menimbulkan peningkatan motivasi kerja
yang sangat berarti bagi pegawai.
2.
Gaya kepemimpinan kurang berpengaruh
terhadap kinerja pegawai Kecamatan Kaliwates
Kabupaten Jember. Hal ini berarti gaya kepemimpinan
tidak menimbulkan peningkatan kinerja yang sangat
berarti bagi pegawai.
3.
Disiplin kerja berpengaruh terhadap motivasi
kerja pegawai Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan disiplin
kerja maka akan meningkatkan motivasi kerja pegawai
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.
4.
Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja
pegawai Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Hal
ini berarti semakin baik disiplin kerja diterapkan kepada
pegawai maka akan semakin kinerja pegawai Kecamatan
Kaliwates Kabupaten Jember.
Saran
a.
Bagi Pimpinan Kecamatan Kaliwates untuk
lebih memotivasi pegawai dengan memberikan contoh
dan teladan kepada pegawai serta menerapkan gaya
kepemimpinan yang lebih demokratis dan mampu
menampung aspirasi pegawai agar lebih meningkatkan
kinerja
pegawai dan memotivasi pegawai untuk
menyelesaikan pekerjaan dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat lebih baik lagi.
b.
Bagi pegawai Kecamatan Kaliwates Kabupaten
Jember, penerapan disiplin kerja oleh pegawai
Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember harus lebih
ditegakkan lagi agar dapat meningkatkan kinerja
pegawai, meminimalkan pegawai yang sering datang
terlambat atau sering membolos dan memberikan
teguran atau sanksi kepada pegawai yang kurang disiplin.
Pemberian sanksi dan teguran merupakan motivasi dari
luar diri pegawai agar lebih memperbaiki sikap disiplin
pegawai.
c.
Bagi penelitian yang akan agar menggunakan
variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai
seperti budaya kerja, lingkungan kerja dan etos kerja
serta melakukan pengujian dengan membandingkan hasil
penelitian dengan 2 objek penelitian yang berbeda
seperti pada 2 daerah yang berbeda atau 2 institusi yang
berbeda.
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keterampilan di semua bidang. Manajemen Islam
prinsipnya unik karena sifatnya yang tidak hanya
membimbing tetapi juga membentuk perilaku individu
secara spiritual dan moral. Agar dapat melakukan
pelayanan terhadap masyarakat dengan baik, maka
pesantren perlu dukungan sistem manajemen yang baik.
Salah satu manajemen yang dimaksut di sini adalah
manajemen dalam menerapkan suatu metode untuk
menghafal al-Qur’an [1].
Menghafal adalah salah satu metode yang
digunakan oleh suatu lembaga pendidikan baik lembaga
sekolah, pondok pesantren maupun lembaga-lembaga
sekolah khusus penghafal al-Qur’an. Metode adalah cara
yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana
yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata agar
tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.
Dengan adanya suatu metode akan bisa membantu
seseorang menentukan keberhasilan menghafal alQur’an dan meningkatkan hafalannya secara
terprogram. Di samping itu juga diharapkan dapat
membantu hafalan menjadi efektif [2].
Masalah
mendasar yang dihadapi pengajaran pendidikan Islam di
seluruh Indonesia adalah ketidak mampuan dan metode
belajar mengajar yang tidak efektif. Pengajaran Islam di
Lembaga lembaga pendidikan masih terbatas pada
konseptualisasi dan hafalan. Dalam hal metode, sekolah
harus mempunyai standar metode yang pas sesuai
dengan kondisi siswa atau santri [3]. Unsur strategi
dalam gaya belajar tahfiz harus diberi perhatian khusus
oleh semua pihak ketika menyusun kurikulum untuk
pengajaran tahfiz dan belajar sehingga keunggulan dalam
kualitas siswa dapat tercapai [4]. Perencanaan
pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk
melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai
jangka waktu perencanaan) agar penyelenggaraan sistem
pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta
menghasilkan lulusan yang lebih bermutu, dan relevan
dengan kebutuhan pembangunan [5]. Pentingnya
komponen pengajaran dalam praktik mengajar guru.
Untuk alasan ini, pelatihan dan kursus yang berkaitan
dengan pengajaran al-Quran harus ditingkatkan dan
diperhitungkan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Sekolah memang harus menyiapkan terlebih dahulu
kurikulum hafalan yang kira-kira menghasilkan kualitas
dan kuantitas hafalan. Kualitas berhubungan dengan
metode yang tepat untuk menghafal al-Qur’an
sedangkan kuantitas seberapa hasil yang didapatkan
dengan kualitas metode tersebut [6].
Menghafal al-Qur’an bukanlah tugas dan suatu
perkara yang mudah, salah satu upaya terpenting untuk
diperhatikan dalam pembinaan hafalan al-Qur’an adalah

Hingga saat ini, menghafal masih menjadi salah satu
metode yang digunakan dalam proses mememlihara
al-Qur'an. Penelitian dengan metode tahfizh alQur’an yang lebih diarahkan pada proses
pembelajarannya
di
pondok
pesantren
Muhammadiyah Boarding School Klaten. Penelitian
bertujuan untuk mengungkap secara deskriptif
metode pembelajaran khifdhul jaded dan khifdhul
qodim dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas
hafalan al-Qur’an para santri pondok pesantren
Muhammadiyah boarding school klaten. Penelitian
kualitatif ini merupakan pendekatan penelitian yang
menghasilkan data deskriptif, merupakan data
tertulis atau lisan dan perilaku orang yang dapat
diamati. Pengumpulan data penelitian dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian
data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar,
sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis
kerja. Tahap pertama pereduksian data, tahap kedua
eksplorasi data dan tahap ketiga dilakukan verifikasi
data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahfizh alQur’an di Pondok Pesantren Muhammadiyah
Boarding School Klaten menggunakan metode
khifdhul
jadid
dan
khifdhul
qodim
untuk
menghafalkan al-Qur’an. Metode khifdhul jaded dan
metode khfidhul qodim yang diterapkan di pondok
pesantren Muhammadiyah boarding school klaten
harus di fokuskan lagi supaya lebih efektif sehingga
setiap tahunnya tidak hanya meluluskan sepuluh
santri penghafal al-Qur’an saja akan tetapi lebih
banyak lagi meluluskan para penghafal al-Qur’an.
Konsep menghafal al-Qur’an dengan menggunakan
metode khifdhul jaded dan metode khifdhul qodim
yang diterapkan di pondok pesantren Muhammadiyah
boarding school klaten harus menjadi metode hafalan
yang akan menelurkan para penghafal al-Qur’an
dengan kualitas hafalan yang baik, sesuai dengan
kaidah yang benar baik itu dari segi makharijul
hurufnya, tajwidnya maupun dari cara membacanya
dengan suara yang indah.

Kata kunci: metode, pembelajaran, tahfizh al-Qur’an, MBS
Klaten
PENDAHULUAN
Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga
pendidikan tertua di Indonesia. Setiap lembaga
pendidikan, termasuk pesantren dituntut untuk
memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
Salah satu tujuan berdirinya pondok pesantren, mahad,
dan Lembaga pendidikan Islam adalah untuk
mewujudkan filosofi pendidikan secara terintegrasi
selain menghasilkan para huffaz akan tetapi juga memiliki
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metode. Dalam melaksanakan metode menghafal alQur’an hendaknya dipandu dan dibimbing langsung oleh
seorang pemandu hafalan yang berkompeten dalam
penghafalan al-Qur’an, supaya hafalan yang sudah
didapatkan bisa dipantau dan dibina oleh pemandu
hafalan bila ada kesalahan dan sebagainya [7]. Menghafal
al-Qur'an bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh setiap
muslim. Proses menghafal al-Qur’an mengharuskan
seseorang untuk memiliki beberapa keterampilan
sebelumnya yaitu untuk membaca Qur'an dengan baik,
dengan tajwid yang tepat dan bacaan lancar. Baru
kemudian seseorang mulai menghafal al-Quran sehingga
akan menghasilkan hafalan yang baik dan kuat serta
dapat mengingat semua 30 juz ’dari al-Quran, individu
muslim harus mengikuti aturan khusus untuk
memastikan hafalannya benar-benar menempel baik
dalam benaknya. Tidak ada keraguan bahwa di zaman
modern seperti sekarang ini ada beberapa metode yang
digunakan untuk reservasi dalam menghafalkan alQuran. Lembaga pendidikan sudah pasti menerapkan
metode menghafal al-Quran untuk siswa maupun para
santrinya. Karena metode merupakan strategi untuk
mencapai tujuan dari pembelajaran [8].
Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap metode
yang digunakan di pondok pesantren Muhammadiyah
Boarding School Klaten. Muhammadiyah Boarding
School Klaten merupakan sekolah yang berkurikulum
KMI sistem modern, sederajat dengan MTs dan MA,
yang langsung bernaung di bawah PDM Klaten. Pondok
pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten
mempunyai visi mewujudkan kader persyarikatan yang
taat, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, dan berprestasi.
Dengan salah satu misinya adalah menerapkan tahfiz &
tafhim al-Qur’an. Adapun untuk program unggulan yaitu
tahfidz al-Qur’an yang berupa hafal al-Qur’an minimal 5
Juz. Di sebagian Lembaga pendidikan terutama Lembaga
pendidikan yang berlatar belakang pendidikan Islam
hafalan al-Qur’an merupakan kurikulum yang menjadi
unggulannnya, dengan menggunakan berbagai macammacam metode sesuai kurikulum yang ditetapkan di
Lembaga pendidikan tersebut. Demikina pula dengan
Muhammadiyah Boarding School Klaten menerapkan
metode dalam menghafal al-Qur’an. Metode apa yang
diterapkan di pondok pesantren Muhammadiyah
Boarding School Klaten untuk menghafal al-Qur’an.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana
metode yang diterapkan dalam menghafal al-Qur’an di
Muhammadiyah Boarding School Klaten. Penelitian ini
akan bermanfaat untuk mengetahui kualitas metode
yang diterapkan di Muhammadiyah Boarding School
Klaten dalam menghasilkan para penghafal al-Qur’an.

proses pembelajaran tahflzh al-Qur’an dan terlibat
langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Jenis
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara tidak terstruktur dengan menggunakan
pedoman wawancara dan fleldnote. Wawancara
dilakukan terhadap sie penanggung jawab tahfizh utama,
sie penanggung jawab tahfizh kampus dan guru. Untuk
melengkapi hasil observasi dan wawancara, dilakukan
studi dokumen terkait proses pembelajaran tahflzh alQur’an dan lembaga yang melaksanakan. Setelah data
terkumpul, selanjutnya akan dilakukan analisis data.
Analisis data adalah suatu proses pengorganisasian data
ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar, sehingga
dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja. Ada
beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama akan
dilakukan pereduksian data yang meliputi pemilihan,
kategorisasi, dan pemilahan. Kedua, dilakukan eksplorasi
data untuk memperjelas dan memperdalam data yang
ditemukan. Ketiga dilakukan verifikasi data untuk
membuktikan akurasi kebenaran data yang ada, dengan
salah satu cara melakukan crosscheck dengan data
lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejarah singkat pondok pesantren Muhammadiyah
boarding school klaten
Pondok Pesantren Muhammadiyah Sangkal Putung
Klaten merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah
yang diharapkan mampu menjadi media pencetak kader
Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa. Dari
amal usaha ini diharapkan dapat kita wujudkan ulama
yang mampu membaca kitab, mandiri dan berjiwa
wirausaha, serta dapat menegakkan dan mendakwahkan
Islam berdasarkan al Qur’an dan Sunnah Shohihah
sebagaimana faham Muhammadiyah. Pada tahun 2007
Sebelum menjadi boarding school pondok tersebut
adalah madrasah tsanawiyah dan madrasah Aliyah
muhammadiyah sangkal putung. Kemudian pada tahun
2014 dijadikan satu menjadi Pesantren Muhammadiyah
Boarding School (MBS) dan semua santri harus
berasrama. Dari tahun ke tahun santri MBS Klaten selalu
meningkat dan memiliki tiga tempat yaitu kampus 1,
kampus 2, dan kampus 3. Muhammadiyah Boarding
School Klaten adalah salah satu lembaga pendidikan yang
dikelola Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten.
Istimewanya, lembaga ini juga merupakan satu-satunya
lembaga bermodel boarding school (al madrasah ad
dakhiliyyah) atau yang dikenal dengan nama Pondok
Pesantren yang dimiliki PDM Klaten. Pondok ini
diharapkan menjadi lembaga pencetak kader-kader
Muhammadiyah yang loyal dan mumpuni di masa-masa
yang akan datang. Oleh karena itu dalam visi pondok
pesantren Muhammadiyah Boarding school disebutkan
akan “Terwujudnya Kader Persyarikatan dan Ulama
yang beriman, berilmu, berwawasan luas, berakhlak
mulia, mampu membaca kitab, berbahasa Arab-Inggris
aktif,
mandiri dan berjiwa wirausaha
dan
kepemimpinan”.
Model lembaga pendidikan yang dipandang sangat
ideal untuk membentuk keimanan, karakter, dan mental
hidup anak adalah lembaga pendidikan yang berasrama

METODE PENELITIAN
Menurut moleong (2000) Penelitian kualitatif ini
merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan
data deskriptif, merupakan data tertulis atau lisan dan
perilaku orang yang dapat diamati. Pengumpulan data
penelitian ini dilakukan dengan cara observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Observasi partisipatif
moderat yaitu dilakukan untuk memperoleh data yang
lengkap dengan cara peneliti mengikuti secara seksama
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(boarding school). Karena dalam boarding school para
anak didik hidup 24 jam dalam sistem yang dirancang
secara sistematis untuk membentuk karakter, keimanan,
dan mental hidup anak didik. Selain itu upaya
pembentukan anak didik yang berkarakter, beriman, dan
bermental hidup, mereka juga dididik menjadi kader
persyarikatan. Sehingga mereka paham apa itu itu
Muhammadiyah, tujuan dan bentuk gerakannya. Maka,
Pondok pesantren sangat memperhatikan berbagai
kegiatan yang menanamkan loyalitas persyarikatan
santri, seperti HW, Kemuhammadiyahan, IPM, Baitul
Arqam, Tapak Suci, dan berpartisifasi dalam kegiatan lain
yang menumbuhkan kecintaan terhadap persyarikatan.
Di era sekarang, di mana arus globalisasi dan
liberalisasi terasa semakin deras mempengaruhi konsep
keimanan dan akhlakul karimah semua umat Islam,
khusunya para generasi muda, meningkatnya kasuskasus tentang kenakalan remaja, pergaulan bebas,
konsumsi miras dan narkoba, semua itu merupakan halhal yang semakin meresahkan umat. Untuk itu dalam
membentengi generasi kita dari hal-hal yang demikian,
maka salah satu lembaga penting, selain rumah dan
masyarakat, adalah lembaga Pendidikan. Konsep model
kolegial di lembaga pendidikan terkait dengan konsep
"jamaah". Dengan demikian, sangat penting bagi umat
Islam untuk menyoroti dan menganjurkan prinsipprinsip Islam model kolegial dalam arus utama wacana
intelektual. model kolegial dari perspektif Islam akan
meningkatkan budaya kolegialitas di lembaga pendidikan
Muslim. Kepala sekolah Muslim harus memperhatikan
tujuan model kolegial, struktur organisasi model
kolegial, dan kepemimpinan transformasional dan
partisipatif dalam model kolegial [10].
Gambar 1.
Data Santri MTs MBS Klaten

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik di
lingkungan daerah Klaten sendiri maupun masyarakat
luar daerah Klaten, mengingat santri MBS bersal dari
berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu MBS Klaten
juga sudah mempunyai fasilitas Gedung sendiri yang
megah di beberapa yaitu kampus 1, Kampus 2, dan
kampus 3, yang terletak tidak jauh dari pusat kota
Klaten. Dengan melihat gambaran santri maupun fasilitas
yang sudah memadai, tentunya manajemen pondok
pesantren MBS tidak diragukan lagi termasuk
manajemen hafalan al-Qur’an atau Tahfizdul Qur’an
yang menjadi program unggulan di pondok tersebut.
Keadaan ustazd dan ustazdah
Para pengajar di MBS Klaten terdiri dari 80 staf
pengajar dari lulusan beberapa perguruan tinggi seperti
alumni Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir, Pondok
Modern Gontor Jatim, perguruan tinggi baik negeri
maupun swasta yang berkompeten di bidangnya.
Sedangkan pengampu tahfizh di MBS Klaten terdiri dari
22 asatidzah dan ditambah mudir ma’had. Berdasarkan
uraian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk
pembinaan yang diterapkan di MBS Klaten tetap
mengadopsi bentuk pembinaan yang diterapkan oleh
Nabi Saw. Kepada sahabat di mana Nabi mengangkat
beberapa orang sahabat untuk membantu mengajarkan
al-Qur’an kepada sahabat yang lain. Ini berarti teori yang
telah dikemukakan sebelumnya relevan dengan fakta
yang ada.
Keadaan Sarana dan Prasarana pondok pesantren
Muahammadiyah boarding school Klaten
Sarana-prasarana yang menjadi pusat kegiatan
santri pondok pesantren MBS Klaten adalah Masjid.
Masjid ini telah menjadi tempat kegiatan keagamaan
khususnya sarana tempat pembelajaran tahfizh alQur’an sejak awal berdirinya pondok pesantren
tersebut. Asrama selain sebagai tempat istirahat juga
dijadikan tempat pembelajaran. Fasilitas lain yang
disediakan adalah Mushaf al-Qur’an, untuk mushaf alQur’an
Muhammadiyah
Boarding
School
merekomendasikan kepada seluruh santri untuk
memakai al-Qur’an al-Huffadz. Alasan pondok
pesantren MBS Klaten menggunakan mushaf tersebut
karena mushaf tersebut memudahkan santri untuk
menghafal. Akan tetapi pihak pondok pesantren MBS
Klaten belum mewajibkan untuk memakai mushaf
tersebut. Selai itu ada kitab-kitab tajwid baik yang
lengkap dan berbahasa Arab maupun yang praktis dan
berbahasa Indonesia yang digunakan salah satunya buku
tuhfatul athfal dan pelajaran tajwid. Ini berarti bahwa
sistem pembelajaran tahfizh al-Qur’an telah terlaksana
dengan baik di pondok pesantren MBS Klaten.

Gambar 2.
Data santri MA MBS Klaten

Metode Pelaksanaan Tahfizh al-Qur’an di Pondokk
Pesantren Muhammadiyah Boarding School Klaten
Menghafal al-Quran dapat dikatakan sebagai
penyimpanan dengan hati dan pengambilan teks alQur'an dengan mempraktikkan dan melafalkannya
berulang-ulang, merupakan sebuah proses yang dikenal
sebagai Hifz. Menghafal al-Qur’an suatu kebutuhan umat

Gambar 1 dan 2 menunjukan data santri di MBS
Klaten yang setiap tahunnya selalu bertambah. Hal ini
menunjukan bahwa MBS sudah banyak di kenal dan
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Islam sepanjang zaman. Oleh karena itu, pada zaman
Rasulullah Saw mereka para penghafal al-Qur’an
mendapatkan kedudukan khusus sampai ketika mereka
sudah menjadi syuhada’. Umat Islam tidak akan meraih
izzah-nya kecuali dengan kembali kepada al-Qur’an
secara utuh. Awal dari semua ilmu yaitu menghafalkan
kitabullah dan memahaminya, sedangkan al-Qur’an
merupakan pokok dari semua ilmu, barang siapa yang
menghafalkannya sebelum usia baligh, kemudian
meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang
dapat membantu memahaminya yaitu bahasa Arab,
maka hal itu adalah penolong untuk mencapai tujuan
dalam menghafal dan memahami al-Qur’an dan Sunnah
nabi Muhammad Saw [11].
Menghafal al-Qur’an merupakan proses dan usaha
yang terus menerus dalam rangka untuk memelihara,
menjaga dan melestarikan kemurnian al-Qur’an yang
diturunkan kepada Rasulullah Saw ke dalam pikiran
dengan sengaja, serta sungguh-sungguh dengan tujuan
selalu ingat dan menghindari adanya suatu perubahan
dan pemalsuan serta dapat menjaga dari kelupaan baik
secara keseluruhan maupun sebagiannya, sehingga
mampu mengungkapkan kembali di luar kepala. AlQurthubi menyatakan apabila seseorang mendengarkan
kitabullah dan sunnah Nabi-Nya, dengan penuh seksama
disertai niatan yang benar seperti yang dikehendaki
Allah, maka Allah akan memahamkannya serta akan
menjadikannya cahaya di dalam hatinya. Oleh karena itu
seorang pengajar al-Qur’an akan menentukan
kedudukan seseorang di akhirat kelak. Sehingga memilih
seorang pengajar untuk menghafalkan al-Qur’an
peranannya sangat besar.
Pondok pesantren Muhammadiyah Boarding
School Klaten menjadikan tahfidzul Qur’an sebagai
program unggulan dikarenakan pertama;
1. Dalam sebuah hadits mengatakan “sebaik-baik
orang diantara kalian adalah orang yang
mempelajari al-Qur’an dan mengajarkannya.”
(H.R. Bukhori) Hadits tersebut menunjukan
bahwa ukuran kebaikan seseorang di sisi Allah
ialah ketika ia diberi kesempatan oleh Allah
untuk belajar dan memahami al-Qur’an
kemudian mengamalkan dan mengajarkannya.
Al-Qur’an merupaka bukti kasih sayang dari
Allah Swt kepada para hamba-Nya. Ia hadir
sebagai pentunjuk dan membawa cahaya bagi
kehidupan manusia menuju kebahagiaan abadi.
Allah berfirman dalam Q.S. Asy-syura’: 52,
“Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu
(Muhammad) ruh (al-Qur’an) dengan perintah
kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui
apakah kitab (al-Qur’an) dan apakah iman itu,
tetapi kami jadikan al-Qur’an itu cahaya,
dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang
kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
Dan
sungguh
engkau
benar-benar
membimbing (manusia) ke jalan yang lurus.”.
“Dan sesungguhnya kedua hal itu yaitu alQur’an dan iman merupakan sumber segala
kebaikan di dunia dan di akherat. Memahmi
keduanya merupaka suatu pengetahuan yang

2.

3.
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sangat agung dan paling utama. Bahkan pada
hekekatnya tidak ada ilmu yang bermanfaat
bagi pemiliknya selain ilmu tentang keduanya.”
Jadi menghafal al-Qur'an di mulai dari masa
kanak-kanak dan masa muda merupakan
bagian mencontoh salaf sholeh, menapaki
setiap jejak mujahadah (kesungguhan) mereka
dan menempuh contoh jalan hidayah Allah
[12], [13].
Dengan adanya program tahfidhul Qur’an di
Muhammadiyah Boarding School Klaten
diharapkan akan mampu memperbaiki dan
merubah akhlak santri dari yang belum baik
menjadi lebih baik. Dengan membaca alQur’an diharapkan seseorang bisa mendapat
ilmu baru untuk memperbaiki hidupnya.
Diapun juga bisa mendapat pencerahan yang
lebih baik untuk hidupnya seperti hidayah, dan
al-Qur’an akan memberi jalan bagi seseorang
untuk menjadi lebih baik. Orang yang
menghafal al-Qur'an bisa dilihat dari moral dan
sikap mereka.
Menghafal al-Qur’an merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan kecerdasan
seseorang. Dengan banyak menghafal otak
akan lebih cepat menyerap informasi dan juga
menyimpannya dalam jangka waktu lama.
Semakin seseorang sering membaca al-Qur’an
ternyata melatih dan juga meningkatkan otak
dalam mencerna informasi. Salah satu ciri
orang yang cerdas adalah memiliki daya
ingatan yang kuat. Daya ingatan seseorang bisa
dipengaruhi oleh proses hafalan dan latihan
[14]. Ada perbedaan yang signifikan dalam
pencapaian akademik sebelum Huffaz dan
sesudah Hifz. Selain itu analisis konten
menunjukkan keseluruhan berdampak positif
pada pendidikan dan kehidupan sosial-budaya
Huffaz [15]. Menghafal itu diindikasikan terkait
dengan
prestasi
akademik
peserta.
Selanjutnya, hal itu dianggap sebagai alat yang
efektif untuk pemberdayaan otak, peningkatan
ilustrasi, dan orasifitur [16]. Hasil penelitian
Mengajar menghafal al-Qur’an adalah melalui
pengucapan yang benar, penggunaan mushaf
tertentu, mengatur tingkat menghafal,
pembacaan doa sebelum menghafal dan lainlain, para peneliti mengklaim bahwa menghafal
Qur’an telah memberi dampak besar kepada
huffaz Qur’an serta memiliki catatan akademik
yang luar biasa. Usia muda, yaitu usia pra
sekolah hingga SMA menghafal al-Qur’an
sangat urgen dan ditekankan untuk
ditanamkan dalam ingatan mereka agar ingatan
mereka yang masih bersih terisi dengan hal-hal
yang bermanfaat. Maka dari itu, orang tua dan
para pendidik hendaknya memberikan
perhatian dan bimbingan yang tepat agar
generasi muda ini menjadi generasi yang
bermanfaat bagi agama [17].

Berdasarkan analisis yang dilakukan tentang
pembelajaran metode tahfizh al-Qur’an di MBS Klaten
Pondok pesantren Muhammadiyah boarding school
klaten menggunakan dua dasar metode dalam menghafal
al-Qur’an. Metode ini di namai metode khifdhul jadid dan
khifdhul qodim. Para santri diharuskan menghafal
berdasarkan kemampuan mereka. Mulai dari setengah
halaman, hingga mencapai sekitar empat halaman alQur’an Rasm Uthmani. Dengan mempraktikkan metode
ini, santri dapat membaca semua 30 juz dengan
menghafal, tanpa melihat mushaf al-Qur’an.
a. Metode Khifdhul jadid
Khisdhul Jadid adalah istilah yang digunakan
untuk menggambarkan hafalan baru para santri
. Hafalan baru santri yang di setorkan pada
pembimbing halaqoh. Hafalan baru tersebut
tergantung
kepada
kemampuan
dan
kesungguhan seorang santri. Biasanya satu kali
setoran antara setengah lembar sampai 2
lembar. Khifdhul jadid merupakan perkara asas
bagi semua penghafal al-Qur’an. Jika tidak ada
hafazan baru, bagaimana bisa menyelesaikan
hafalan 30 juz. Perbedaannya hanya dalam hal
cepat atau lambat, banyak atau sedikit serta
rajin atau malas bagi para penghafal [18].
b. Metode khifdhul qodim
Mengulang hafalan lama yang disetorkan
kepada pembimbing halaqoh. Khifdhul qodim
ini sama dengan muroja’ah, contohnya jika
seorang santri sedang menghafal juz 3 maka juz
1 sampai juz 2 adalah khifdhul qodim. Alasan
pondok pesantren menggunakan metode
khifdhul jadid dan khifdhul qodim dikarenakan
pertama; karena mudah dan memudahkan
santri untuk menghafal [18].

kelompoknya yang terdiri dari 10 orang perkelompok.
Para pembimbing halaqoh akan mencatat kemajuan
prestasi mereka dalam buku-buku khusus yang sudah
disiapkan untuk para santri. Disamping jadwal yang
sudah di tetapkan oleh pondok, khifdhul jadid dan
khifdhul qodim bisa sewaktu-waktu diterapkan
tergantung sesuai kebutuhan para santri dan kesediaan
para pembimbing halaqah. Secara keseluruhan, para
santri memiliki banyak waktu untuk menambah hafalan
baru disetiap harinya, yang kemudian di setiap pagi para
santri baru menyetorkan hafalan baru tersebut pada
pembimbing halaqoh. Dalam menghafal al-Qur’an harus
ditanamkan keyakinan di hati bahwa tidak ada waktu
yang tidak bisa digunakan untuk menghafal. Setiap saat
diwaktu malam maupun siang adalah waktu yang baik
untuk menghafal al-Qur’an [20]. Ada waktu-waktu yang
mudah untuk kegiatan hafalan, atau lebih baik, bila dilihat
dari sisi kejernihan pikiran dan kemampuan otak untuk
merenungkan ayat-ayat al-Quran. Waktu tersebut
contohnya saat sahur, di pagi hari buta, dan sebelum
tidur. Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami
bahwa dalam menerapkan sistem pembelajaran metode
tahfizh al-Qur’an maka pengaturan waktu yang baik
harus diterapkan, selain untuk efisiensi dan efektifitas
pembelajaran juga untuk melatih kedisiplinan para santri
dalam menggunakan waktu [21].
Table 2. Konsep Tahfzidul Qur’an di MBS Klaten
Bagi
Yang
Telah
Selesai
30 Juz
- Muroja’a
h dengan
membac
a 3 juz
perhari
- Penyeto
ran
2
lembar
perhari
- Juziyah
setiap 10
hari, 2x
atau 1x
duduk.

Table 1.
Jam Wajib Menyetorkan Hafalan bagi Santri
N
o
1
2

Ja
m
waj
ib
Pagi

Mu
lai
pu
kul
05.
00

Bera
khir
puku
l
06.00

Mal
am

19.
00

20.30

Jenis
kegi
atan

Ketera
ngan

Tem
pat

Khifd
hul
Jadid
Khifd
hul
Qodi
m

Setiap
Pagi

Masji
d

Setiap
Malam

Masji
d

Table di atas menunjukan bahwa kegiatan Khifdhul
jadid para santri pondok pesantren Muhammadiyah
Boarding School Klaten sudah terjadwal sesuai yang
ditetapkan oleh pondok. Yaitu mulai selesai sholat
subuh dari pukul 05.00 sampai pukul 05. 30, kemudia
dilanjutkan untuk khifdhul qodim selesai sholat isya dari
pukul 19.00 sampai pukul 20.30. Karena khifdhul jadid
maupun khifdhul qodim merupakan kewajiban santri
untuk menyetorkan hafalan, oleh karena itu mereka
akan duduk di depan pembimbing halaqoh beserta
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Bagi
Ustadz
Ustadzah

Bagi
Santri
Khusus

Bagi
Santri
Non
Khusus

- Satu bulan
1 juz. 1 juz
dibagi
untuk
5
orang
(muraja’ah
1 halaman
setiap hari,
selama 5
hari ¼ juz).
Setiap
pekan
menyelesai
kan ¼ juz
sampai
selesai 1
juz.
- One day
one juz
2 lembar
dibaca
ketika
sebelum
atau selesai
sholat.

- Juziyah
bisa
dibagi
menjad
i
4x2x1x
- One
day one
juz
2
lembar
dibaca
ketika
sebelu
m atau
selesai
dholat
- Muroja’
ah
wajib
hafalan
target
kelas
- Minima
l
setoran

- One
day
one juz
2
lembar
dibaca
ketika
sebelu
m
sholat
atau
setelah
sholat
- Focus
muroja’
ah
hafalan
untuk
muroja’
ah
target
kelas
- Juziyah
5x4x2x
1x

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang
yang melaksanakan tugas dengan sasaran orang yang
dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil
mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam
usaha mewujudkan tujuan operasional Pembelajaran
efektif mengarah pada terukurnya suatu tujuan dari
belajar. Pembelajaran dianggap efektif apabila sekor yang
dicapai oleh siswa memenuhi batas minimal kompetensi
yang telah dirumuskan. Proses belajar-mengajar dapat
dikatakan berhasil baik, apabila kegiatan belajarmengajar tersebut dapat membangkitkan proses belajar.
Karena penentuan atau ukuran dari pembelajaran yang
efektif terletak pada hasilnya. Efektifitas dapat dijadikan
sebagai patokan untuk mengukur keberhasilan suatu
pendidikan yang mencerminkan sejauh mana tingkat
keberhasilan tersebut telah dicapai oleh peserta didik
atau para santri dalam mencapai suatu tujuan pendidikan
yang telah ditentukan. Efektivitas yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah hasil yang dicapai dalam menghafal
al-Qur’an santri di pondok pesantren Muhammadiyah
Boarding School Klaten dengan metode menerapkan
khifdhul jadid dan khifdhul qodim [24].

1
lembar
Kalau melihat daftar konsep pada tabel di atas
bahwa
hafalan
al-Qur’an
pondok
pesantren
Muhammadiyah Boarding School Klaten di atas, ternyata
terdiri dari bagian-bagian kelompok baik dari para
ustad/ustadzah, santri dan para santri yang sudah
menghafal 30 sebagai santri pengabdian. Santri yang
sudah menyelesaikan 30 juz tetap akan menyetorkan
hafalannya karena masih mengabdi di Muhammadiyah
Boarding School Klaten. Mereka para santri yang sudah
menghafal sampai 30 juz terdiri dari santri dan santriwati
yang jumlahnya 10 orang. Pada akhir wisuda mereka
mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa mereka
sudah menyelesaikan hafalan sampai 30 juz. Dastar bandi
adalah teknik sertifikat kelulusan yang diberikan kepada
siswa yang menyelesaikan pembacaan mereka dan dapat
lulus ujian dalam metode Panipati. Setelah berhasil lulus
dalam tertib wifak, siswa akan menerima Sertifikat
Penghafalan al-Qur’an khusus dari Jami'ah Darul Qur’an
Pakistan. Acara khusus ini dikenal sebagai Dastar Bandi
atau Konvokasi [22]. Setiap santri yang akan ujian
kelulusan menghafal al-Qur’an akan diuji untuk
memperkuat hafalan sebelum ujian akhir kelulusan
menghafal. Setiap santri apabila sudah menyelesaikan
hafalan 1 juz maka wajib mengulangi kembali, dengan
cara dari halaman dengan halaman yang lain diikat
menjadi satu. Kemudia jika 5x artinya boleh 1 juz dibagi
menjadi 2 lembar sekali duduk, dan maju ke pembimbing
5x. Kemudian boleh juga 4x artinya 2,5 lembar x4
pertemuan sama dengan 1 juz. Boleh 2x artinya 5 lembar
x2 pertemuan sama dengan 1 juz. Sedangkan 1 x artinya
sekali duduk menyetorkan hafalan langsung 1 juz [23].
Dari konsep tersebut terbagi antara santri khusus
dan santri non khusus. Bagi santri khusus artinya konsep
itu diikuti para santri yang mempunyai kemauan tinggi
untuk cepat mendapatkan hafalan yang banyak. Maka
mereka akan semakin terasah dengan konsep menghafal
seperti ini dan mereka menjadi terbiasa dengan konsep
tersebut, untuk anak-anak yang mampu hanya tinggal
memberikan motivasi dan metode untuk menghilangkan
kejenuhan mereka serta mencari cara agar mereka
menghafal dan muroja’ah atas kemauan sendiri.
Sedangkan bagi santri yang non khusus artinya konsep
ini diikuti bagi santri yang tidak mempunya target cepet
selesai akan tetapi mereka juga mengikuti peraturan
yang ditetapkan pihak pondok pesantren. Melihat
konsep yang disesuaikan dengan metode hafalan target
hafalan ini akan mudah didapat dari santri non khusus
sebanyak 98% dibanding dengan santri khusus yang
hanya mendapatkan 70% karena santri khusus lebih
berat, Jadi misal di includekan kedua konsep tersebut
sudah mencapai target. Sehingga dengan diterapkannya
metode khifdhul jadid dan khifdhul qodim dari 600 santri
baik dari santri khusus maupun santri non khusus
menyatakan bahwa metode tersebut sangat efektif.
Tahun ajaran 2018/2019 MBS Klaten sudah meluluskan
10 santri penghafal al-Qur’an terdiri dari santri Mts dan
MA [18].

Metode Tadabbur Qur'an dalam Pengajaran Pendidikan
Islam
Metode adalah prosedur yang sistematis dan
praktis dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.
Tadabbur dimaksutkan mengungkap dari yang
tersembunyi melalui kontemplasi. Jadi, tadabbur Qur'an
merujuk pada cara instruksi praktis yang memerlukan
kombinasi pendekatan dan dilakukan dengan cara yang
reflektif. Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran
Islam. Allah memerintahkan manusia yang berkaitan
dengan hal belajar mengajar terdapat dalam surat al’Alaq
dari 1-5, Surat tersebut memerintahkan manusia untuk
membaca, mempelajari, belajar atau melakukan suatu
penelitian ilmiah, bahkan untuk saling mengajar [3].
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa mulamula wahyu al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat-ayat
ini yang mulia lagi diberkati, ayat-ayat ini merupakan
suatu permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah
karena rasa kasih sayang Allah kepada hamba-hambaNya, merupakan nikmat yang mula-mula diberikan oleh
Allah kepada mereka. Surat ini di dalamnya terkandung
peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula
penciptaan manusia, yaitu dari 'alaqah. Di antara
kemurahan Allah Swt ialah Dia telah mengajarkan
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Melihat hal
ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati
manusia dengan ilmu-Nya. Dan ilmu tersebut
merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara
Abul Basyar (Adam) dengan malaikat. Terkadang ilmu
berada di akal pikiran, dan terkadang juga berada dalam
lisan, juga terkadang pula berada dalam tulisan. Secara
akal. Lisan dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu dan
tidak sebaliknya. Karena itulah disebutkan dalam alQur’an firman-Nya: Bacalah, dan Tuhanmulah Yang
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia
apa yang tidak diketahuinya. (Al-'Alaq: 3-5). Di dalam
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atsar disebutkan "Ikatlah ilmu dengan tulisan." Dan
masih disebutkan pula dalam asar, bahwa barang siapa
mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan
mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui
sebelumnya. Belajar merupaka suatu dasar untuk
pengembangan pengetahuan, dan juga merupakan
landasan iman dan kepercayaan. Maka dari itu belajar
adalah aktivitas penting dalam kehidupan manusia
karena manusia adalah khalifah di muka bumi [26].
Al-Qur’an adalah petunjuk bagi umat manusia,
cahaya kehidupan serta prinsip-prinsip dalam menjalani
hidup di dunia. Segala yang dibutuhkan manusia sudah
diterangkan dalam al-Qur’an, baik secara eksplisit,
implisit, atau isyarat. Para sahabat nabi dan para pengikut
memperhatikan al-Qur’an dengan perhatian maksimal
dari berbagai sisi, seperti aspek tilawah (baca), tahfidz
(hafalan), pemahaman, tadabbur, dan pengamalan.
Namun umat zaman ini, karena kelemahan
mayoritasnya, dalam interaksi mereka dengan al-Qur’an
hanya menitik beratkan pada aspek baca, dan hafalan
saja, meninggalkan aspek utama, yaitu memahamami dan
mentadabburi. Kebiasaan seperti ini menjadikan aspek
pengamalan al-Qur’an menjadi sesuatu yang mewah.
Kemunduran ini bahwa sungguh Allah telah menurunkan
al-Quran,
dan
memerintahkan
kita
untuk
mentadabburinya, dan Allah sudah menjamin akan
menjaganya (menghafalnya), namun kita malah sibuk
menjaganya
(menghafalnya),
meninggalkan
mentadabburinya [27].
Selain menghafalkan al-Qur’an para santri
Muhammadiyah Boarding School Klaten yang sudah
menghafal 30 juz ada kewajiban untuk meroja’ah serta
mentadabburi al-Qur’an, dan salah satu caranya adalah
dengan kewajiban mereka yang sudah lulus Madrasah
Aliyah pengabdian di pondok selama satu tahun dengan
tujuan ilmu yang sudah di dapat disampaikan ke santri
lain. Tujuan dasar diturunkan al-Qur’an adalah supaya
manusia mendatabburinya dan mengambil pelajaran
darinya, bukan sekedar hanya untuk dibaca saja
meskipun pahalanya banyak. Mentadabburi al-Qur’an
tidak hanya sekedar mambaca al-Qur’an dengan
menjaga huruf-hurufnya, makhraj-makhrajnya akan
tetapi memahami isi yang terkandung di dalamnya dan
mengamalkan serta mengajarkannya [18].
Bahwa adab-adab membaca al-Qur’an adalah
mentadabburi kandungan-kandunganya [28]. Menurut
Al-Rafi’i (2000) bahwa al-Qur’an memberi petunjuk, dan
makna-makna yang tidak terbatas, dengan kalimat yang
terbatas. Allah menjelaskan bahwa al-Qur’an tidak
diturunkan melainkan supaya manusia mentadabburi
ayat-ayatnya dan memahami kandungan isinya, firman
Allah dalam al-Qur’an surat ke 38: 29 menyatakan
bahwa, “Kitab al-Qur’an kami turunkan kepadamu
penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan
agar orang-orang yang berakal sehat mendapat
pelajaran. Dalam tafsir al-Sa’di menjelaskan, mengenai
berkah al-Qur’an, bahwa dalam al-Qur`an terdapat
kebaikan dan ilmu yang sangat banyak. Di dalamnya
terdapat petunjuk agar terhindar dari segala kesesatan,
obat dari segala penyakit, cahaya untuk menerangi
kegelapan-kegelapan, setiap hukum yang diperlukan

manusia dan dalil yang tegas tentang segala yang
diinginkan sehingga menjadikannya semulia-mulia kitab
yang diturunkan Allah Swt.
Untuk mendapatkan berkah dari al-Qur’an salah
satunya berupa ilmu, obat, cahaya dan segala bentuk
kemanfaatan dibutuhkan pemahaman, perenungan, serta
tadabbur ayat-ayatnya secara terus menerus, berulangulang secara periodik. Karena Tadabbur merupakan
cara berinteraksi terhadap al-Qur’an. Dia adalah sebaikbaik amal karena dengan tadabbur berkah al- Qur’an,
ilmu, obat, dan cahaya al-Qur’an bisa diusahakan,
berbeda dengan hanya
membaca cepat tanpa
pemahaman. Mengenai fungsi tadabbur ini, bahwa
tadabbur al-Qur’an berfungsi menyadarkan orang dari
pingsan, membuka jendela-jendela, mengusahakan
cahaya, menggerakkan rasa, menjadikan hati bergelora,
mensucikan nurani, menghidupkan jiwa, menyinari dan
mencahayainya [30]. tadabbur adalah benteng utama
Islam untuk menjaga kemuliaannya dan membangun
kembali peradabannya [31]. Ketika kaum muslimin
bersikap adil kepada diri mereka sendiri, tentunya
mereka tidak akan meninggalkan al-Quran, apabila
mereka mentadabburi kandungan al-Quran, dan mereka
mengetahui apa yang telah Allah tetapkan sebagai jalan
kehidupan yang terbaik, tentu mereka tidak akan berada
dalam ketertinggalan seperti sekarang, karena al-Quran
sebenarnya mengarahkan kepada petunjuk, sekaligus
sebagai cahaya bagi umat, jalan yang lurus, kunci
kebahagiaan,
kunci
untuk
mencapai
sebuah
kemaslahatan, terbagunnya kembali umat dan
peradabannya [32].
Implikasi Mengahafal al-Qur’an bagi Generasi Muslim
Islam telah mengajarkan bahwa segala urusan dan
problematika di masyarakat adalah tanggung jawab serta
amanah yang dibebankan kepada pemuda. Dan di dalam
ajaran Islam menuntut semakin tinggi jenjang pendidikan
seseorang, maka semakin tinggi akhlak dan moral yang
tertanam di hatinya. Seorang muslim haruslah senantiasa
berpegang teguh pada nilai-nilai dalam ajaran Islam. Di
Setiap aktivitas dan perannya seyogyanya berdasarkan
kepada sumber ajaran Islam. Akhlak dan moral yang
melekat pada seorang muslim bersumber kepada alQur’an dan Sunnah Nabi Saw. Karena kedua sumber
inilah yang menjadi barometer kualitas akhlak dan moral
seorang muslim. Siapapun yang dekat dan menjadikan
pedoman dengan kedua sumber ajaran Islam ini, maka
pastilah mempunyai kualitas akhlak yang baik. Fatimah
(2018) menyatakan bahwa, menempatkan akhlak pada
sains adalah tanggung jawab bersama karena hal itu
mencakup implikasi doktrinal bahwa tujuan hidup
manusia harus berada dalam kerangka pemujaan kepada
Allah.
Mekanisme untuk melawan potensi invasi budaya
sangat penting bagi seluruh umat Islam pada umumnya
dan para pendidik Muslim pada khususnya. Pendidikan
merupaka alat yang paling penting di antara semua cara
untuk melawan nilai-nilai asing yang terkandung dalam
bahasa asing, terutama yang terkenal secara global.
Nilai-nilai Barat yang tertanam dalam buku teks bahasa
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Inggris dimanifestasikan secara eksplisit dan implisit.
Studi ini juga menunjukkan bahwa ada kontradiksi yang
cukup besar antara nilai-nilai ini dan nilai-nilai yang
disebarkan dalam buku teks lain yang digunakan oleh
siswa yang sama untuk mata pelajaran lain, serta dengan
nilai-nilai yang disebarkan oleh guru dan orang tua. Maka
dengan Pendidikan budaya Islam sejak dini yaitu
membiasakan dengan Qur’an akan tumbuh perilaku
seseorang akan senantiasa diiringi nilai-nilai spiritual
akhlak al-Qur’an akan melekat pada diri orang muslim
[34].
Al-Qur’an merupakan kumpulan petuah dan
sebuah pelajaran. Rasulullah sendiri telah memberikan
penghargaan kepada umat manusia bahwa yang paling
mulia di antara umat Rosulullah ialah orang yang
memiliki al-Qur’an di dalam jiwanya. Salah satu cara
membentuk akhlak pada generasi muslim adalah dengan
mendekatkan
diri
pada
al-Qur’an
yaitu
menghafalkannya. Bahwa hati, fikiran, dan perilaku
seseorang akan senantiasa diiringi nilai-nilai spiritual
dengan menghafal al-Qur’an, sehingga akhlak al-Qur’an
akan melekat pada diri orang muslim. Apabila Hati
dipenuhi oleh kemaksiatan dan senantiasa disibukkan
dengan kerakusan nafsu syahwat maka tidak akan ada
tempat untuk cahaya al-Qur’an. Kemaksiatan tersebut
akan menghalangi hafalan al-Qur’an, sedangkan bisikan
syetan akan selalu menjauhkan diri dari mengingat Allah.
Sudah
waktunya
Lembaga-lembaga
pendidikan
memikirkan
sebuah
konsep
kurikulum
yang
mengajarkan akan pentingnya menghafal al-Qur’an, tidak
hanya di terapkan di Lembaga pendidikan yang berlatar
belakang agama saja akan tetapi perlu juga diterapkan
pada Lembaga-lembaga pendidikan negeri milik
pemerintah. Karena apabila suatu konsep pembelajaran
al-Qur’an di terapkan di sekolah baik sekolah berlatar
belakang agama dan sekolah berlatar belakang umum
atau negeri, dan sesuai ajaran Islam maka akan lahir
generasi Islam yang memiliki akhlak yang luhur dan
berprestasi di dalam masyarakat karena setiap
aktivitasnya merupaka cerminan dari al-Qur’an.
Meskipun di sekolah umum sudah menyediakan waktu
pelajaran agama dengan tambahan untuk baca, tulis, alQur’an (BTA) akan tetapi belumlah menghasilkan target
yang diharapkan, di karenakan adanya keterbatasan
waktu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) serta
biaya.

pesantren Muhammadiyah boarding school klaten harus
lebih di fokuskan lagi supaya lebih efektif sehingga setiap
tahunnya tidak hanya meluluskan sepuluh santri
penghafal al-Qur’an saja akan tetapi lebih banyak lagi
meluluskan para penghafal al-Qur’an. konsep menghafal
al-Qur’an dengan menggunakan metode khifdhul jadid
dan metode khifdhul qodim yang diterapkan di pondok
pesantren Muhammadiyah boarding school klaten harus
menjadi metode hafalan yang akan menelurkan para
penghafal al-Qur’an dengan kualitas hafalan yang baik,
sesuai dengan kaidah yang benar baik itu dari segi
makharijul hurufnya, tajwidnya maupun dari cara
membacanya dengan suara yang indah.
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Abstrak
Komitmen Desa yang mengeluarkan Surat
Keputusan penetapan tim desa anti politik uand di
pemerintah desa setempat dan Tim khusus dalam
melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap
politik uang pada Pemilu 2019. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan informasi terkait
pentingnya gerakan melawan praktik politik uang dan
untuk memberikan gambaran cara melawan praktik
politik uang di masyarakat dalam menghadapai pesta
demokrasi. Penelitian ini juga mengunakan metode
kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pola
perlawanan masyarakat terhadap praktik politik
uang, 2) aktor terpenting dalam praktik politik uang.

Patronase
adalah
sebuah
pembagian
keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan
sesuatu secara individual kepada pemilih, parapekerja
atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan
dukungan politik dari mereka. Dengan demikian,
patronase merupakan pemberian uang tunai, barang,
jasa, dan keuntungan ekonomi. [2]
Dalam penelitian ini akan menjelaskan atau
mengambarkan Desa Sardonoharjo Kabupaten Sleman
dan Desa Murtigading Kabupaten Bantul Provinsi. Dua
desa ini memiliki kosistensi dalam melakukan
perlawanan terhadap politik uang dibuktikan di desa
sardonoharjo perangkat desa mengeluarkan produk
hukum SK kepada tim Desa anti politik uang untuk
melawan praktik politik uang. Di Desa Murtigading
perangkat desa dan masyarakat membentuk sebuah tim
sebelas yang bertugas memantau pergerakan praktik
politik uang dan melakukan literasi politik kepada
masyarakat. Penelitian ini akan mendiskusikan terkait
pola gerakan perlawanan Desa tersebut dalam melawan
politik uang.
Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan
masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana sikap masyarakat
di Desa APU dalam melawan praktik politik uang?”
Tujuan dari penelitian ini ialah 1) untuk memberikan
informasi terkait pentingnya gerakan melawan praktik
politik uang. 2) Untuk memberikan gambaran cara
melawan praktik politik uang di masyarakat dalam
menghadapai pesta demokrasi. Selain itu manfaat
penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi
terhadap khasanah keilmuwan.
Kajian pustaka (road map) dalam penelitian ini
sebagai berikut

Kata Kunci : Politik Uang, Gerakan Anti Politik Uang,
Patronase

PENDAHULUAN
Politik uang merupakan momok yang dihadapi
bangsa Indonesia saat menghadapai pemilihan umum
maupun pemilihan kepala daerah. politik dan uang adalah
merupakan dua hal yang berbeda namun tidak dapat
dipisahkan anatara satu sama lainnya karena untuk
berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang
orang dapat berpolitik. Hal ini disebakan oleh karena
politik itu merupakan arena yang sangat menggiurkan
untuk melakukan berbagai macam transaksi yang disebut
dengan istilah money politik. istilah politik uang bukan
merupakan fenomena baru di Indonesia, sejak zaman
orde baru hingga pemilihan langsung atau pasca
reformasi. Akar permasalahan terjadinya politik uang ini
disebabkan oleh dua sisi, dapat dimulai oleh kandidat
dan juga oleh pemilih yang meminta. Peran masyarakat
yang seharusnya menjadi kontrol pemerintah justru
menjadi lahan praktik patronase. Dalam konsep Good
Governance seharusnya tiga komponen antara negara,
masyarakat sipil, dan swasta berjalan seimbang dan
saling mengontrol, namun dalam realita terjadinya
praktik politik uang peran negara dan masyarakat sipil
justru saling memanfaatkan. Berikut ilustrasi terjadinya
praktik patronase:

TABEL 1. KAJIAN PUSTAKA
Pola Politik Uang

Gambar 1. Konsep Good Governance [1]
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Muhtadi menjelaskan politik
uang salah satu cara dalam
meningkatkan
partisipasi
pemilih dalam pemilu di
Indonesia dilakukan dengan
model melalui para broker yang
termasuk
tokoh
dalam
masyarakat. [3]
Edward Aspinall menjelaskan
pola politik uang di Indonesia
terjadi dilakukan oleh lapisan
tokoh masyarakat paling bawah
(RT/RW/Pemuka agama). [4]

Pola Pencegahan politik
uang

diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan
keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu,
lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang
berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya. [11]
Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu
dengan menggunakan metode wawancara dan observasi
lapangan. Dimana peneliti mewawancara aktor kunci
dari gerakan desa anti politik uang. Serta melalui metode
analisis dokumen yang berhubungan dengan objek
penelitian
Teknik analsis data yang digunakan adalah
analisis kualitatif. Dimana data yang diperoleh
diklasifikasikan,
digambarkan
dengan
kalimat,
dikategorikan untuk mendapat sebuah kesimpulan.
Selanjutnya dianalisa dengan gejala atau objek yang
diteliti. Data tersebut diperoleh dari wawancara,
catatan laporan, dokumen resmi untuk memperoleh
keabsahan dalam penelitian.

McLeod dalam penelitiannya
mengatakan pola patronase dan
klientelistik mengakar sejak
orde baru, gambaran patro
orde baru dilakukan seperti
piramida daris struktur atas
hingga struktur paling bawah di
masyarakat. [5]
Barenschot menjelaskan pola
politik uang dilakukan di hari
kampanye dan masa tenang. [6]
Utami [7] menjelaskan bahwa
pencegahan
politik
uang
dilakukan dengan pendidikan
politik secara berkala di
masyarakat.
Suryani
[8]
menjelaskan
penguatan
literasi
politik
khususunya pendidikan anti
korupsi
harus
dihadirkan
dimasyarkat
materi
yang
disampaikan ialah penguatan
aspek kognitif membangkitkan
nalar kritis pada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Pola Perlawanan Masyarakat terhadap Politk Uang
Perlawanan masyarakat terhadap praktik politik uang
merupakan bentuk kesadaran masyarakat Desa
Sardonoharjo dan Desa Murtigading bahwa praktik
politik uang suatu bentuk kegiatan suap yang berakibat
terjadinya korupsi dalam sebuah kebijakan. Gerakan
sosial perlawanan ini juga di gambarkan oleh Oman
Sukmana, gerakan sosial perlawanan berbeda dengan
berbagai bentuk aksi masa, seperti kerumunan dan
kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Gerakan
sosial ini merupakan mobilisasi untuk menentang negara
dan sistem pemerintahnnya, yang tidak selalu
mengunakan kekerasan dan pemberontakan bersenjata,
namun dengan cara membuat aksi nyata dalam
pengelolaan di dalam masyarakat seperti melakukan
literasi pendidikan, pembuatan pelatihan bagi
masyarakat dan lain-lain. [12]
Politik uang seakan telah menjadi budaya setiap
kali perhelatan demokrasi di Indonesia, uang menjadi
syarat komoditas utama dalam pemilihan baik kepala
daerah maupun pemilihan umum presiden dan wakil
presiden serta legislatif. Desa Sardonoharjo dan Desa
Murtigading mencontohkan pola sikap moral dalam
mejaga kualitas demokrasi agar tidak ternodai.
Memberikan semangat kepada para pemilih bahwa suara
masyarakat dalam pemilu itu bernilai. Perlawanan
terhadap politik uang ini tercermin dengan munculnya
deklarasi sebagai desa anti politik uang. Deklrasi ini tidak
hanya sebatas formalitas namun menjadi titik semangat
masyarakat untuk mengawasi, memantau, dan
memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait
bahayanya politik uang bagi masyarakat yang akan
datang.
Pola gerakan perlawanan politik uang dikedua
desa ini berbeda. Namun sama-sama memiliki aktof
utama sebagai influencer gerakan. Dan tentu
keberhasilan ini didukung oleh perangkat pemerintah
Desa dalam melakukan perlawanan ini. Banyak Desa
yang mendeklarasikan sebagai desa APU (Anti Politik
uang) namun tidak berjalan akibat dari tokoh
pemerintah desa tidak mendukung bahkan menjadi

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan
penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini akan fokus kepada bagaimana pola
perlawanan masyarakat dalam melawan politik uang.
Berikut kerangka berfikir penelitian:

Gambar 2. Kerangka Berfikir Penelitian
Kerangka teoritik dari penelitian ini yaitu
a. Politik uang
Politik uang menggambarkan praktik yang lebih
merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai
maupun barang dari kandidat di saat pemilu . Hal
tersebut ia artikan dengan melihat fenomena
perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik
uang ke dalam konteks yang lebih sempit. [9]
b. Gerakan Sosial
Menurut Giddens [10] gerakan sosial sebagai suatu
upaya untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau
untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan
kolektif (collective action).
METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut
Hadar Nawawi, metode deskriptif adalah dapat
diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang
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bagian patron-klien terhadap parpol yag mengakibatkan
tidak berjalannya perlawanan tersebut. Fenomena itu
berbeda dengan Desa Sardonoharjo dan Desa
Murtigading, Kepala desa terpilih dengan usaha tanpa
melakukan politik uang maka tidak ada beban moral yang
dihadapai kedua kepala desa tersebut, dan sangat mudah
untuk bekerjasama masyarakat dan pemerintah desa
dalam melawan praktik haram politik uang.
Pola Perlawanan Politik uang di Desa
Murtigading di awali dengan komitmen di masyarakat
yang tergabung anak-anak muda yang ada di pimpinan
ranting Muhammadiyah Murtigading yang menginginkan
adanya gerakan perubahan di desa Murtigading dalam
pemilihan kepala desa. Pimpinan Muhammadiyah
Murtigading kemudian mengamanatkan membentuk tim
11 sebagai tim khusus yang akan melakukan gerakan
perubahan dalam mencerdaskan pemilih di desa
Murtigading serta menyadarkan masyarakat untuk tidak
terlibat dalam politik uang. Artinya dapat kita simpulkan
bahwa adanya oraganisasi masyarakat memberikan
peran penting dan pengaruh yang luar biasa untuk
membantu
pemerintah
dalam
menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.
Tim sebelah ini menjadi motor pergerakan perlawanan
untuk memantau dan mengawasi pelaku politik uang
pada saat pilkades. Tim sebelah ini dengan
kesukarelawanan melakukan literasi politik yang
berkaitan dengan politik uang kepada masyarakat,
menyadari ini sesuguhnya tanggung jawab negara namun
tidak adanya kepedulian dari negara untuk memberikan
pendidikan politik maka tim sebelas sebagai elemen
masyarakat turun dalam mensosialisasikan ini.
Kegiatan yang dilakukan Desa Murtigadi dalam
melakukan perlawanan terhadap politik di pemilu
serentak 2019 diawali dengan deklrasi, Bimbingan
teknis, Aksi Bersama, pengadaan media sosial, dan
pembentukan posko pengaduan. Berikut penjabaran
dari pola kegiatan:
a) Deklarasi
Deklarasi ini dilakukan bertujuan untuk membentuk
komitmen bersama antar aktor baik pemerintah desa,
pengurus partai politik/ caleg dan tokoh masyarakat
seperti Rt/Rw/Dukuh. Penguatan komitmen ini sebagai
awal bahwa politik uang menjadi musuh bersama dalam
konstestasi demokrasi. Pemerintah desa di minta untuk
memberikan komitmennya untuk mensukseskan
pemilihan umum yang bebas tanpa politik uang di desa
murtigading dan caleg juga di minta komitmen untuk
tidak melakukan tindakan tersebut.
b) Bimbingan Teknis (BIMTEK)
Bimbingan teknis yang dilakukan tim 11 pada
awalnya melibatkan seluruh tim untuk memetakan
strategi ketika terjun ke masyarakat. Setelah melakukan
bimbingan teknis di internal, tim 11 juga menggandeng
para stakeholder yang sebelumnya sudah dibekali
tentang bahaya politik uang untuk ikut membantu
memberikan pemahaman bahanya politk uang kepada
masyarakat. Adapun bentuk hal yang disampaikan dalam
bimbingan teknis adalah tentang :
 Gerakan moral anti politik uang
 Regulasi tentang politik uang

 Kerelawanan dalam menolak politik uang
c) Aksi Bersama
Aksi bersama merupakan salah satu cara yang
sangat strategis untuk melihat kemauan dan keseriuasan
masyarakat dalam mendukung desa anti money politic.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyatukan
masyarakat untuk menyampaiakan pesan bahwasanya
siap menolak politik uang. Ibaratkan seperti lidi, jika
masih terpisah – pisah akan sulit untuk menyapu sampah
yang ada, tetapi jika lidi tersebut sudah digabungkan
menjadi satu akan mudah untuk meyapu sampah yang
ada. Adanya aksi bersama tentunya juga harus didukung
oleh stakeholder yang ada dan harus saling
berkoordinasi dengan baik, maka gerakan anti money
politic ini akan lebih mudah terlaksanaka dan tentunya
akan berkembang. Adapun bentuk – bentuk dari aksi
bersama antara lain adalah sebagai berikut :
1. Kampanye Anti Politik Uang
▪ Pemakaian seragam
▪ Kampanye menggunakan media sosial
▪ Penyebaran stiker tolak dan lawan politik uang
▪ Penempelan stiker door to door
▪ Senam sehat bersama
2. Membunyikan isyarat “tanda bahaya” ketika
terjadi dugaan money politic. Pemukulan
kentongan adalah isyarat tanda bahaya yang di
sepakati desa Murtigading sebagai desa anti
money politic.
3. Mengupload pelanggaran money politic ke
media sosial sebagai sanksi untuk kandidat yang
melakukan politk uang. Media sosial
terkhususnya
facebook
menjadi
alat
komunikasi dan pelaporan terjadinya praktik
politik uang
d) Workshoop dan penyampaian visi misi
Workshoop yang dilakukan oleh tim sebelas ini
mengundang para penyelenggara pemilu baik bawaslu
dan kpu. Untuk memberikan sosialisasi bahaya politik
uang dan dilanjutkan penyampaian visi misi caleg.
e) Pengaduan Posko Terpadu
Posko pengaduan terpadu (PDT) menjadi salah satu
wadah yang dibuat oleh Bawaslu DIY, dengan memberi
kemudahan kepada masyarakat maupun pengawas yang
terdapat diberbagai tingkatan dalam menginformasikan
temuan oleh pengawas pemilu maupun laporan dari
masyarakat yang berkaitan dengan money poitic. Posko
pengaduan setalah deklarasi sebagai desa anti money
politic yang dibuat oleh tim 11 desa Murtigading bersifat
kondisional, yang artinya setiap rumah anggota tim 11
adalah posko pengaduan jika dari masyarakat ingin
melaporkan kejadian terkait politik uang di desa
Murtigading.
Kegiatan yang dilakukan di Desa Murtigading
merupakan bentuk kesadaran masyarakat bahwa
masyarakat memiliki peran penting untuk menjaga
kualitas demokrasi. Menurut Sorensen demokrasi tidak
akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak
memiliki kemampuang yang cukup dalam bidang
pendidikan politik. [13]
Berbeda dengan pola gerakan peralawanan
politik uang di Desa Sardonoharjo kabupaten Sleman. Di
Desa sardonoharjo dimulai dengan seorang tokoh yang

199

berpengaruh. Diawali seroang individu yang mendorong
terjadinya perlawanan terhadap politik uang. Kondisi ini
didukung dengan kepala desa yang terpilih tanpa
mengunakan politik uang. Maka motivasi perlawanan ini
cukup besar akibat dorongan dan dukungan kepala desa
yang begitu kuat.
Kegiatan yang dilakukan Desa Sardonoharjo
dalam melakukan perlawanan dilakukan dengan
melakukan deklrasi, pembetukan tim, Literasi politik di
kumpulan desa, memasang stiker. Pertama Deklarasi ini
mirip dengan dilakukan oleh desa murtigading sebagai
titik awal untuk membuat komitmen bersama antara
perangkat desa, peserta pemilu, dan tokoh masyarakat
untuk tidak melakukan praktik politik uang. Deklarasi ini
menjadi awal untuk memberikan warning kepada
masyarakat bahwa politik uang merupakan masalah
serius yang harus dilawan. Kedua pembentuka TIM yang
membedakan dengan desa murtigading pembentukan
tim ini mengeluarkan produk hukum yaitu SK oleh
kepala desa sebagai legalitas hukum tim ini untuk
mensosialisasikan bahaya politik uang dan melakukan
penolakan kepada praktik politik uang. Tim ini gabungan
dari elemen LSM, tokoh masyarakat, dan organisasi
keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdatul
Ulama. Ketiga Literasi politik atau sosialisasi pendidikan
politik bagi masyarakat, sosialiasi ini dilakukan kepada
masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait
bahayanya politik uang. Sentuhan ini sangat jarang
didapatkan oleh masyarakat. Perlawanan yang dilakukan
di Desa sardonoharjo tidak semasif di Desa murtigading
namun gerakan ini memberikan warning bahwa ada
sebagian masyarakat menolak praktik haram ini yang
berakibat kepemimpinan yang korup.
Dua desa tersebut memberikan insyarat bahwa
masyarakat memiliki tanggung jawab dan peran dalam
sebuah negara demokrasi. Dalam konsep governance
Menurut Dwiyanto [14], governance memiliki dua
dimensi, pertama adalah kelembagaan yang menjelaskan
governance merupakan sistem yang melibatkan banyak
pelaku (multi stakeholders), baik dari pemerintah
maupun dari luar pemerintah untuk penyelanggaraan
kegiatan – kegiatan dengan menanggapi masalah dan
kebutuhan publik. Kedua adalah nilai dasar terhadap
penggunaan kekuasaan. Nilai – nilai yang ada sudah
bergeser menjadi nilai kebebasan, kemanusiaan, dan
keadilan sosial. Terdapat 3 komponen dalam
governance yaitu state (pemerintah), society
(masyarakat), dan private sector (sektor swasta).

Governance merupakan sistem kelembagaan
yang memberi respon pada masalah publik yang ada di
masyarakat dengan Society StatePrivate Sector
melibatkan banyak pelaku baik dari pemerintah dan
kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan serta
menyelesaikan masalah bersama. Teori diatas
menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai peran yang
sangat penting dimasyarakat begitupun sebaliknya. Guna
terwujudnya
governance
tentunya
dibutuhkan
keseimbangan dari tiga komponen yang telah disebutkan
diatas yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat.Adanya
keseimbangan dari ketiga komponen akan memberikan
keuntungan dari masing-masing sektor yang sama-sama
memiliki peran penting dalam sebuah negara.
Fenomena kedua desa tersebut merupaka
suatu ciri konsep sebuah gerakan sosial baru. Sejalan
dengan pandangan Singh [15] mendefinisikan gerakan
sosial sebagai suatu gejala sosial. Gejala sosial sebagai
suatu uoaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan
bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui
tindakan kolektif (collective action) di luar lingkup
lembaga-lembaga yang mapan. Definisi ini senada
dirumuskan oleh seorang teoritis terkemuka Sydney
Tarrow [16] , gerakan sosial adalah tantangan-tangan
kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan
solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan
dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang.
Apabila merujuk dari dua pendapat tersebut gerakan
sosial baru ini merupakan gerakan kolektif yang bersifat
menentang untuk mencapai tujuan kolektif pula
Gerakan Perlawanan Desa Apu ini bisa di
katakan sebagai gerakan kolektif yang bersifat
menentang. Sejauh ini pemilih (konstituen) dijadikan
objek lahan suap dalam pemilihan baik kepala daerah
maupun Pemilihan legislatif dan eksekutif (capres dan
wapres). Mereka menyadari bahwa suara pemilih tadi
adalah bagian penting dalam sebuah demokrasi dan tidak
bisa dianggap murah. Mereka menyadari bahwa uang
yang diterima akan berdampak pada jangka panjang yang
merugikan masyarakat
Pola gerakan perlawanan politik uang ini tidak
lepas dari tokoh berpengaruh di dalam desa tersebut.
Kedua desa tersebut memiliki sosok yang melakukan
pengaruh politik kepada masyarakat untuk sama-sama
memberikan alarm bahaya terkait politik uang. Di desa
Sardonoharjo tidak lepas dari seorang sosok aktifis
perempuan yang melakukan literasi politik kepada
masyarakat. Sedangkan desa murtigading memiliki
kumpulan anak muda yang tergabung pada Pimpinan
ranting Muhammadiyah serta di segani oleh masyarakat
desa.
TABEL 2. PERBANDINGAN GERAKAN ANTI POLITIK UANG DI DESA
SARDONOHARJO DAN DESA MURTIGADING
DESA APU (ANTI
POLITIK UANG)

Gambar 3. Komponen Governance
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PERSAMAAN

PERBEDAAN

Memiliki semangat
untuk
menolak
politik uang

Desa Murtigading
berangkat melalui
sebuah kelompok
ormas di ranting.
Sedangkan Desa
Sardonoharjo
melalui
sosok

DESA
SARDONOHARJO
DAN
DESA
MURTIGADING

Aktor pengerak
Desa APU di
kedua
Desa
merupakan tokoh
masyarakat yang
dihormati
dan
memiliki
pendidikan yang
tinggi
Pola
gerakan
memiliki
kesamaan dimulai
dari
melakukan
literasi politik

Menjalin hubungan
dengan kelompokkelompok desa

Memiliki kesamaan dalam
melakukan sosialisasi politik
uang masuk ke forum-forum
perkumpulan warga seperti
RT/RW/Organisasi masyarakat

Memiliki
kesamaan untuk
menarik komitmen bersama
untuk menolak politik uang
antara
perangkat
desa,
penyelenggara, peserta pemilu,
dan masyarakat dalam deklarasi
Apu
Memilki kesamaan di dukung
oleh perangkat pemerintah
desa

di berbagai belahan dunia, yang mengambarkan
hubungan organik dengan pemilih yang dapat mereka
gerakan di tingkat akar rumput.
Dalam pembahasan ini penelitian lapangan yang
dilakukan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY. Tim
sukses yang mereka ketahui adalah orang yang terkenal
di wilayah tersebut atau bisa di sebut tokoh. Berikut
tabel temuan penul dilapangan terkait aktor penting
dalam membagikan politik uang:

figure yang di
hormati
Desa Murtigading
perlawanan Desa
APU dimulai saat
pemilihan kepala
Desa, sedangkan
Desa
sardonoharjo saat
momen
pemilu
serentak 2019
Desa Murtigading
memiliki
team
yang solid untuk
melakukan
pengawasan
di
hari H pemilu.
Sedangkan Desa
Sardonoharjo
tidak sesolid di
Desa Murtigading,
akibat
saat
persamaan
persepsi
yang
memakan waktu
lama
Desa Murtigading
di
dukung
kelompok muda
yang
solid,
sedangkan Desa
Sardonoharjo dari
kelompok
perempuan
Pola
gerakan
Murtigading
mengorganisir
pengawasan
melalui
media
sosial, sedangkan
Desa
Sardonoharjo
masih
mengunakan tatap
muka
Desa Murtigading
memiliki
posko
pengaduan dalam
pelaporan politik
uang, sedangkan
Desa
Sardonoharjo
tidak memiliki itu
Tim
Desa
Sardonoharjo
mendapatkan
legalitas hukum
dari pemerintah
Desa
Sardonoharjo
sedangkan Desa
Murtigading hanya
sebatas dukungan
kultural dan biaya

Gambar 4. Aktor Pemberi Politik Uang (Hasil Penelitian)

Tim sukses di Indonesia muncul dengan banyak
nama, menurut Ward Berenschot [17] apapun namanya
tim sukses adalah jaringan ad hoc, yang dibentuk oleh
calon perorangan dengan tujuan menjalankan kampanye
pemilihan. Tim-tim semacam ini memiliki ukuran yang
berbeda-beda. Yang terkecil, biasanya dibentuk untuk
pemilihan kepala desa atau pemilihan anggota DPRD
tingkat kota/kabupaten, hanya melibatkan beberapa
orang saja yang terbesar dalam rangka pemilihan DPR
tingkat nasional atau pemilihan gubernur, terdiri dari
ribuan broker. Tetapi hampir semua tim sukses memiliki
bentuk dasar piramida yang ditentukan oleh fungsi inti
mereka, yaitu untuk menghubungkan, melalui rantai
koneksi pribadi, seorang calon politik dengan pemilih
perorangan. Dengn demikian, tim sukses biasanya
terorganisir secara geografis.
Tim sukses dalam fenomena di Indonesia
memiliki peran yang cukup penting dalam menjalankan
praktik poltik uang. Tim sukses biasanya merupakan
tokoh masyarakat di wilayah tersebut seperti contoh
Ketua RT/RW atau pemuka agama. Tim sukses memiliki
kemampuan untuk hadir di tengah masyarakat atau
kelompok-kelompok komunitas di masyarakat.
Kemampuan yang dimiliki tim sukses ini yang digunakan
aktor politik untuk merekrut tim sukses/broker.
Dalam temuan penelitian penulis ketika
mewawancarai salah satu petinggi partai politik di DIY
menjelaskan strategi merumuskan tim sukses di
lapangan. Seorang calon dan penasih utamanya biasanya
memulai dengan menghitung jumlah suara yang mereka
butuhkan untuk mengamankan kemenangan, dan
kemudian mengidentifikasi area geografis di mana suara
tersebut akan diperoleh. Hal ini melibatkan pembagian
pemilih ke dalam wilayah, biasanya sesuai dengan
struktur administrasi yang digunakan oleh pemerintah

Di banyak negara, pertukaran Klientelistik
sekitar waktu pemilihan umum dijalankan oleh mesin
partai yang tertanam kuat di masyarakat setempat. Para
kader mengenal dengan akrab anggota masyarakatnya
dan memiliki sejarah tentang pelayanan yang mereka
lakukan secara berulang kali untuk mereka. Banyak
penelitian yang dilakukan oleh pakar demokrasi
menjelaskan bagaiman mesin partai semacam itu bekerja
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(Kabupaten, Kecamatan, Desa atau Kampung
Perkotaan, Dusun (jika ada), RW dan RT, dan
mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan calon).
Dalam penelitian yang dilakukan Edward Aspinal &
Ward Barenschoot menjelaskan skema pembentukan
tim sukses dalam pemilihan umum, mereka memulainya
dengan membentuk apa yang dikenal dengan sebutan
tim inti, yang biasanya berkisar pada teman-teman,
kerabat, kolega partai atau rekan lainnya yang memiliki
hubungan akrab dengannya, dan kemudian menugaskan
kepada tim ini beberapa pekerjaan khusu, seperti
manajemen keungan atau penanganan hubungan dengan
media. Tetapi pekerjaan penting di posisi teratas adalah
sebagai kordinator dari wilayah-wilayah geografis
tertentu yang merupakan lapisan teratas dalam struktur
broker. Biasanya, jabatab koordinator ini terdiri atas
koordinator tingkat kabupaten (dalam kasus pemilihan
gubernur atau pemilihan DPR pusat), koordinator
kecamatan (dalam kasus pemilihan DPRD) atau
koordinator kecamatan (dalam kasus pemilihan kepala
desa). Kadang-kadang calon juga mengenal orang-orang
yang dapat direkrut sebagai kordinator pada tingkat
yang lebih rendah, tetapi, terutama dalam kampanye
yang lebih besar, ketika mencoba untuk mencari
anggota-anggota baru di daerah-daerah di mana calon
tidak memiliki koneksi pribadi yang langsung, ia harus
bergantung pada koordinator tingkat yang lebih tinggi
untuk merekrut orang yang lebih rendah dalam rantai
koordinasi timnya: koordinator tingkat kabupaten akan
merekrut koordinator tingkat kecamatan yang
kemudian merekrut kordinator tingkat desa yang
kemudian merekrut broker jual-beli suara di tingkat
komunitas ( sering disebut korlap yang merupakan
singkatan dari kordinator lapangan) di dasar piramida.
Para broker tingkat dasar inilah yang kemudian mencoba
mengajak para pemilih perorangan untuk mendukung
calon.
Dalam perlawanan terhadap politik uang ini
team Desa Apu baik di murtigading dan di Sardonoharjo
kerap kali berhadapan dengan pemangku wilayah dan
tokoh masyarakat yang bermain menjadi broker.
Masyarakat murtigading dan sardonoharjo hampir ratarata mengetahui aktor dari pembagi praktik politik uang.
Pola praktik politik uang ini terjadi tidak hanya saat hari
H-7 menjelang pemungutan namun saat di hari H pemilu
justru marak terjadi. Dalam temuan kami tim
sukses/broker akar rumput ditugaskan untuk
melaksanakan semacam tugas membentuk saksi
perhitungan suara di setiap TPS, memobilisasi teman
dan keluarga mereka, mendistribusikan materi
kampanye atau citra caleg kepada masyarakat,
mengingatkan para warga atau pemilih untuk pergi ke
TPS.
Dalam temuan kami dilapangan para calon
biasanya akan bersaing dalam mendapatkan tim sukses
di akar rumpur yang memiliki jabatan masyarakat di
tingkat bahwah sepereti Kepala Desa/RT/RW/Pemuka
Agama. Karena mereka dapat mencegah pihak lawan
dalam hal penggunaan fasilitas umum masyarakat untuk
pertemuan, mencegah terjadinya kesepakatan tingkat
komunitas tentang barang-barang bersama dari pihak

calon saingan, dan menggunakan otoritas moral mereka
untuk menghalangi anggota komunitas agar tidak
bekerja bagi calon saingan. Dalam kondisi seperti itu,
anggota tim sukses sering juga memantau tetangga
mereka untuk memastikan bahwa anggota tim calon
saingan tidak menggarap mereka. Ketika hari pemilihan
semakin dekat, dan terutama pada malam yang sangat
penting sebelum hari pemungutan suara pada besok
paginya, kelompok-kelompok pria dan tim sukses calon
mendirikan pos penjagaan di pintu masuk ke desa,
kampung, atau jalan-jalan utama, seolah-olah untuk
menolak masuk orang-orang dari tim calon saingan yang
akan membawa uang tunai untuk membeli suara para
warga di tempat tersebut, namun juga sering dengan
membatasi semua gerakan para warga setempat.
Gerakan melawan politik uang ini akan berhasil apabila
tokoh
masyarakat
setempat
seperti
Kepala
Desa/RW/RT/Pemuka
Agama ikut
mendukung
perlawanan ini. Namun celakanya apabila tokoh
masyarakat itu ikut dalam jaringan broker atau tim
sukses maka akan sulit karena mereka memiliki akses
dalam pengunaan fasilitas publik. Penulis menemukan
fenomena menarik di salah satu desa di Bantul yaitu
Desa Murtigading kecamatan Sanden Kabupaten Bantul
yang kepala desa mendukung penuh gerakan Desa anti
politik uang yang di prakasai oleh masyarakat
murtigading yang menamai sebagai tim sebelas. Sejarah
dukungan dan perhatian Kepala Desa Murtigading
diawali dari keberhasilan seorang Kepala Desa yang
ketika terpilih menjadi Kepala Desa tidak melakukan
praktik politik uang. Desa Murtigading mengawali
perlawanan ini saat proses pemilihan Kepala Desa.
Modus operandi para broker/tim sukses melakukan
pembelian suara hampir sama dari setiap pemilu ke
pemilu. Dalam interview dengan mantan broker
mengatakan biasanya calon dan broker/ tim sukses
melakukan pertemuan atau membentuk rapat kecil
untuk menentukan target suara yang di inginkan oleh
calon. Setelah itu calon menentukan berapa banyak
pemilih yang akan mereka berikan uang tunai dalm
minggu-minggu menjelang pemilihan. Para broker
melakukan pendataan dari hasil DPT yang sudah
diidentifikasikan berdasarkan nama dan alamat. Dalam
para broker/ tim sukses mendata para pemilih yang
sudah berkomitmen akan mendukung calon. Uang akan
dialirkan melalui rantai kordinator tim yang sama kepada
para broker yang selanjutnya menyerahkan pembayaran
tersebut kepada para pemilih tersebut. Uang tersebut
dialirkan menyerahkan pembayaran tersebut kepada
para pemilih beberapa saat sebelum pemilihan umum
berlangsung, biasanya dimasukan ke dalam amplop
tetapi seringkali disertai dengan kartu nama atau gambar
calon yang bersangkutan. Pada saat uang pembelian
suara itu diberikan kepada pemilih, baik tim sukses
maupun penerima tahu maksud dari uang itu.
KESIMPULAN
Politik uang merupakan suatu budaya yang
telah menjadi konsumsi negara Indonesia. Politik uang
diakui atau tidak merupakan momok yang sangat
menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di
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Indonesia, politik dan uang adalah merupakan dua hal
yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan anatara satu
sama lainnya karena untuk berpolitik orang
membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat
berpolitik. Hal ini disebakan oleh karena politik itu
merupakan arena yang sangat menggiurkan untuk
melakukan berbagai macam transaksi yang disebut
dengan istilah money politik. Money politik bukanlah
merupakan barang baru bagi system demokrasi yang ada
di Indonesia karena sejak awal mula pemilihan secara
langsung digulirkan praktek praktek seperti ini sudah
berlangsung sehingga ini tentunya harus diwaspadai
bersama.
Dari pembahasan diaras bahwa perlawanan
politik uang ini merupakan suatu contoh bahwa
masyarakat memiliki peran untuk menjaga kualitas
demokrasi. Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam
menyeleksi kepemimpinan pemerintahan. Pemilu
menjadi awal dalam proses kebijakan. Desa
sardonoharjo dan desa murtigading sebagai sebuah
contoh gerakan perlawanan terhadap praktik politik
uang. Dan masyarakat menyadari bahwa prilaku ini
adalah prilaku yang berdampak pada masyarakat dalam
jangka panjang. Selanjutnya praktik politik uang biasanya
didapatkan melalui tim sukses yang tim sukses tersebut
biasanya merupakan tokoh masyarakat.
Rekomendasi dari penelitian ini gerakan
perlawanan ini harus didukung oleh semua elemen baik
pemerintah, penyelenggara pemilu, dan LSM untuk
membantu melakukan pendidikan politik dimasyarakat.
Menghidupkan sebuah kepedulian negara untuk
memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Dan
menyebarkan semangat gerakan perlawanan ini kepada
desa-desa lainnya.
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Abstrak
Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh
terhadap pelaku pelanggaran qanun syari’at
islam telah banyak menimbulkan pro dan kontra
di berbagai kalangan. Dalam kajian ini, objek

Institute For Criminal Justice Reform menilai
pelaksanan hukuman cambuk selain bertentangan
dengan konvensi menetang penyiksaan dan perlakuan
penghukuman yang kejam, tidak manusiawi juga
hukuman cambuk tidak berjalan dengan tujuan yang
diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari semakin
meningkatnya angka pelanggaran setiap tahun sejak
diterapkan pelaksaaannya. Meskipun penerapan qanun
jinayat telah berlangsung lebih dari 10 tahun
pelanggarannya semakin kerap terjadi dan semakin
mengalami peningkatan[2].
Data yang terjadi di Aceh antara tahun 2013
sampai 2015, pelanggaran dalam bidang syariat Islam
adalah 59 (lima puluh Sembilan) kasus/perkarA[3]. Data
dari badan perlindungan anak dan perempuan provinsi
Aceh mencatat bahwa kisaran tahun 2015 sampai 2016
Mahkamah Syariah telah menjatuhi putusan hukuman
cambuk untuk 221 perkara jinayat dan 339 terpidana
telah di eksekusi cambuk atas putusan perkara jinayat
diseluruh wilayah Aceh.[4]
Penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelanggar
qanun syari’at islam belumlah begitu efektif, apabila
dilihat dari teori efektivitas hukum yang menjadi tolak
ukur efektif tidaknya suatu aturan adalah tercapainya
tujuan hukum itu sendiri. Pelaksanaan hukuman cambuk
belum mampu untuk mencapai tujuannya yakni
memberikan efek jera khususnya bagi pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya dan secara (umum) pelajaran
bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang
sama. Menurut Bentham pencegahan (umum) hanya
dapat dicapai dengan menggunakan hukuman
(penderitaan) kepada orang lain. Karena hukuman yang
di derita oleh pelaku di perlihatkan pada setiap orang
sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia
alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang
sama[5].
melihat keefektivitasan pelaksanaan hukuman
cambuk tidak bisa di ukur dari banyaknya pelanggar yang
di jatuhi hukuman cambuk, akan tetapi keberhasilan dari
pelaksanaan hukuman cambuk yang hendak di capai
adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan
hal-hal yang melanggar syari’at islam. Kesadaran
masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap aturanatauran qanun yang lalu mereka aplikasikan dalam
kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka seharihari adalah tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan
hukuman cambuk[6].
Selanjutnya tujuan pelaksanaan hukuman cambuk
yang hendak dicapai juga adalah kepentingan
kemaslahatan ummat sehingga hukuman hadd
diterapkan demi terjaminnya kelangsungan hidup dan

penelitiannya adalah melihat sejauh mana efektifitas
pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku
pelanggaran qanun bidang syari’at islam di Aceh serta
mencari jawaban dari persoalan yang dihadapi guna
meningkatkan efektifitas hukuman cambuk. Metode
penelitian yang digunakan adalah pedekatan yuridis
empiris
dengan
metode
analisis
kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian maka di dapati
bahwasanya hukuman cambuk terhadap pelanggaran
qanun bidang syari’at islam belumlah berlaku efektif,
hal ini dibuktikan dari meningkatnya angka
pelanggaran dan angka pengulangan pelanggaran
(residivis). Selanjutnya setelah di ketahui sejauhmana
efektifitas
hukuman
cambuk
mana
upaya
meningkatkan efektifitasnya dapat dilakukan dengan
bebarapa cara yakni, mengharmonisasikan adat
dengan hukum syari’at yang berlaku, meningkatkan
sosialisasi aturan hukum syari’at islam yang berlaku,
meningkatkan sumber daya aparat penegak hukum
baik dari jumlah dan kualitas serta melakukan
perubahan terhadap bebarapa aturan hukum yang
dianggap masih lemah.
Kata Kunci : Efektifitas, Hukuman Cambuk, syari’at
Islam

PENDAHULUAN
Masyarakat Aceh didalam sejarahnya yang cukup
panjang telah menjadikan islam sebagai pedoman hidup
dan bagian dari kehidupan masyarakat Aceh[1]. Salah
satu pelaksanaan hukum islam yang yang masih berlaku
sampai saat ini adalah pelaksanaan hukuman cambuk.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, efektifkah selama
ini pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh dalam
kehidupan bermasyarakat.
Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh terhadap
pelaku pelanggaran qanun syari’at islam telah banyak
menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.
Sebagaian besar masyarakat Aceh setuju dengan
pelaksanaan hukuman cambuk ini karena untuk
memberikan efek jera kepada palanggaran syari’at islam
dan memberi rasa takut kepada orang lain agar tidak
melakukan tindak pidana yang sama. Hukuman cambuk
dijatuhkan untuk mempengaruhi psikologi yang
mendorong keinginan untuk melakukan kesenangan
yang bertentangan dengan syari’at islam agar tidak
terealisasikan.
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terjaminya daruriyat[6]. Hal ini dikarenakan bahwa
hukum haruslah berperan dalam pengendalian sosial,
memperlacar proses interaksi sosial dan menciptakan
keadaan ketertiban, keserasian, ketentraman, kepastian
dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam penelitian
ini, penulis mengkaji sejauhmana efektifitas pelaksanaan
hukuman cambuk terhadap pelaku pelanggaran qanun
syari’at islam, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan
aparat penegak hukum guna meningkatkan efektivitas
pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelanggar
qanun syariat islam di Aceh?

HASIL DAN PEMBAHSAN
1. Sejauh Mana Efektifitas Hukuman
Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Bidang
Syari’at Islam Di Aceh
Kata efektifitas menurut KBBI, menunjukan tarap
tercapainya suatu tujuan. Suatu usahan dikatakan efektif
apabila usaha tersebut mencapai tujuannya. Adapun arti
kata efektif berasal dari bahsa Inggris yakni, effective
yaitu, baik hasilnya, mempan, tepat, benar. Sedangkan
menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia efektif berarti;
ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya,
menjamur atau mujarab, dapat membawa hasil atau
berhasil guna).
Jadi efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk
dapat diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang
ingin dicapai dengan adanya pemidanaan terebut. Suatu
pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin
tercapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.
Teori efektifitas hukum merupakan teori yang
mengkaji atau menganalisis tentang keberhasilan,
kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
pelaksanaan dan penerapan hukum. Teori efektifitas
hukum dikembangkan dan dikemukakan oleh banyak
ahli. Di antaranya Bronislaw Malinowski, Lawrience M.
Friedman, Soerjono Soekanto, Clearence J. Dias,
Howard dan Mummers[8].
Clearence J. Dias mengemukakan bahwa sistem
atau produk hukum yang efektif dapat menentukan dan
memiliki tingkay kesesuaian dengan tingkat yang tinggi
antara aturan hukum dan warga masyarakatnya.
An effective legal system may be describes as
one in which there ex- ist’s a higt degree of congruence
between legal rules and human conduct, thus, an
affective legal system will be characterized by minimal
disparity between the formal legal system and the
operativ legal system. Arguably, the effectiveness of a
legal system is secured by:
(1) The intelligibility of its legal rules;
(2) A higt levelof public knowledge of the
content of the legal rules;
(3) Efficient and effective mobilization of the
legal rules through
a. A committed administration; and
b. Citized involvement and participation
in the mobilization prosess.
(4) Dispute settlement mechanism that are
both easily accessible to the public and
effective in their resolution of dispute; and
(5) A widely share perception by individuals of
the effectiveness of the legal rules enad
institutions[9].

METODE PENELITIAN
Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan
Hukuman Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun
Bidang Syari’at Islam Di Aceh” ini menggunakan metode
penelitian yuridis empiris (field Law research). Penelitian
empiris penulis gunakan untuk melihat pelaksanan
hukuman cambuk dilapangan yang dalam penelitian ini
digunakan untuk menjawab permasalahan sejauh mana
efektivitas pelaksanaan hukuman cambuk terhadap
pelanggaran qanun syari’at islam di Aceh dan mejawab
upaya apa saja yang dapat digunakan aparat penegak
hukum guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan
hukuman cambuk tersebut dikemudian hari.
Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan
penelitian yang bersifat penelitian hukum deskriptif.
Menurut Abdul Kadir Muhammad Penelitian hukum
yang bersifat penelitian hukum deskriptif ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap
tentang keadaan hukum yang berlaku dintempat
tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam
masyarakat[7].
Suatu penelitian membutuhkan sarana untuk
menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai
gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai
tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana
yang diharapkan, maka penulis dalam penelitian tesis ini
melakukan teknik pengumpulan data yang berupa
observasi dan wawancara yang dirancang guna untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan
masalah penelitian yang penulis angkat.
Metode analisa data yang digunakan adalah
metode kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun
secara sistematis kemudian di analisis secara kualitatif
agar diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan
digunakan analisis kualitatif ini adalah untuk
memudahkan penulis dalam mengkaji secara mendalam
data-data yang kemudian digabungkan dengan data lain,
lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan
selanjutnya ditarik kesimpulan.
Penelitian ini berlandaskan pada analisis kualitatif
dengan metode berpikir deduktif-induktif. Penelitian ini
dilakukan sebagai upaya untuk menjawab tantangan dan
permasalahan serta langkah apa saja yang dapat
dilakukan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan
hukuman cambuk terhadap pelnggar qanun syariat islam
di Aceh.

Efektifitas hukum merupakan sebuah pernyataan
tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan
baik setelah dilakukan evaluasi bahwa sesuatu hukum
ditaati oleh sebagian besar masyarakat. Untuk
menyatakan sebuah hukum itu efektif harus terlebih
dahuu melihat ke belakang tentang sejauh mana warga
masyarakat menaati hukum dan mengapa warga
masyarakat menaati hukum tersebut. Menyangkut
sejauh mana masyarakat menaati hukum dapat
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Khamar

dijelaskan dengan teori H.C Kelman tentang derajad
kepatuhan. Apakah masyarakat patuh hukum karena
takut ancaman hukuman atau kerena menjaga hubungan
baik dengan pihak lain atau karena hati nuraninya yang
memilih untuk menaati hukum tersebut[10].
Baru dapat dikatakan bahwa masyarakat
mempunyai kepatuhan yang tinggi terhadap hukum
apabila masyarakat dalm mematuhi hukum karena hati
nuraninya yang menentukan dirinya untuk mematuhi
atau mentaati hukum. Berbicara hati nurani, berarti
memasuki wilayah kesadaran hukum masyarakat.
Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat pada
diri manusia tentang hukum. Kesadaran hukum
masyarakat sangat ditentukan oleh pemahaman tentang
hukum dan komitmen untuk mematuhi hukum[11].
Pemahaman berada pada domain kognitif sedangkan
komitmen itu berada pada efektif. Oleh karena itu dapat
dikatakan efektif hukum berawal dari kesadaran hukum
menuju kepatuhan hukum dan kahirnya hukum menjadi
efektif.
Untuk mengukur efektifitas hukum salah satunya
dapat dilihat dari sedikt banyaknya kasus-kasus
pelanggaran dan pengulangan pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku yang pernah di hukum (residivis),
semakin sedikit pelanggaran hukum atau tidak adanya
pelanggaran hukum maupun pengulangan kejahatan
sama sekali menunjukan hukum tersebut efektif. Oleh
karena itu alat ukur ini yang digunakan untuk melihat
efektifitas hukuman cambuk terhadap pelanggaran
qanun bidang syari’at islam di Aceh.
Berdasarkan data penelitian menunjukan bahwa
antara tahun 2017-2018 angka pelanggaran qanun
bidang syariat islam yang dijatuhi hukuman cambuk
mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada table
berikut:
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Data perkara jinayat yang masuk ke Mahkamah
Syariah Tahun 2018.
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Data ini berdasarkan kasus-kasus yang masuk ke
Mahkamah Syariah. Sementara adakalanya pelanggaran
bidang syari’at islam tidak sampai ke Mahkamah Syariah.
Menurut hasil pengamatan penulis dilapangan banyak
kasus yang diselesaiakn di tingkat Gampong (desa) dan
di tingkat Wilayatul Hisbah terutama kasus ikhtilath dan
khalwat serta kasus ringan lainnya. Untuk kejahatan
pemerkosaan ataupun kejahatan seksual baik terhadap
orang dewasa dan secara khusus anak, pihak kepolisian
yang diterukan ke pihak Kejaksaan lebih melimpahkan
ke Pengadilan Negeri di bandingkan ke Mahkamah
Syariah. Hal ini di karena oleh banyak sebab antara lain
perspektif hukuman cambuk yang terlalu ringan untuk
kejahatan yang luar biasa, setelah menjalani hukuman
cambuk pelaku di perbolehkan kembali kelingkungannya
yang dengan ini tidak memberikan rasa aman terhadap
korban yang masih menderita trauma berat dan desakan
dari publik yang cukup besar agar si pelaku di hukum
dengan hukuman penjara.
Di luar itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran
hukum bidang syari’at islam yang terkesan dibiarkan
terjadi tanpa adanya penanganan baik oleh masyarakat
atau penegak hukum. Berpedoman pada hasil hasil
penelitian di atas maka dapat dikatakan juga bahwa
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Adapun jumlah perkara pengulangan kejahatan
yang diselesaikan oleh Mahkamah Syariah pada tahun
2017 adalah 39 perkara. Yang sebaran pelanggarannya
mencakup pelanggaran di bidang syari’at islam khalwat,
ikhtilafh,
khamar,
pelecehan
seksual
yang
pelanggarannya terbanyak adalah maisir dengan jumlah
perkara 33 perkara adapun Kabupaten/Kota terbanyak
adalah Aceh Tenggara dengan 11 perkara, yang disusul
kemudian oleh Banda Aceh dan Aceh Tamiang,
kemudian Aceh Besar melaboh dan juga langsa.
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hukuman cambuk belum bisa menurunkan angka
kejahatan pelanggaran syari’at islam yang berlaku di
Aceh, dengan kata lain hukuman cambuk belum berlaku
secara efektif sejauh ini. Hal ini juga di buktikan dengan
tata cara penyelesaian kasus dalam masyarakat dengan
cara melakukan “peradilan gampong” dimana apabila ada
yang melanggar syari’at islam di tangkap, dimandikan dan
dimintai membayar denda untuk menyucikan gampong
yang telah mereka kotori dengan berbuat maksiat.
Proses peradilan seperti ini tentunya tidak di atur dalam
hukum acara jinayat sehingga dapat dikatakan sudah
menyalahi aturan yang berlaku dan dengan dikarenakan
proses peradilan semacam ini pula mendorong
meningkatnya residivis.
Kondisi tersebut menujukan bahwa masyarakat
masih kurang memahami seluk beluk hukum jinayat yang
berlaku di Aceh secara menyeluruh. Hal ini di perparah
lagi dengan meningkatnya pula angka pengulangan
pelanggaran oleh pelaku yang sudah pernah di hukum
(residivis). Berdasarkan data yang di peroleh dari
Mahkamah Syariah dari tahun 2017-2018 dapat dilihat
sebagai berikut;
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dapat tercapainya tujuan dari penerapan hukuman
cambuk itu sendiri, yakni menekan atau meminimalisir
pelanggaran syari’at islam di Aceh secara keseluruhan.
Adapun upaya-upaya tersebut dapat dilakuka dengan
beberapa cara.
Pertama, mengharmonisasikan syariat islam
dengan adat yang berlaku dan berkembang di
masyarakat setempat. Sehingga ungkapan hukom ngon
adat lage zat ngon sifet (hukum dengan adat bagai zat
dengan sifat) benar-benar akan tercipta dan menjadi
realita di pusaran masyarakat[14]. Diharapkan tidak
akan ada lagi keluhan bahwa suatu adat atau kebiasaan
terasa bertentangan dengan syariat atau untuk
menjalankan
suatu
tuntutan
syari’at
harus
mengorbankan dan meninggalkan adat, hal ini
dikarenakan tidak semua yang berdomisili di wilayah
Aceh beragama islam sehingga harus adalah aturan
hukum yang lebih jelas sehingga pelanggaranpelanggaran qanun bidang syari’at islam dalam terlaksana
semestinya tanpa membatasi interasi adat atau
kebiasaan sebagaian masyarakat.
Kedua,
meningkatkan
sosialisasi
hukum
merupakan bagian sistematis alur implementasi sebuah
hukum dalam masyarakat. Adagium oyang menyatakan
bahwa sebuah hukum atau peraturan perundangundangan dianggap sudah dipahami oleh masyarakat
apabila hukum atau peraturan perundang-undangan
tersebut sudah di undangkan dalam lembaran negara
meupakan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan
kenyataan. Kasus “Peradila Gampong” yang dilakukan
oleh masyarakat merupakan akibat dari kekurang tahuan
masyarakat dengan sistematika hukum yang berlaku,
kondisi tersebut akan memperparah tingkat pelanggaran
syari’at islam karena hukuman yang begitu ringan dan
tidak memberikan efek jera. Oleh karena itu sosialisasi
hukum kepada masyarakat haruslah dilakukan dengan
sungguh-sungguh dan terus menerus karena
membiarkan masyarakat mencari dan belajar sendiri
tentang hukum merupakan suatu fiksi yang tidak pernah
menjadi kenyataan apalagi untuk masyarakat yang
berada di wilayah yang sedang membangun yang serba
kekurangan.
Ketiga, faktor sumber daya manusia aparat
penegak hukum khususnya Wilayatul Hisbah (WH)
sebagai penegak hukum yang diberikan wewenang
khusus oleh oleh qanun dalam menegakkan syari’at
islam haruslah di tambah. Ketersediaan sumber daya
manusia yang mamadani sangat mempengaruhi
efektifitas suatu hukum, berdasarkan data yang penulis
peroleh 70% lebih anggota Wilayatul Hisbah Aceh
memiliki belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas
(SMA)[15]. Pendidikan para penegak hukum ini (WH)
sangatlah vital dalam penegakan syari’at islam di Aceh,
karena yang akan dijalankan adalah hukum yang
berlandaskan Al-qur’an dan AL-hadit. Maka untuk itu
setiap anggota WH di tuntut haruslah memiliki
kecakapan dalam bidang hukum islam (Fiqih).
Keempat,
penambahan
hukuman[16].
Penambahan hukuman yang dimaksudkan adalah untuk
kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar
biasa, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual
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Mencermati data di atas menunjukan tingkat
pengulangan kejahatan (Residivis) terhadap bidang
syari’at islam di Aceh dari tahun 2017-2018 mengalami
peningkatan. Hal ini memperkuat argumen sebelumnya
bahwa hukuman cambuk sejauh ini belumlah berlaku
secara efektif. Karena tujuan dari penjatuhan hukuman
cambuk juga adalah mampu menjegah pelaku mengulangi
kejahatanya, ini merupakan tujuan dari pemidanaan yang
dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam teori
pemidaan relative, dan Abdul Qadir Awdah yang
berpendapat bahwa pemidanaan dalam islam pada
prinsipnya mengandung dua aspek, yakni pencegahan (alrad’u wa al-zakru) dan pendidikan (al-ishlah wa al-tahdib),
kedua aspek ini berimplementasi pada terbentuknya
moral positif bagi setiap induvidu yang pada akhirnya
kemaslahatan umat dapat tercapai[12]. Akan tetapi
dengan merujuk pada hal-hal di atas sangatlah dapat
dikatakan pelaksanaan hukuman cambuk terhadap
pelaku pelanggaran qanun bidang syari’at islam belumlah
efektif.
2. Upaya Meningkatkan Efektifitas Hukuman
Cambuk Terhadap
Sesudah kita berbicara dan menganalisis sejauh
mana efektifitas hukuman cambuk dalam menekan
pelanggaran qanun tentang syari’at islam di Aceh,
selanjutnya ada baiknya kita mengetahui upaya-upaya
apa saja yang dapat dilakukan guna meningkatkan
efektifitas hukuman cambuk terhadap pelanggaran
syari’at islam.
Dengan menerapkan istilah qawaid fiqih
kulliah[13]. Acara/kegiatan pelaksaan syariat islam di
Aceh dapat dikatakan berlandaskan pada usaha menjaga
warisan masa lalu yang sebagian masih sangat
bermanfaat dan seraya berusaha menciptakan
pembaharuan yang lebih sesuai dan bermanfaat sehingga
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terlebih pemerkosaan dan pelecehan seksual yang
dilakukan terhadap anak. Pemberian sanksi penjara yang
sesuai dengan hukum nasional di tambah dengan
hukuman cambuk sebagai pidana tambahan akan
memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan ini,
sehingga pihak Kopolisian dan Kejaksaan yang
menangani kasus kejahatan seperti ini akan lebih
memilih melimpahkan kasus ke Mahkamah Syariah
karena di anggap memberikan penghukuman yang lebih
setimpal dan ber efek jera tinggi.
Hukum pidana islam yang merupakan sistem
hukum yang paling kuat mengadopsiannya terhadap
aspek penjeraan dibandingkan sistem hukum pidana
lain[12]. Ketika diterapkan di Aceh dalam hal ini
hukuman cambuk tidak menemui apa yang di harapkan.,
maka hal ini sangatlah di sayangkan.

[4]

[5]
[6]
[7]

KESIMPULAN
Efektifitas sebuah aturan hukum secara khusus
tentang hukuman cambuk terhadap pelanggaran syari’at
islam haruslah diawali oleh kesadaran hukum
masyarakat kemudian menuju kepatuhan hukum dan
akhirnya hukum berlaku efektif dalam mengurangi
tingkat kejahatan pelanggaran syari’at islam di Aceh.
Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap
hukum maka semakin tinggi tingkat efektifitas sebuah
produk hukum khususnya hukuman cambuk dalam hal
ini. Dan maka sangatlah perlu melakukan upaya untuk
meningkatkan efektifitasnya kedepan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran
syari’at islam di wilayah Aceh masih sangatlah tinggi dan
mengalami peningkatan dari tahun ke tahu, sehingga
dapat dikatakan bahwa hukuman cambuk tidak berlaku
efektif di wilayah Aceh. hal ini di sebabkan oleh kurang
sempurnanya sosialisasi hukum jinayat karena
terkendala anggarn dan fasilitas serta terbatasnya
sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas
Syari’at Islam baik dari segi jumlahnya maupun dari segi
kualitasnya. Hal ini di perparah lagi dengan masih
sangatlah ringan hukuman yang diberikan untuk pelaku
kejahatan pemerkosaan dan pelecehan seksual sehingga
ini harus segera di perbaiki.

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
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Abstrak

bahwa dirinya berisiko untuk menderita penyakit
diabetes melitus. Negara indoensia termasuk dalam
wilayah teritorial risiko diabetes melitus dan sebagian
besar terjadi pada perempuan yaitu lebih dari 199 juta
sehingga perempuan memiliki risiko yang lebih besar
untuk menderita diabetes melitus, dan hal ini dapat
berpengaruh pada saat hamil karena kemungkinan untuk
berisiko terkena diabetes melitus lebih besar [2].
Angka kejadian diabetes melitus gestasional di
Asia disebabkan karena fakto risiko riwayat diabetes
melitus gestasional, kelainan bawaan, dan makrosomia
sebesar 11.5% [3]. Angka kejadian diabetes melitus
gestasional di Asia Timur dan Asia Tenggara sebesar
10.1% [4]. Berdasarkan kriteria diagnostik O’Sullivan
angka kejadian diabetes melitus gestasional di Indonesia
1.9% sampai 3.6% [5] . Diabetes melitus gestasional
terjadi pada perempuan hamil dengan kadar glukosa
darah yang tidak normal dan sebelum hamil tidak pernah
terdiagnosis diabetes melitus gestasional atau menderita
diabetes melitus [6].
Diabetes melitus dapat terjadi pada ibu hamil
karena pada saat hamil terjadi perubahan hormon dan
jaringan yang menjadi semakin sensitif terhadap insulin
sehinga terjadinya resistensi insulin yang mengakibatkan
hiperglikemia pada ibu serta berdampak bagi janin yaitu
janin mengalami hiperinsulin yang dapat menyebabkan
terjadinya makrosomia pada janin [7]. Adapun faktor
risiko terjadinya diabetes melitus gestasional yaitu usia
ibu [8], IMT [9], riwayat diabetes dalam keluarga [8],
riwayat diabetes melitus gestasional (10), riwayat bayi
lahir cacat atau kelainan [3], makrosomia [11] , riwayat
preeklamsia [12], riwayat Polycystic Ovary Syndrome
(PCOS) [13], riwayat abortus dan bayi meninggal [3],
aktivitas fisik [7], dan durasi tidur [14].
Diabetes melitus memiliki dampak yang serius
bagi ibu hamil maupun janin bahkan dapat menetap
setelah melahirkan, oleh karena itu pencegahan dini
perlu dilakukan untuk mengurangi risiko ibu hamil
dengan diabetes melitus. Langkah pertama yang dapat
dilakukan dalam upaya mengurangi risiko terjadinya
diabetes melitus gestasional adalah dengan peningkatan
pengetahuan ibu hamil tentang diabetes melitus
gestasional [15]. Pengetahuan ibu hamil tentang diabetes
melitus gestasional sangat diperlukan sehingga
terjadinya peningkatan kesadaran bagi ibu untuk segera
melakukan pencegahan awal serta waspada apabila
memiliki riwayat faktor risiko diabetes melitus
gestasional [16].

Diabetes melitus merupakan silent kiler yang tibatiba saja dapat mengakibatkan diabetes pada saat
hamil karena jarnag menunjukkan tanda dan gejala
oleh karena itu pentingya pengetahuan ibu tentang
risiko terjadinya diabetes melitus gestasional. Tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui pengetahuan ibu
hamil tentang faktor risiko diabetes melitus
gestasional. Desain penelitian deskriptif dengan
pendekatan cross sectioanl. Sampel penelitian ibu
hamil yang datang berkunjung ke puskesmas
sejumlah 74 orang. Hasil didapatkan pengetahuan ibu
tentang faktor risiko diabetes melitus gestasional
yaitu baik 1.4%, cukup 9.5%, dan rendah 89.2%. Jadi,
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu rendah
tentang faktor risiko sehingga perlunya upaya
promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan
mewujdukan kesadaran ibu hamil tentang diabetes
melitus gestasional melalui kebijakan pemberian
informasi kepada ibu hamil setiap bulan terkait faktor
risiko dan pelaksanaan pedidikan kesheatan bagi ibu
hamil maupun calon ibu hamil.
Kata Kunci : Pengetahuan, Diabetes Melitus Gestasional.

PENDAHULUAN
Kehamilan yang sehat dan normal menjadi
keinginan bagi setiap perempuan di dunia, namun
komplikasi pada saat kehamilan dapat terjadi baik
disebabkan oleh kehamilan ibu sendiri maupun penyakit
yang diderita ibu. Apabila tidak ditangani dengan cepat
dan tepat dapat berdampak buruk bagi ibu maupun bayi
bahkan mengakibatkan kematian dan kesakitan. Angka
kematian ibu menjadi salah satu indikator derajat
kesehatan masyarakat dan merupakan kunci
keberhasilan sebuah upaya kesehatan karena seorang
perempuan merupakan ujung tombak bagi suatu negara
[1].
Angka kematian ibu di Indonesia mengalami
penurunan, pada tahun 2007 sebesar 359/100.000
kelahiran hidup menjadi 305/100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2012, namun penurunan angka kematian ibu
belum berhasil mencapai target MDGs, hal ini menjadi
kelanjutan bagi negara dalam upaya menurunkan angka
kematian ibu dengan target Sustainability Development
Goals (SDGs) kurang dari 70/100.000 kelahiran hidup
pada tahun 2030 dan hampir 70% kematian ibu
disebabkan karena penyakit tidak menular [1]. Penyakit
tidak menular yang menjadi perhatian khusus bagi dunia
adalah penyakit diabetes melitus, penyakit ini disebut
sebagai silent killer karena seseorang tidak mengetahui
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Hal ini menjadi perhatian khusus dalam upaya
mengurangi risiko terjadinya diabetes melitus
gestasional melalui peningkatan pengetahuan ibu hamil.
Diabetes melitus gestasional jarang menunjukkan tanda
dan gejala sehingga tidak mengetahui bahwa selama
hamil dapat terkena diabetes melitus gestasional.
diabetes melitus gestasional terjadi karena disfungsi sel
β pankreas yang mengakibatkan terjadinya resistensi
insulin [17]. Kesadaran dan pengetahuan diabetes
melitus gestasional sangat penting. Petugas berperan
penting dalam meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran ibu hamil tentang risiko yang dapat terjadi
selama kehamilan seperti penyakit diabetes melitus
gestasional, upaya yang dapat dilakukan dengan
memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan
menggunakan media cetak ataupun elektronik.
Upaya yang telah dilakukan selama ini melalui
Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada saat
pemeriksaan kehamilan serta mewajibakan ibu hamil
untuk melakukan Antenatal Care terpadu dan kunjungan
hamil minimal 4 kali selama kehamilan. Berdasarkan
wawancara kepada dinas kesehatan Daerah Istimewa
Yogyakarta belum ada data terkait ibu hamil yang
menderita diabetes melitus gestasional karena selama
ini belum ada upaya khusus dalam promosi tentang
diabetes melitus gestasional.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagiamana pengetahuan ibu hamil tentang faktor risiko
terjadinya diabetes melitus gestasioal?. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pengetahuan ibu hamil
tentang faktor risiko terjadinya diabetes melitus
gestasional. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat
menjadi sebuah langkah awal dalam upaya deteksi dini
risiko diabetes melitus gestasional melalui peningkatan
pengetahuan ibu tentang faktor risiko terjadinya
diabetes melitus gestasional, diharapkan dapat menjadi
sebuah kebijakan bagi setiap pelayanan kesehatan untuk
memberikan informasi kepada setiap ibu hamil tentang
diabetes melitus gestasional sebagai wujud dalam
meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan ibu
dan janin.
Kajian pustaka

Kerangka teoritik

Gambar 2. Kerangka Teoritik
METODE PENELITIAN
Desain penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan
cross sectional. Penelitian ini melibatkan 74 ibu hamil yang
datang memeriksakan kehamilan di puskesmas dengan
kritera inklusi belum pernah terdiagnosis diabetes
melitus gestasional, ibu hamil trimester 1, hamil tunggal,
tidak pernah menderita diabetes nelitus sebelum hamil,
dan sehat jasmani serta rohani. Kriteria eksklusi yaitu
ibu primigravida, ibu hamil yang menderita Human
Immunodeficiency Virus (HIV), penyakit jantung, asma,
dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Teknik
pengambilan sampel dengan cluster random sampling
dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
berisikan tentang pernyataan terkait pengetahuan ibu
tentang faktor risiko diabetes melitus gestasional yang
terdiri dari 13 pertanyaan dan terdapat form pengisian
faktor risiko diabetes melitus gestasional yang terdiri
dari 17 item pertanyaan. Penelitian ini dilakukan pada
bulan Mei sampai Juli 2019 di Kabupaten Gunungkidul
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan 4
puskesmas. Penelitian ini telah disetujui oleh komite etik
Univeristas ‘Aisyiyah Yogyakarta.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini melibatkan 74 orang ibu hamil
dengan usia ibu ≥ 25 tahun (87.8%) dan < 25 tahun
(12.2%). Sebagian besar ibu berpendidikan terakhir
Sekolah Menengah Atas / Sederajat (41.9%) dan
terdapat ibu dengan pendidikan terakhir diploma (1.4%)
dan sarjana (8.1%). Sebesar 79.7% ibu hamil adalah ibu
rumah tangga dengan penghasilan keluarga kurang dari
Rp 1.600.000 bulan per bulan sebesar 45.1% (tabel 1).
Berdasarkan tabel 2, ibu hamil yang memiliki faktor
risiko yang dapat memicu terjadi diabetes melitus

Gambar 1. Road MAP Penelitian
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gestasional yaitu usia ibu ibu ≥ 25 tahun sebesar
87.8% (OR = 3.191; 95% CI = 0.616 – 16.535), IMT
≥ 30 kg/m2 sebesar 25.7% (OR = 7.708; 95% CI =
2.234 – 26.595), riwayat keluarga dengan diabetes
melitus sebesar 6.8% (OR = 0.406; 95% CI = 0.305
– 0.540), tidak ada ibu hamil yang memiliki riwayat
diabetes melitus gestasional, melahirkan bayi ≥ 4000
gram,
riwayat
melahirkan
bayi
dengan
cacat/kelainan, riwayat preeklamsi, riwayat PCOS,
riwayat merokok, dan reduksi urine positif.
Ibu hamil yang pernah melahirkan dengan keadaan
bayi meninggal atau keguguran sebesar 24.3% (OR =

0.268; 95% CI = 0.174 – 0.413), aktivitas fisik ibu
sebelum hamil baik 36.5% (OR = 2.087; 95% CI =
0.781 – 5.580), aktivitas fisik ibu selama hamil baik
sebesar 20.3% (OR = 2.658; 95% CI = 0.759 –
9.307), kebiasaan mengkonsumsi makanan manis
selama hamil sebesar 5.4% (OR = 4.000; 95% CI =
0.396 – 40.384) dan makanan yang mengandung
kolesterol tinggi sebesar 2.7% (OR = 0.431; 95% CI
= 1.456 – 15.038) serta durasi tidur ibu pada malam
hari < 7 jam sebesar 24.3% (OR = 4.680; 95% CI =
1.456 – 15.038).

Tabel 1. Karakteristik Responden
Variabel
Usia ibu
≥ 25 tahun
< 25 tahun
Pendidikan
Tidak sekolah
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama / Sederajat
Sekolah Menengah Atas / Sederajat
Diploma
Sarjana
Pekerjaan
Ibu Rumah Tangga (IRT)
Petani
Wiraswasta
Guru
Pegawai Swasta
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Penghasilan Keluarga
< Rp 1.600.000
≥ Rp 1.600.000
Berdasarkan tabel 3, pengetahuan ibu
tentang faktor risiko diabetes melitus gestasional
yaitu baik (1.4%), cukup (9.5%), dan kurang (89.2%).
Ibu hamil yang mengetahui bahwa usia ≥ 25 tahun
dapat menjadi faktor risiko terjadinya diabetes
melitus gestasional sebesar 16%, IMT ≥ 30 kg/m 2
(47%), riwayat diabetes melitus dalam keluarga
(84%), riwayat diabetes melitus gestasional (54%),

n (%)
65 (87.8%)
9 (12.2%)
0 (0%)
14 (18.9%)
22 (29.7%)
31 (41.9%)
1 (1.4%)
6 (8.1%)
59 (79.7%)
3 (4.1%)
2 (2.7%)
3 (4.1%)
5 (6.8%)
2 (2.7%)
51 (45.1%)
23 (31.1%)

riwayat preeklamsi (18%), riwayat PCOS (18%),
durasi tidur pada malam hari < 7 jam (27%), riwayat
melahirkan bayi ≥ 4000 gram (19%), riwyaat
melahirkan bayi dengan kelainan/cacat (62%),
riwayat melahirkan bayi meninggal tidak diketahui
penyebabnya dan abortus (5%), dan kebiasaan
merokok (70%).

Tabel 2. Faktor Risiko Diabetes Melitus Gestasional
Variabel
Riwayat ibu :
Usia ibu
< 25 tahun
≥ 25 tahun
IMT
Normal
Obesitas
Riwayat keluarga
Ya
Tidak
Riwayat diabetes melitus gestasional
Ya
Tidak
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n

(%)

OR

95%CI

9
65

12.2
87.8

3.191

0.616 – 16.535

55
19

74.3
25.7

7.708

2.234 – 26.595

5
69

6.8
93.2

0.406

0.305 – 0.540

0
74

0
100

-

-

Variabel
Riwayat kebidanan :
Riwayat melahirkan bayi besar
Ya
Tidak
Riwayat melahirkann bayi meninggal
Ya
Tidak

n

(%)

OR

95%CI

0
74

0
100

-

-

18
56

24.3
75.7

0.268

0.174 – 0.413

18
56

24.3
75.7

0.268

0.174 – 0.413

0
74

0
100

-

-

0
74

0
100

-

-

0
74

0
100

-

-

0
74

0
100

-

-

27
47

36.5
63.5

2.087

0.781 – 5.580

15
59

20.3
79.7

2.658

0.759 – 9.307

4
70

5.4
94.6

4.000

0.396- 40.384

2
72

2.7
97.3

0.431

0.330 – 0.562

56
18

75.7
24.3

4.680

1.456 – 15.038

109
0

100
0

-

-

Riwayat abortus
Ya
Tidak
Riwayat melahirkan bayi dengan kelainan/cacat
Ya
Tidak
Riwayat preeklamsi
Ya
Tidak
Riwayat polycystic ovary syndrome
Ya
Tidak
Gaya hidup :
Merokok
Ya
Tidak
Aktivitas fisik sebelum hamil
Aktif
Tidak aktif
Aktivitas fisik selama hamil
Aktif
Tidak aktif
Makan-makanan manis
Ya
Tidak
Makan makanan mengandung kolesterol tinggi
Ya
Tidak
Durasi tidur malam:
8-9 jam
< 7 jam
Reduksi urine :
Negatif
Positif

Tabel 3. Pengetahuan Ibu Tentang Faktor Risiko Diabetes Melitus Gestasional
Variabel
Baik
Cukup
Rendah
Pengetahuan tentang Faktor Risiko Diabetes Melitus Gestasional
Usia ibu ≥ 25 tahun
Ya
Tidak
Indeks Masa Tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m2
Ya
Tidak
Riwayat diabetes melitus dalam keluarga
Ya
Tidak
Riwayat diabetes melitus gestasional
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n (%)
1 (1.4%)
7 (9.5%)
66 (89.2%)
12 (16%)
62 (84%)
35 (47%)
39 (53%)
62 (84%)
12 (16%)

Ya
Tidak
Riwayat preeklamsi
Ya
Tidak
Riwayat Polycystic Ovary Syndrom (PCOS)
Ya
Tidak
Durasi tidur malam hari
8-9 jam/malam
<7 jam/malam
Depresi selama hamil
Ya
Tidak
Riwayat melahirkan bayi besar ≥ 4000 gram
Ya
Tidak
Riwayat melahirkan bayi dengan kelainan / cacat
Ya
Tidak
Riwayat melahirkan bayi meninggal tidak diketahui penyebabnya
Ya
Tidak
Riwayat abortus
Ya
Tidak
Merokok
Ya
Tidak

Diabetes
melitus
gestasional
adalah
intolerasni glukosa yang muncul pertama kali pada
saat hamil dan sebelumnya tidak pernah terdiagnosis
diabetes melitus gestasional [17]. Hasil penelitian
menunjukkan tingkat pemahaman ibu hamil tentang
faktor risiko diabetes melitus rendah. Penelitian ini
sama dengan penelitian Monir dan Alharthi
pengetahuan ibu hamil tentang diabetes melitus
gestasional rendah meskipun ibu pernah mendegar
istilah diabetes melitus [18][19]. Hal ini dapat
disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu
terkait faktor risiko terjadinya diabetes melitus
gestasional dan kesadarana terkait faktor risiko yang
sudah ada pada diri mereka sebelum hamil namun
mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat
berdampak buruk bagi dirinya maupun janinnya.
Penelitian yang dilakukan di Tunisia bahwa
mayoritas pengetahuan ibu hamil tentang faktor
risiko diabetes melitus gestasional terbatas [20]
sedangkan penelitian yang dilakukan di India,
terdapat ibu hamil yang tidak mengetahui faktor
risiko tejadinya diabetes melitus gestasional
sehingga perlunya pelatihan mengenai pencegahan
dan penanganan diabetes melitus gestasional [21].
Peneliti menemukan Sebagian besar ibu hamil tidak
mengetahui bahwa usia diatas 25 tahun menjadi
salah satu faktor pemicu terjadinya diabetes melitus
gestasional dan memiliki risiko tiga kali lebih besar.
Hal ini sejalan dengan penelitian [22] usia
merupakan faktor risiko terjadinya diabetes melitus
gestasional. selain itu Indek masa tubuh (IMT) ≥ 30
kg/m2 juga termasuk kedalam fakto risiko terjadi
diabetes melitus gestasional dan memiliki risiko 7

40 (54%)
34 (46%)
13 (18%)
61 (82%)
13 (18%)
61 (82%)
54 (73%)
20 (27%)
12 (16%)
62 (84%)
14 (19%)
60 (81%)
46 (62%)
28 (38%)
4 (5%)
70 (95%)
4 (5%)
70 (95%)
52 (70%)
22 (30%)

kali, hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan
Gracelyn [13]. Ibu hamil yang memiliki IMT
termasuk dalam golongan obesitas memerlukan
perhatian khusus dan manajemen klinis sehingg
dapat mengurangi risiko diabetes melitus gestasionla
dan komplikasi medis lainnya [7].
Pengetahuan ibu tentang riwayat diabetes
melitus dalam keluarga sebagai
faktor risiko
diabetes melitus gestasional baik, artinya ibu
mengetahui apabila memiliki riwayat keluarga
dengan diabetes melitus pada pihak perempuan
kemungkinan untuk terkena diabetes melitus pada
saat hamil lebih besar dibandingkan ibu yang tidak
memiliki riwayat keluarga dengan diabetes melitus.
Penelitian in sejalan dengan penelitian Zhu, et al dan
Amiri, et al ibu hamil yang memiliki riwayat diabetes
dalam keluarga berisiko untuk terkena diabetes
melitus pada saar hamil [23] dan [22]. Selain itu, hasil
penelitian ini menujukkan sebagian besar ibu
mengetahui bahwa riwayat diabetes melitus
gestasional pada kehamilan sebelumnya dapat
menyebabkan
terjadinya
diabetes
melitus
gestasional pada kehamilan berikutnya sehingga
perlu penanganan khusus sama hal dengan
pernyataan oleh Hoseini ibu hamil dengan riwayat
diabetes melitus gestasional berisiko untuk terkena
kembali [10].
Hasil penelitian menunjukkan sebagian
besar ibu tidak mengetahui bahwa riwayat
preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, riwayat
PCOS, durasi tidur pada malam hari kurang dari 7
jam, depresi selama hamil, riwayat melahirkan bayi
besar, riwayat melahirkan bayi meninggal tidak
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diketahui penyebabnya, riwayat abortus, dan
kebiasaan merokok merupakan faktor risiko
terjadinya diabetes melitus gestasional. Kebiasaan
buruk sebelum hamil maupun selama hamil dapat
menjadi faktor risiko terjadinya diabetes melitus
gestasional seperti kebiasaan makan-makanan
manis, makanan yang mengandung kolesterol dan
aktivitas fisik yang kurang seperti sebelum dan atau
selama hamil jarang berolahraga. Pengembangan
intervensi komunikasi kesehatan yang efektif sangat
diperlukan sebagai upaya dalam mengatasi mengatasi
permaslahan rendahnya pengetahuan ibu tentang
diabetes melitus pada saat hamil [24]. Pemberian
informasi, pendidikan, dan komunikasi untuk
pencegahan dan pengendalian diabetes melitus
gestasional sangat perlu dilakukan mulai dari wanita
usia reproduksi untuk mempersipakan diri sebagai
pada saat hamil nanti [25].

[4]

[5]

[6]

[7]
KESIMPULAN
Pengetahuan ibu hamil tentang faktor risiko
diabetes melitus gestasional rendah sehingga perlu
adanya suatu upaya promotif melalui pemberian
informasi kepada setiap ibu hamil dan mewajibkan
petugas kesehatan untuk memberikan KIE dalam
pelayanan kesehatan setiap bulan melalui beberapa
kegiatan seperti senam ibu hamil atau kelas antenatl
dan lainnya sebagia upaya untuk meningkatkan
pengetahuan dan mewujudkan kesadaran ibu hamil
tentang fakto risiko yang dapat menjadi penyebab
terjadinya diabetes melitus pada saat hamil. Selain
upaya prmotif, pelaksanaan pendidikan kesehatan
pada ibu hamil perlu dilakukan bahkan sebelum
hamil sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan
diabetes melitus pada saat hamil dan dapat
memberikan penanganan lebih awal apabila
ditemukan ibu hamil atau calon ibu dengan diabetes
melitus.

[8]

[9]

[10]
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Abstrak
Petunjuk pencarian buku-buku belum menggunakan

lembaga pendidikan, maupun instansi, khususnya pada
Perpustakaan Daerah Kabupaten Enrekang. Oleh
karena itu, perpustakaan harus mempersiapkan sistem
manajemen yang baik untuk mengolah dan menyediakan
informasi dengan cepat dan tepat.
Pada saat ini koleksi pada Perpustakaan Umum
Daerah Kabupaten Enrekang bisa dikatakan masih
minim, namun akan terus dikembangkan koleksi yang
lebih lengkap seperti koleksi-koleksi bahan pustaka dan
CD. Dengan banyaknya koleksi bahan pustaka maka
petugas perpustakaan kesulitan dalam mengelola data
koleksi karena berkurangnya tenaga pustakawan
sehingga terhambatnya melakukan koleksi bahan
pustaka.
Profesionalisme pegawai atau karyawan dalam
pandangan Korten dan Alfonso (1981) [1], diukur
melalui: (1) sesuai dengan kebutuhan yang dibebankan
kepada seseorang dengan jujur; (2) Tanggung jawab,
pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan berdampak
kepada efektivitas organisasi; (3) Inisiatif, pegawai
melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif tanpa
menunggu perintah dari atasan atau pimpinan.
Dalam konteks yang sama, disamping dimensi
profesionalisme juga dimensi motivasi mempunyai
hubungan yang kuat dengan penerapan dimensi
manajemen,
khususnya
dalam
pengelolaan
perpustakaan, menurut Hamzah B. Uno bahwa motivasi
merupakan kekuatan yang mendorong seseorang
melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan [2].
Kekuatan ini ada berbagai macam, yaitu (1) tingkah laku;
(2) tujuan; dan (3) umpan balik.
Dari sudut sumber yang menimbulkannya
motif dibedakan dua macam, yaitu motif intrinsik dan
motif ekstrinsik Hamzah Uno [2]. Motif intrinsk adalah
motif yang tibul dalam diri seseorang. Sedangkan motif
ekstrinsik adanya motif yang timbul dari luar.
Berdasarkan data dan pengamatan awal yang
diperoleh peneliti dilapangan terkait dengan pengelolaan
perpustakaan yang tidak efektif pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang yang
mengungkapkan beberapa gejala, yaitu: (1) petunjuk
pencarian buku-buku belum menggunakan catalog
elektronik; (2) masih kurangnya buku-buku yang
dibutuhkan masyarakat; (3) transaksi pinjaman buku
masih bersifat manual; (4) Peningkatan SDM yang belum
optimal; (5) promosi perpustakaan di media cetak
maupun media elektronik belum maksimal; (6) belum
melakukan bimbingan kepada pemustaka sebagainya.
Dengan
semakin
banyaknya
pengguna
yang

catalog elektronik, masih kurangnya buku-buku yang
dibutuhkan masyarakat dan transaksi pinjaman buku
masih bersifat manual. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui apakah ada pengaruh profesionalisme
dan motivasi kerja karyawan terhadap manajemen
perpustakaan di Perpustakaan dan Layanan
Pengarsipan Kabupaten Enrekang. Karyawan dengan
profesionalisme dan motivasi tinggi akan berdampak
positif pada manajemen perpustakaan sebagai bagian
dari pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini
menggunakan teknik analisis data kuantitatif dengan
model statistik inferensial "regresi linier berganda"
yang diproses dengan bantuan program SPSS
Microsta versi 23 for windows dengan maksud untuk
memberikan deskripsi dan menjelaskan hubungan
lebih
lanjut
dua
variabel
yaitu
variabel
profesionalisme (X1) dan variabel motivasi (X2)
Terhadap variabel manajemen perpustakaan (Y).
Product moment menggambarkan pengaruh:
profesionalisme (X1) sebesar 54,20% dengan koefisien
korelasi (r hit 5,192> r tab 0,451 signifikan pada level
0,05 (T hit 6,371> T tab 4,26) = dapatkan H1, motivasi
(X2) ) Dari 49,91% dengan koefisien korelasi (r hit
4,555> r tab 0,451) signifikan pada level 0,05 (T hit
3,555> T tab 4,26) = H2 diterima Semua variabel X1
dan X2 adalah "sangat kuat" untuk variabe (Y) Dalam
hal ini variabel X1 dan X2 tingkat pengaruh pada
variabel Y adalah "sedang", tetapi kontribusi variabel
X1 terbesar untuk variabel Y adalah: 54,20% dengan r
hit 5,192 dan T hit 6,371.
Kata kunci : profesionalisme, motivasi, manajemen
perpustakaan.

PENDAHULUAN
Perpustakaan digunakan sebagai salah satu
pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian,
rekreasi, kasanah budaya bangsa dan berbagai layanan
jasa yang telah ada pada zaman dahulu. Berkembang
pesatnya pepustakaan sampai sekarang membutuhkan
pengetahuan dan teknologi infomasi. Namun
pengelompokan
berdasarkan
pola
kehidupan
membutuhkan teknologi informasi. Istilah istilah
perpustakaan berkembang menjadi sangat luas namun
cenderung mempunyai sebuah sfesifikasi tertentu.
Perpustakaan ini menjadi faktor yang sangat
penting dalam menunjang kebutuhan informasi. Dalam
perpustakaan terdapat kumpulan koleksi buku, majalah,
koran yang digunakan untuk mencari suatu pengetahuan
dan mendapatkan ilmu dan wawasan bagi masyarakat,
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memanfaatkan
perpustakaan.
Maka
pelayanan
merupakan ujung tombak dari kegiatan yang
dilaksanakan Perpustakaan Umum pada Dinas
Perpustakaan Kabupaten Enrekang.
Namun pada kenyataannya, terdapat beberapa
hal yang masih kurang memenuhi persyaratan dalam
layanan perpustakaan. Dari permasalahan yang ada,
banyak ditemukan keluhan-keluhan dari pengguna
perpustakaan yang merasa belum puas terhadap
pelayanan yang diberikan oleh beberapa petugas
perpustakaan. Di lapangan ditemukan adanya keluhan
dari masyarakat atau pengguna perpustakaan bahwa
kebutuhan informasi masyarakat kurang terpenuhi pada
saat mereka menerima pelayanan dari pustakawan.
Selain pelayanan keberadaan koleksi di perpustakaan
juga menjadi masalah, letak buku yang kurang beraturan
dan kurang rapi membuat pengunjung merasa kesulitan
saat menginginkan buku yang dicari.
Sejalan dengan fenomena tersebut, maka
dapat diasumsikan sementara bahwa dimensi
profesionalisme dan motivasi menyebabkan tidak
efektifnya pengelolaan perpustakaan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang.
Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan
pengkajian terhadap fenomana tersebut dengan
menetapkan judul “Pengaruh Profesionalisme dan Motivasi
Pegawai Terhadap Pengelolaan Perpustakaan Pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang”’
Rumusan masalah dalam penelitian
ini
Bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap
pengelolaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Enrekang, bagaimana pengaruh
motivasi terhadap pengelolaan perpustakaan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang,
bagaimana pengaruh profesionalisme dan motivasi
terhadap pengelolaan perpustakaan pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang,
faktor-faktor
apa
saja
yang
mempengaruhi
profesionalisme dan motivasi terhadap pengelolaan
perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Enrekang. Dimana tujannya yaitu untuk
menganalisa pengaruh profesionalisme terhadap
pengelolaan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, pengaruh motivasi terhadap pengelolaan
perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
profesionalisme dan motivasi terhadap pengelolaan
perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Enrekang.
Profesionalisme adalah kecocokan (fitness)
antara kemampuan yang dimiliki task- requirement
dengan bureaucratic-competence dengan kebutuhan tugas
menurut Korten dan Alfonso, 1981 dalam [3]. Menurut
pendapat tersebut adanya pegawai yang memiliki
kemampuan dengan kebutuhan tugas yang dilakukannya
dalam bekerjasehingg terciptanya pegawai yang
profesional. Sehingga terciptanya tujuan organisasi.
Sedangkan profesionalisme pegawai atau
karyawan dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981)
[3], diukur melalui: (1) kejujuran, yang dimiliki oleh
seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang

dibebankan organisasi kepada seseorang; (2) Tanggung
jawab, pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan
berdampak kepada efektivitas organisasi; (3) Inisiatif,
pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif
tanpa menunggu perintah dari atasan atau pimpinan.
Dengan demikian dapatlah dimaklumi bahwa
faktor profesionalisme pegawai merupakan pengaruh
yang penting dalam menghasilkan kinerja yang baik pada
suatu organisasi. Profesionalisme yaitu handal dalam
melaksanakan tugas sehingga terlaksana dengan Baik
dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan
dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh
pelanggan [4].
Sudah menjadi kebutuhan yang bekerja secara
profesional dengan merespon pengembangan dan
aspirasi suatu masyarakat dengan mangandalkan nilai
pealayanan yang inovatif, responsif dan efektif yang
melihaat dari visi dan nilai suatu organisasi. Sebagaimana
yang dikatakan oleh [5] yang dimaksud dengan
profesionalisme
adalah:
Kemampuan dalam beradaptasi terhadap lingkungan
yang cepat berubah dengan mengacu visi dan misi
organisasi (Control by vision Value).
Dari sudut dengan sumber untuk menimbulkan
dua macam motif, yaitu motif intrinsik dan motif
ekstrinsik. Hamzah Uno” motif yang berasal dari diri
sendiri. Motif ekstrinsik yang berasal dari luar [2].
Kebanyakan teori motivasi yang telah
dikemukakan para ahli untuk menjelaskan siapa
sebenarnya manusia dan akan menjadi apa.) adanya teori
motivasi yaitu: (1) abraham maslow terkait hirarki
kebutuhan; (2) Teori Dua Faktor dari F. Herzberg; (3)
Mc. Gregor teori X dan Y; (4) Vroom teori harapan; (5)
Mc. clelland teori N Ach/prestasi [6].
Ada dua pandangan manusia menurut Douglas
McGregor adalah teori Y “Positif” dan X “Negatif”
Teori X mempunyai empat pengandaian, (1) karyawan
yang tidak menyukai pekerjaan tertanam dalam dirinya
(2) karyawan yang tidak suka pekerjaannya dan harus
diawasi dan dengan ancaman untuk mencapai tujuan; (3)
karyawan yang menghindari tanggung jawab yang
diberikan; (4) karyawan yang menaruh keamanan yang
dikaitkan dengan pekerjaan.
C, Konsep Pengelolaan
Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dengan
melaksanakan perencanaan pengawasan karyawan yang
dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah ditentukan. Peran manajemen sangat penting
karena sangat dibutuhkan suatu organisasi dalam
pencapaian tujuannya. Tiga alasan yang diperlukan dalam
mengelola yaitu: (1) untuk mencapai tujuan pribadi dan
organisasii; (2) menjaga keseimbangan dengan tujuan
yang bertentangan; dan (3) untuk mencapai efektivitas
dan efesiensi suatu organisasi kerja yang diukur berbeda
adapun caranya yaitu menetapkan optimalisasi
pencapaian tujuan organisasi melalui tindakan
pengelolaan (Harold Kontz dan Cyrill O’Donnel, 2001).
Ketiga alasan tersebut di atas memberikan
proporsi bahwa manajemen merupakan suatu tujuan
yang harus dicapai, yang saling mendukung untuk
tercapainya kegiatan efisiensi dan efektifitas dari suatu
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pencapaian tindakan pengelolaan yang dilakukan oleh
suatu organisasi. Begitupun dalam pengelolaa pajak yang
dilakukan oleh pemerintah guna mengoptimalkan
penerimaan keuangan suatu daerah. Dalam pengelolaan
pajak tersebut sangat terkait dengan fungsi manajemen
terutama mengenai perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasannya.
Adapun fungsi dari manajemen yaitu POAC
(Planning, Organizing, Actuating, dan Controling). Masingmasing fungsi saling berkaitan dan membentuk suatu
sistem di mana masing-masing u nsurnya tidak boleh
terlepas satu sama lainnya. Hal itu artinya, dalam praktik
atau proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan
masing-masing unit kerja, kantor atau organisasi adalah
satu kesatuan sistem.

Dokumen-dokumen yang didapatkan dijadikan sumber
informasi atau data yang dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian ini.
C. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data
kuantitatif dengan statistik inferensial model “regresi
linier berganda”,yang diolah program microsta dengan
bantuan SPSS yang bermaksud untuk memberikan
gambaran dan dan menjelaskan hubungan lebih dua
variable, yaitu veriabel (X1 dan X2) dengan veriabel Y.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Indikator
yang
digunakan
untuk
mengungkapkan profesionalisme pegawai Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang,
khususnya pegawai yang diberikan kewenangan
menangani pelayanan perpusatakan, yaitu: (1) kejujuran:
kejujuran dan ketepatan waktu hadir tempat kerja;
kejujuran memanfaatkan waktu memberiakan layanan
kepada pengunjung berdasarkan SOP; kejujuran
melaksanakan perintah pimpinan terkait pengelolaan
perpustakaan berdasarkan SOP; (2) Tanggung jawab:
seara priodik memberikan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada pimpinan
atau atasan; membertanggung jawab atas segala bentuk
pelayanan kepada pengunjung perpustakan; (3) Inisiatif:
melalukan pendistribusian brosur tentang “Buku adalah
jendela Dunia”; Sosialisasi secar tidak langsung tentang
pentingnya “gemar membaca” kepada para pengunjung;
melakukan penjilidan majalah yang sudah lengkap
volume penerbitannya dalam urung waktu satu tahun.
Dilakukan secara analisis “Productmoment” dari
Parson dengan empat variael bebas (X1, dan X2)
terhadap variabel terikat (Y) yang hasil perhitungan
korelasinya dapat dilihat berdasarkan perhitungan
komputer, untuk memberikan interpretasi seberapa
kuat hubungan variabel X1, dan X2 dengan variabel Y,
maka dapat digunakan pedoman Interpretasi Koefisien
Korelasi [7]. Selanjutnya untuk mengetahui apakah
korelasi tersebut signifikan pada taraf 0,05, maka dapat
dikonsultasikan pada tabel r Productmoment dengan
ketentuan bil r hit > r-tab, maka H1 dan H2 = diterima,
tetapi sebaliknya bila r hit < r tab, maka H1 dan H2 =
ditolak. Hasil pengujian terekan pada tabel dibawah ini.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa
koefisien korelasi variabel bebas profesionalisme
pegawai (X1) dengan pengelolaan perpustakaan daerah
(Y) berada pada kategori “sedang” dan signifikan karena
r hit 5.1924 > r tab 0.451. Variabel bebas motivasi kerja
pegawai (X2) dengan pengelolaan perpustakaan daerah
(Y) berada pada kategori “sedang” dan signifikan karena
r hit 4.555 > r tab 0,451. Nilai koefisien korelasi kedua
variabel tersebut (X1, dan X2) menunjukkan bahwa
profesionalisme dan motivasi terhadap pengelolaan
perpustakaan daerah merupakan gambaran polical will
pemerintah kabupaten Enrekang dalam hal ini Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam
rangka lebih mengefektifkan pengelolaan, khususnya
dalam pelayanan perpustakaan daerah kepada
masyarakat atau pengunjung.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini akan dilaksanakan dan berlokasi
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Enrekang dengan beberapa pertimbangan: (1)
DISPUSTAKA merupakan OPD yang mempunyai tugas
dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam hal penyediaan buku-buku bacaan; (2)
DISPUSTAKA sebagai salah satu media pendidikan yang
disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Enrekang dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini adalah jenis penelitian survey
dengan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan
untuk mendeskripsikan secara sistematis, dan
proporsional tentang fokus penelitian dengan tingkat
sahnya suatu data dan informasi yang reallible.
B. Teknik Pengumpulan Data
Kuesioner, Untuk mendapatkan data yang logis
berhubungan dengan masalah penelitian maka peneliti
memberikan sejumlah daftar pertanyaan kepada kepada
responden untuk dijawab. Kuesioner ditujukan kepada
responden atau kepada orang yang dianggap penting
kemudian diberikan kuesioner tersebut dengan
kesediaan responden untuk merespon dengan baik
sesuai dengan permintaan peneliti untuk mendapatkan
data primer yang terkait dengan variabel penelitian,
yaitu profesionalisme, motivasi dan pengelolaan
perpustakaan.
Wawancara langsung (interview) yaitu teknik
yang digunakan dalam mewawancarai suatu informan
yang berkaitan dengan variabel penelitian dengan
menggunakan
dengan menggunakan pedoman
wawancara. Untuk menggali informasi dari informan
maka harus dapat menciptakan suasana yang kondusif
agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab
pertanyaa-pertanyaan yang diajukan.
Dokumentasi, Teknik dokumentasi pada
penelitian ini yaitu teknik mengumpulkan data melalui
dokumen yang berkaitan dengan variabel penelitian
sebagai sumber data baik dalam bentuk dokumen surat
keputusan, literatur ilmiah, Koran, jurnal dan arsip.
Dalam hal dokumentasi betujuan untuk mendapatkan
keterangan dan penjelasan dari bukti-bukti yang
dikumpulkan berkaitan dengan masalah penelitian.

219

Sejalan
dengan
deskripsi
manajemen
pengelolaan perpustakaan daerah Kabupaten Enrekang,
secara emperik sangat dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain: (1) dimensi kepemimpinan; dan (2)
dimensi budaya kerja. Kepemimpinan yang diterapkan
para pejabat selon pada Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Enrekang senantiasa menerapkan
“gaya kepemiminan partisipatif”, yaitu piminan atau
atasan langsung pada setiab bidang senantiasa
melibatkan diri baik secara langsung maupun tidak
langsung terhadap penyelesaian pekerjaan bawahan
dalam artian pimpinan yang bersangkutan senantiasa
memberikan petunjuk kepada bahawan agar supaya
dalam menyelesasikan pekrjaan dapat dilakukan
berdasarkan standar operasional prosedur, dengan
cepat dan tepat sesuai dengan waktu.
Demikian pula halnya dengan adanya budaya
kerja yang merupakan nilai yang dapat dijadikan sebagai
rujukan kualitatif dalam melaksanakan pekerjaan dalam
hal pelayanan terhadap yang mengunjungi perpustakaan.
Oleh karena dibutuhkan komitmen kerja yang kuat
dalam
menerapakan
manajemen
pengelolaan
perpustakaan berdasarkan standar operasional
prosedur (SOP). Sedangkan untuk melihat dari kedua
variabel (X1 dan X2) tersebut yang mempunyai
pengaruh yang paling kuat terhadap variabel Y, dilakukan
uji t seperti hasil yang ada dibawah ini.
Regresi linier berganda dipergunakan untuk
menguji hipotesis yang menyatakan:
variabel
independen profesionalisme (X1), dan motivasi (X2)
secara simultan berpemgaruh signifikan terhadap
variabel pengelolaan perpustakaan (Y) H3 = diterima.
Komputasi yang dilakukan dengan menggunakan
regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi
sebegai berikut:
Y = 61,30 + 0,5255X1 + 0,4623X2 +E
Berdasarkan koefisien regresi dari masing-masing
variavel bebas (X1, dan X2) dengan nilai b1dan b2
tersebut, persamaan regresi hasil diartikan bahwa nilai
pengelolaan perpustakaan (Y) bertambah sebanyak nilai
X1 dan X2 jika variabel lainnya dalam keadaan konstan.
Untuk melihat keberartian koefisien regresi tersebut,
dilakukan pengujian terhadap persamaan regresi guna
mengetahui apakah persamaan tersebut dapat
digunakan untuk menduga pengaruh profesionalisme
sebagai X1, dan variabel Motivasi sebagai X2 terhadap
pengelolaan perpustakaan (Y).

mendukung pelaksanaan tuigas dan fungsinya
berdasarkan dengan SOP; dan motivasi (X2) secara
kumulataif sebesar 100,00% yang artimya bahwa pada
kenyataannya, pegawai yang mempunyai prestasi kerja
yang baik tidak pernah mendapatkan penghargaan dari
pemerintah dalam bentuk “Piagam Penghargaan”
demikian pula bagi pegawai yang berkinerja baik tidak
pernah mendapatkan pengakuan dari pimpinan berupa
“Promosi jabatan”.
B.
Product moment mendeskripsikan pengaruh:
profesionalisme (X1) sebesar 54,20% dengan koefisien
korelasi (r hit 5.192 > r tab 0,451 signifikan pada taraf
0,05 (T hit 6.371 > T tab 4,26) = H1 ditrima; motivasi
(X2) sebesar 49,91% dengan koefisien korelasi (r hit
4,555 > r tab 0,451) signifikan pada taraf 0,05 (T hit
3,555 > T tab 4,26) = H2 diterima. Keseluruhan
variabel X1 dan X2 pengarunya "sangat nyata” terhadap
variabe (Y). Dalam hal ini variabel X1 dan X2
tingkat pengaruhnya terhadap variabel Y adalah
“sedang”. Namun variabel X1 yang paling besar
kontribusi terhadap variabel Y yaitu: 54,20%
dengan r hit 5.192 dan T hit 6,371.
C.
Regresi linier berganda menunjukkan pengaruh
profesionalisme (X1) dan motivasi (X2) secara
simultan berpengaruh sebesar 69,10% terhadap
variabel pengelolaan perpustakaan (Y) signifikan
pada taraf 0,05 (F hit 8,17 > F tab 3.28) dengan
probabilitas 0,00000 yang berarti bahwa dalam
rangka lebih mengotimalkan pengelolaan perpustakaan,
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada
pengunjung perpustkaan, pemerintah kabupaten
Enrekang harus lebih meningkatkan profesionalisme dan
motivasi pegawai.
D.
Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel
profesionalisme
dan
motivsi.
yaitu:
(1)
kepemimpinan sebesar 83,22%; dan (2) budaya
kerja sebesar 90,97 yang berarti bahwa pegawai
dalam melaksanakan pekerjan sesuai dengan SOP
senantiasa mengedepankan nilai-nilai budaya kerja dalam
membangun komitnen kerja yang kuat.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pengaruh variabel
profesionalisme (X1) dan motivasi (X2) terhadap
variabel pengelolaan perpustakaan (Y) pada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, maka
dapat kemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
A.
Tabel frekuensi mendeskripsikan penilaian
responden terhadap variabel profesionalisme (X1)
secara kumulatif sebesar 84,98% yang artinya bahwa
pegawai, khususnya dalam pengelolaan perpustakaan
pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten
Enrekang mempunyai profesionalisme yang dapat
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Siagian, P Sondang. (2000). Manajeme, Sumber
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Sedangkan eksekusi dan menganalisisnya masih
menggunakan analisis isi. Dengan cara sebagai berikut:
1). Pemilahan topik yang akan dibahas, 2).
Pengkoordinaran data-data yang diperlukan dalam
penelitian, 3). Verifikasi dan validasi data, 4). Pemaknaan
maksud dan isi kata (interpretasi), 5). Pembukuan dan
pelaporan data untuk ditulis, 6). Pengambilan
kesimpulan dalam berbagai studi dan analisis [5].
Data primer dan sekunder dalam penelitian ini di
antaranya, berbagai buku, jurnal, prosiding, artikel, dan
dta-data lain yang berhubungan dengan tema di atas,
yaitu ayat-ayat tidak jelas (khafi) perspektif al-adillah alsyar’iyyah [6].

Abstrak
Diturunkannya
ayat
tidak
jelas
merupakan
permasalahan dalam studi ini. Tujuan untuk
mengungkap ayat-ayat dalam nash (al-Qur’an dan alSunnah) yang ditengarahi mengandung kaidah alkhafi (samar-samar) dan perlu penjelasan prespektif
dalil-dalil syar’i. Metode yang dipakai pada penelitian
ini bersifat kualitatif dengan pola dan model
normative perspektif, linguistic, dan content analysis.
Hasil penelitian menyebutkan, ada 4 (empat) istilah
dalam teori ushul fiqih tentang terminologi ayat yang
dikatakan tidak jelas: 1). Khafi, sebagaimana yang
terdapat pada lafadz sariq (pencuri) 2. Musykil,
sebagaiman yang terdapat pada lafadz al-Quru’ yang
bermakna suci dan atau menstruasi (haid) 3. Mujmal,
sebagaimana lafadz shalat, haji, hak. 4. Mutasyâbbih,
seperti huruf tahajji yang terpotong-potong pada
permulaan sebagian surat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Al-Khafi
Lafaz khafi adalah:

Kata Kunci : ayat-ayat khafi, tidak jelas, nash, hukum
Islam, al-adillah al-syar’iyyah

ض َمدْلُ ْول من خارجه
ِ ي َم ْعنَاهُ فِى بَ ْع
َ َما ُخ ِف
َ ض
الصغَ ِة
ِ ار
ِ غي ِْر
ِ َِلع

PENDAHULUAN
Sebagai firman Allah SWT yang suci, kekal, tejaga,
dan penuh kemukjizatan, pembahasan dalam kaidah alQur’an sangat kompleks, variatif, mendalam,
komprehensif, kamilah, jamilah, dan tuntas. Di antara
ilmu yang dipelajari dalam studi al-Qur’an ada yang jelas
(dhahir) da ada yang tidak jelas (khafi) [1].
Kalimat yang jelas oleh para ulama’ dapat
dipetakan menjadi empat rumpun, di antaranya: Nash
(tertulis jelas), dhahir (tampak jelas), muhkam (jelas
maknanya), dan mufassar (terperinci jelas). Sedangkan
yang tidak jelas dapat diperinci menjadi empat bagian
juga, di antaranya kalimat khafi (tidak jelas), mujmal
(global), musykil (banyak masalah), dan mutasyabih
(samar-samar) [2].
Di antara hikmah diturunkannya ayat tidak jelas ini
tentu bukan tidak ada alasan, justru akan menimbulkan
studi baru yang menakjubkan atas kehebatan ayat ini. Di
anataranya ada uraian ayat-ayat pembuka dalam al-

"Redaksi yang tidak jelas maknanya karena ada dalil
atau petunju dari luar, bukan karena faktor shighat lafadz
itu sendiri."
Dalam hal ini nampak jelas bahwa khafi adalah
lafal yang sebagian maksudnya samar disebabkan adanya
sesuatu muncul diluar shigat, maka lafal tersebut sukar
ditangkap kecuali dengan analisis dan pemikiran.
Hakikinya, Khafi itu jelas dalalahnya, dalam arti
redaksi lafadz itu masih menunjukkan makna yang jelas
secara mandiri, akan tetapi jika dimasukkan dan
dirangkaikan dengan redaksi lain, maka maknya menjadi
samar atau berubah [7].
Kesamaran tersebut muncul karena adanya kasus
yang mempunyai sifat-sifat yang dimaksudkan oleh lafal
itu, atau mempunyai suatu nama khusus yang berlainan
dengan yang disebutkan lafalnya. Tambahan,
kekurangan, atau penamaan yang berbeda menyebabkan
kesamaran dan keserupaan. Sebagai contoh khafi ialah
redaksi sariq (pencuri) yang terdapat pada al-Qur’an
Surat al-Maidah ayat 38. Ayat tersebut jelas
menggambarkan siapapun laki-laki atau perempuan yang
mencuri harap dipotong tangannnya lantaran akibat yang
ia lakukan dan sebagai adzab dari Allah Swt.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Berhikmah.
Sesungguhnya makna kalimat pencuri dalam

Qur’an seperti:  كهيعص, الر, المini membuktikan
akan tantangan Allah terhadap hambanya untuk
mentadabburi dan memikirkan hikmah di balik ini
semua. Tentunya hanya orang-orang yang mendalam
ilmunyalah yang tahu dan mengimaninya [3].
METODE PENELITIAN
Metode dalam studi ini menggunakan
pendekatan library research dipadukan dengan
normative perspektif, linguistic, dan content analysis.
Pelaksanaan studi dilakukan dengan menonjolkan
analisis isi dan penafsirannya perspektif kaidah hukum
Islam. Pendekatan lainnya dalam penelitian ini
pendekatan normative [4].

terjemah ( )السارقsangat jelas, dan semua orang
memahaminya bahwa itu bermakna pencuri. Akan tetapi
jika ayat itu disandingkan dengan berbagai kasus lain ,
seperti mencopet ( )الطرارatau merampok, menodong
maka akan lain maknanya dan hukumnya. Termasuk

222

mencuri kain kafan mayit di dalam kuburan ()النباش
maka akan juga lain makna dan status hukumnya.
Oleh karena itu kedua makna tersebut baik
( )الطرارmaupun ( )النباشtermasuk jenis kalimat yang
tidak jelas alias samar (al-khafi).
Selain daripada itu, kepemilikan tersebut
menimbulkan sebuah permasalahan hukum yang
dituntut berupa hukuman potong tangan. Jikalau kain
kafan dalam kuburan, dianggap berbeda dari
penyimpanan harta yang selayaknya. Maka pencuri kain
kafan di kuburan tidak dapat disebut sariq. Demikian itu,
meskipun kedua orang yang melakukan tindakan
tersebut berdosa, namun hukuman potong tangan tidak
dapat dikenakan atas mereka.
Abdul Wahhab Khallaf menyimpulkan bahwa
redaksi khafi sejatinya adalah kalimat yang jelas, akan
tetapi jadi tidak jelas lantaran disandingakan pada
kalimat tertentu dan pada kasus tertentu.
Berbeda dengan pendapat madzab imam Abu
Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin
Hanbal, bahwa pencopet dan pencuri kain kafan masuk
kedalam keumuman kata sariq, karena makna pencurian
terbukti ada pada mereka. Hal tersebut disebabkan
masyarakat menamakan dengan nama yang berbeda atau
khusus. Sebenarnya tidak ada bedanya antara orang yang
mencuri pada saat manusia tidur dalam gelapnya malam
atau perhiasan yang ada dalam tas, saku [8].
Hasil hukum pada pencuri kain kafan mayit tidak
sama dikategorikan pada pencuri pada umumnya, karena
kain kafan bukan termasuk harta benda, barang yang
tidak disenangi masyarakat, korban dari pencurian tidak
akan melaporkan kerugian yang diderita, sementara
hukum potong tangan berlaku jika si korban menuntut,
akantetapi mayit tidak mungkin menuntut, kecuali ahli
warisnya yang menuntut, itupun oleh sebagian besar
ulama’ hukumnya cukup dita’zir sesuai keputusan hakim
atau qadli stempat. Sementara sebagian kecil ulama’ lain
juga menganggap tetap hukuman potong tangan. Inilah
letak kesamaran dan ketidakjelasan redaksi al-sariq [9].

Berbeda dengan ulama Hanafiyah, bahwa alQur’u tersebut bermakna haidl. Hal ini disebabkan
karena: 1). ada nas-nas lain yang menguatkan alasan
tersebut, 2). Pembentukan konsepsi iddah, hal ini kerana
yang melakukan iddah adalah perempuan, maka makna
yang tepat untuk kalimat tersebut di artikan tidak suci
atau haidl [10].
Karena redaksi al-Qur’u itu masih musykil atau
samar-samar antara suci atau haidl, maka perlu analisis
yang tepat untuk menyimpulkannya. Dan redaksi ini
disebut ayat-ayat yang Musykil.
Al-Mujmal
Menurut bahasa Al-Mujmal berarti samar. Dan
menurut istilah berarti: lafaz yang dengan bentuk (shigat)nya tidak menunjukkan kepada pengertian yang
dikehendaki olehnya, dan tidak tedapat qarinah-qarinah
lafaz atau keadaan yang dapat menjelaskannya. Maka
sebab kesamaran di dalam al-mujmal ini bersifat lafzhi,
bukan bersifat ‘aridhiy (sifat yang baru datang dari luar
lafaznya).
Mujmal adalah lafadz-lafadz yang pengertian
bahasanya dipindah oleh syari’ untuk pengertian istilah
syara secara khusus. Seperti lafadz: shalat, zakat, puasa,
haji, dll yang mana oleh syari’ dikehendaki dengan makna
syara secara khusus, bukan mana lughawi (etimologi).
Maka apabila didalam nash syara terdapat lafadz diatas,
lafadz tersebut adalah mujmal (global) pengertiannya
sampai ada penafsiran terhadap lafadz tersebut dari
syari’ sendiri. Karena itu datangnya dari as-sunnah yang
berbentuk amal perbuatan dan ucapan untuk menafsiri
shalat dan menjelaskan rukun-rukunnya serta syaratsyaratnya dan ha’iahnya. Rosulullah SAW bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي

Artinya: dan sembahyanglah
sebagimana kalian melihat saya sembahyang.
Lafadz sholat semula mujmal (global) karena tidak
jelas cara dan model petunjuk sholat, akan tetapi setelah
Nabi memberi contoh praktik sholat maka redaksi ini
berubah menjadi mubayyan (yang terjelelaskan).
Begitu juga redaksi Zakat, semula mujmal (global)
karena tidak jelas cara dan model petunjuk yang tepat
ukuran zakat, akan tetapi setelah Nabi memberi contoh
praktik mengeluarkan zakat maka redaksi ini berubah
menjadi mubayyan (yang terjelelaskan).

Al-Musykil
Musykil dalam hal ini berarti:

ت الَّل ْف ِظ
ِ ب ِفى ذَا
ٍ َ سب
َ ي َم ْعنَاهُ ِب
َ َما ُخ ِف

“Lafat yang tidak jelas maknanya lantaran
diakibatkan redaksi lafadz itu sendirii”.
Dimaksud musykil karena lafadz itu samar dan
tidak jelas maknanya karena banyak indikator.
Sementara untuk memahaminya butuh teori baru dan
alisis baru yang menguatkannya, seperti kalimat القرء
redaksi bermakna ambigu atau musytarak (dua) makna,
bisa bermakna suci juga bisa bermakna haidl.
Dua makna ini baik haidl maupun suci sama-sama
punya dasar dan argumen kuat. Seperti Imam Syafii dan
sebagian ulama’ mujtahid mengartikan al-Qur’u dengan
makna suci. Hal ini disebabkan: 1). Dilihat dari ma’dud

Contoh berikutnya redaksi Haq ()حق
sebagaimana pada surat al-An’am ayat 141:
Artinya: dan laksanakan HAK-nya pada saat
memetik panennya. Dan jangan bersikap berlebihan,
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.
Lafadz  حقsemula mujmal (global) karena tidak
jelas cara dan model pelaksanaan dan petunjuk yang
tepat ukuran zakat, akan tetapi setelah Nabi memberi
contoh praktik mengeluarkan zakat maka redaksi ini
berubah menjadi mubayyan (yang terjelelaskan).

ayat  ثالثة قروءkarena ma’dudnya muanats maka adadnya mudzakar, dan mudzakkkar itu laki-laki, sedangkan
laki-laki itu dinisbatkan sesuatu yang suci dan tdak
pernah haid. Jadi al-Qur’u di atas bermakna suci.
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Berikut tabel pembahasan mujmal dengan berbagai
pendekatan:
No Bayan
Contoh
Maksud
1
Bayan Qouly Setiap 5 ekor Penjelsan
unta, zakatnya 1 dengan
ekor kambing
sabda Nabi
2
Bayan
Kambing
yang Penjelsan
Mafhum
tidak dicarikan dengan
makannya ada pemahaman,
zakatnya, maka baik sinonim
mafhum
maupun
mukholafahnya
antonim
kambing
yang (muwafaqah
dicarikan makan atau
tidak
ada mukholafah)
zakatnya.
3
Bayan Fi’ly
Praktek
haji Penjelsan
harus
meniru dengan
Nabi
SAW perbuatan
(Manasik haji)
dari Nabi
4
Bayan Iqrar
Ketetapan dan Penjelsan
pengakuan Nabi dan
terhadap Qais in ketetapan
Amr yang sholat dari Nabi
sunnah bakdiah
subuh. Hal ini
dilakukan karena
iasanya Qais rajin
tahajjud,
akan
tetapi kelupaan
dan mengqadha
tahajjud setelah
sholat
subuh.
Sementara Nabi
sendiri
pernah
bersabda tidak
ada
sholat
sunnah bakdiyah
subuh.
5
Bayan
Penjelsan
عن
Isyarah
dengan
 النبي صلي هللاisyarat dari
 عليه وسلم انهNabi

7

6

Bayan
Kitabah

tulisan
Nabi

Qiyas sebaimana
dala Ayat ke-90
Surat al-Maidah
tentang Khamr
(arak)
yang
diqiyaskan
ke
segala
yang
memabukkan.
Baik
sedikit
maupun bayak
terhadap cairan
yang dikonsumsi
untuk
mabukmabukan.

Penjelsan
dengan
Qiyasan

dari

Begitu juga ayat-ayat yang samar dan hanya bisa
dipahami dengan penjelasan dari ayat al-Qur’an itu
sendiri. seperti redaksi  القارعةayat ini tidak bisa
dipahami kecuali dengan pembahasan dari ayat
sudahnya. Yaitu

 ماالقارعة.القارعة

Al-Mutasyabih
Dikatakan mutasyâbbih karena redaksi yang timbul
tidak punya makna lain kecuali makna itu sendiri. Jadi untuk
mengartikannya adalah dengan redaksi yang ada dalam
lafadz itu sendiri.
Bahkan, nash al-Qur’an dan al-Hadits pun hampir
tidak secara eksplisit menerangkan makna yang terdapat
dalam lafadz itu sendiri. contohnya yang terdapat dalam
huruf-huruf yang terpotong dalam awal ayat dan surat
dalam al-Qur’an seperti: , المر, كهيعص, يس, ن,حم
 الم, ص, ق, طه. memang ayat-ayat tersebut
menuntun pembaca dan ahli ilmu untuk mematuhi
pakem ilmu yang sudah ada dalam teori ayat-ayat khafi
(tidak jelas). Dan cara memaknainya harus sesuai apa
yang tercantum dalam redaksi itu sendiri, misalnya الم
harus dimaknai alif lam mim, tanpa merubah atau
berandai-andai. Meskipun ada sedikit ulama’ yang berai
berspekulasi memaknainya. Akan tetapi hal ini tidak
dibenarkannya [11]. (Muthoifin, 2017)
Begitu juga dengan ayat-ayat yang secara zhahirnya menunjukkan redaksi samar-samar tentang
penyerupaan Allah Swt. Seperti istilah: tangan Allah,
wajah Allah, Mata Allah, Allah tersenyum, Allah murka,
hal ini semua tentunya tidak boleh digambarkan secara
jelas wujud dan fisikly Allah Swt. Karena bisa merusak
aqidah dan keimanan seseorang dengan menggambarkan
wujud material Allah Swt. Berikut secara samar adanya

قال الشهر هكذا
وهكذا يعني
مرة تسعة
وعشرين ومرة
ثالثين

Isyarat Nabi
bahwa jumlah
hari dalam
sebulan kadang
29 dan
terkadang 30
lengkap.
Hadits
yang
menyatakan
bahwa:
Nabi

Bayan Qiyas

pernah menulis
bab
zakat
(kewajiban wajib
zakat),
serta
tidak
pernah
mengeluarkannya
ke petugas zakat
sampai
Nabi
meninggal dunia
HR. Abu Dawud.

Penjelsan
dengan
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penyerupaan Al-Khaliq kepada makhluk-Nya, seperti
dalam hal Allah mempunyai mata, tangan, dan muka.
Contohnya :
1)
Al-Qur’an Surat Hud Ayat, 37:
2)

bahwa manusia itu lemah, dan Allah Swt yang Maha
Mengetahui, sekaligus sarana buat manusia agar mau
berfikir dan belajar terhadap ayat-ayat Allah Swt baik
quliyah maupun kauniyah [12].

صن َِع ْالف ُ ْلك
ْ َوا
َ ِبأ َ ْعيُ ِننا
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Artinya: Dan jadikan perahu lantaran mata-mata
kami. Hal ini tetap diartikan sebagai Mata Allah atau
(Pengawasan dan Petunjuk Allah).
3)
4)

Al-Qur’an Surat Al-Fath Ayat,10:

... َّللا فَ ْوقَ أ َ ْيدِي ِه ْم
ِ َّ ُ يَد...

Artinya: tangan Allah di atas tangan-tangan mereka.
Tangan ini meskipun bisa diartikan sebagai kekuasaan
Allah.
5)
6)

Al-Qur’an Surat Ar-Rahman Ayat 27:

َويَ ْبقَ ٰى َو ْجهُ َر ِبكَ ذُو ْال َج َال ِل
اْل ْك َر ِام
ِ ْ َو

Artinya: dan Wajah Tuhanmu tetap kekal yang
mempunyai keagungan dan muliayaan. Wajah Allah juga
bisa bermakna Kewibawaan Allah, akan tetapi hal ini masih
mutasyabih atau samar-samar.
7)

Al-Qur’an Surat Al-Mujadilah Ayat 7:
Yang pada intinya: tidak ada pembicaraan orang
empat melainkan Allah yang kelimanya, dan pembicaraan
lima orang Allah yang keenamnya. Begitu juga seterusnya
sampai Allah ada di mana-mana. Dan ada di setiap
pembicaraan manusia itu berada.
Pembahasan ayat-ayat di atas menurut ulama’
salaf, diartikan sesuai apa yang tertera dalam redaksi itu
sendiri tanpa bisa ditafsiri, dan kebaanyakan mereka
beriman terhadap apa yang ada dalam ayat-ayat
mutasyabihat.
Sementara ulama’ khalaf (kekinian) masih bisa
memungkinkan untuk dimaknai dengan cara ditakwil.
Dengan syarat ada qorinah atau petunjuk yang
menyerupai dengan redaksi ayat itu sendiri. Seperti
takwil firman Allah “buatlah kapal dengan penjagaan dan
pengawasan kami”(QS. Hud:37), “Kekuasaan Allah itu
diatas kekuasaan mereka”(QS. Al-Fath:10).
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ditemukan 4 (empat)
unsur yang bisa dijadikan istinbath hukum Islam tentang
teori yang tepat dalam penentuan ayat-ayat yang tidak
jelas, yaitu 1). Konsep khafi, sebagaimana yang terdapat
pada lafadz sariq (pencuri) 2. Konsep musykil,
sebagaiman yang terdapat pada lafadz al-Quru’ yang
bermakna suci dan atau menstruasi (haid) 3. Konsep
mujmal, sebagaimana lafadz shalat, haji, hak. 4. Konsep
mutasyâbbih, seperti huruf tahajji yang terpisah-pisah
yang terdapat pada awal surat dalam al-Qur’an. Hikmah
di balik adanya ayat-ayat yang tidak jelas menunjukkan
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development of the child concerned can be achieved in
accordance with his whereabouts.
Intellectual barriers to mental retardation of
children are certainly very influential in their academic
abilities. Mental retardation children cannot be equated
with the ability of children in his age. The ability of
children with mental retardation is far below average
considering that children with mental retardation also
have IQs below normal. Children with mental
retardation often have difficulty in absorbing
information, even simple information that is easy for
normal people.
In children with mental retardation, obstacles
are experienced not only in academic matters but also
in managing emotions. Reiss said that children with
mental retardation often experience emotional
disturbances and emotional development problems
associated with low ability [2]. Intellectual barriers
experienced by children with mental retardation cause
feelings of frustration so that their emotional
development becomes inhibited. Emotions in children
with mental retardation are often uncontrolled and
explosive. In some cases, children with mental
retardation are overly aggressive those who are very
closed, complex emotions that cause them difficulty in
socializing with others. Based on the obstacles
experienced by children with mental retardation,
learning that is applied cannot be equated with normal
children in general. In determining an effective strategy
the teacher must pay attention to the objectives of
implementing learning, the characteristics of the child's
mental retardation, and the availability of resources
(facilities and infrastructure). Strategies that can be used
for learning for children with mental retardation are
strategies that are individualized, cooperative, and
behavior modification. Learning approaches for children
with mental retardation also require various
considerations based on the characteristics of the child.
The approach that tends to be used in learning for
children with mental retardation is the behavior
modification approach. This is because the development
of behavior in many mentally retarded children
experience obstacles so that the behavior developed
must be measured and observed.

ABSTRACT
In communication, people may or may not use
different kinds of language when they express their
ideas, thoughts, or feelings to communicate with
certain people in certain situations. The languages
used by people in the society are varies, especially in
different fields. It means that language is used based
on what is being done and the nature of speakers’
activities. This study aims to analyze and identify
registers in the Teaching and Learning Process in
exceptional schools for students with mental
retardation. This study sought to find out the
following: if the teacher use registers in learning
Language/English; the meaning of the register used by
teachers for students who experience mental
retardation; and; look into the purpose of using
registers in teaching students who experience mental
retardation. This type of research is qualitative, data
collection techniques are through observation,
structured interviews, and documentation. Data
analysis was carried out by data reduction, data
presentation, and data inference. The methodology
used in this study was analytical research. The
following were the findings of the study based on the
result of observation, documentation, and interviews
with the teachers. The result of the application found:
1) mentally disabled students find it difficult to learn.
This difficulty is caused by their mental retardation;
2) Intervention steps are needed to increase students’
mastery in learning. The register dictionary is one of
the best interventions for action besides the use of
audiovisual material that is supported by technology.
Keywords : Registers, Teachers, Mentally Retardation,
interventions.

INTRODUCTION
Mentally retarded children are individuals who
significantly have intelligence below normal intelligence
with an IQ score equal to or lower than 70. Children
with mental retardation are one of the classifications of
children with special needs with obstacles in the mental
field. Mental barriers experienced by children with
mental retardation often make them unable to process
the information obtained so that they cannot follow
orders properly. Children with intellectual disabilities
have a below-average academic ability which causes
them to not be able to develop according to the stages
of development at the age of normal children so they
are left behind with other students who have above
average abilities [1]. This is what causes mental
retardation children need more attention compared to
other normal children. Required guidance and attention
from the teacher or supervisor so that the level of self-

METHOD
In conducting this research, a qualitative
descriptive approach is used in carrying out this
research. According to Milles and Huberman that
qualitative data tends to be in the form of words rather
than a series of numbers [3]. The objects of this study
were the teachers of mentally retarded students in
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several State and Private Extraordinary Schools in
Yogyakarta.
The Data in this research are collected
through observation, interviews, and documentation.
The teaching and learning process of students who
experience mental retardation are observed then
interviews are also conducted to the teacher to find out
which registers they use. The document is a recording
of events that have passed in the form of text, images,
or someone's monumental work [4].
Therefore, in this research documentation is
used to support data. Data collection techniques
obtained through observation, and interviews.
Observations were made to obtain a clearer picture of
the problem to be examined. The observation stage
carried out in this research is an observation used for
data collection as a complement to interview
techniques. In the observation stage of the application
of learning, observing aspects of language learning are
focused on as a spoken language in the teaching and
learning process [4].
In this application, how the teacher applies the
results of learning design in a mild retardation class
using registers is observed. While the primary data
obtained from the interview process. This research
uses the type of semi-structured interviews that are
included in the in-depth interview category the purpose
of the semi-structured interview is to determine the
problem more openly [5]. In this study, the informants
were determined purposively by considering that the
informants were the ones who knew best.
Researchers conducted interviews directly on
the subject, namely first, Teacher RomBel SLBN 1
Yogyakarta, SLBN 2 Yogyakarta, SLBN Bhakti Pertiwi,
SLB 2 Widya Dharma, SLB 3 Widya Dharma, and SLBN
Yogyakarta Guidance. The second interview with the
person in charge in the field of curriculum, regarding the
curriculum planned for SLB in providing services for
children with special needs, especially mild retardation.
Data analysis in this research was carried out
during data collection and after data collection. Analysis
of the data used in the analysis of Miles and Huberman
data with data reduction activities, data presentation,
and conclusions [4].
a) Data reduction is to summarize, choose the
main points to focus on the things that are
important, look for themes and patterns, and
remove unnecessary. This is done to provide a
clear picture, make it easier for researchers to
collect data, and search for such data if needed.
b) Presentation of data is done in the form of
brief descriptions, charts, relationships
between categories and the like. This is done
to make it easier to understand what is
happening, plan future work based on what is
understood.
c) Withdrawal of conclusions and verification,
initial conclusions are temporary and will
change if not found strong evidence that
supports in the next stage of collecting data. If
the conclusions in the initial stages are

supported by valid and consistent evidence
when the research returns to the spaciousness
of collecting data, then the conclusions raised
are credible conclusions [4].
At the time of data reduction, the research
selects the data needed, relevant and valid. The points
to answer the problem formulation with data obtained
are also summarized through observation, interviews,
and documentation. After that, the selected data are
arranged in the form of narration, drawing tables into
sub-chapters. Next, the data obtained are analyzed with
relevant theories and then draws conclusions.
DISCUSSION
As indicated by Kauffman and Hallahan [6],
understudies with particularities are various gatherings
contrasted with the overall public, and moderately
couple of speculations apply to every single remarkable
person. Their benefits can include tactile, physical,
subjective, enthusiastic, or correspondence capacities
or a blend of these. Understudies with exceptional
needs in this investigation are ordered as mental
impediment understudies. Their claim to fame includes
psychological capacities.
In light of perceptions, it was discovered that
there must be various medicines and various
approaches to offer directions to every understudy.
This is because of their scholarly level, their conduct
during class, their attributes and their endeavors in
learning English. All classes are given directions and
materials first. At that point, material and guidance are
given to understudies exclusively dependent on their
needs. Understudies with uncommon needs need a
specialized curriculum. Custom curriculum implies
extraordinarily planned guidance that meets the
uncommon needs of an extraordinary understudy, and
which may require exceptional material, showing
procedures, or gear or potentially offices [6]. The
instructor clarifies the material and gives directions a
few times to understudies who are rationally impeded
so understudies can comprehend the clarifications and
guidelines well.
As indicated by Freeman and Freeman, as
referred to in Artiles and Ortiz [7], an English
instructor can utilize an understudy's first language in
quite a while and conveying material while understudies
are learning English jargon. The educator conveys
English material and gives directions in Indonesian and
here and there in Javanese since understudies in some
cases do not have a clue about the term even in their
local language; for instance, the word inclining.
Understudies do not have the foggiest idea about the
expression "inclining" except if the instructor makes
reference to it in Javanese. It may be brought about by
their absence of learning about specific things. Besides,
it may happen in light of the fact that specific things are
not in their home or condition.
Furthermore, second language understudies
with extraordinary instruction needs appear to profit
particularly from the individualized guidance procedure
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educating approach. Individual instructing systems mean
you center around the particular needs of one
understudy. This procedure essentially gives direction
and bolster benefits through a wide range of instructing
methodologies that will enable every understudy to
comprehend the idea better. The general point of this
technique is to expand understudy accomplishment by
gathering their needs and helping them in the learning
procedure.
The
instructor
regularly
guides
understudies to adhere to his guidelines; for instance,
the educator requests that understudies open their
books, clean the board, close the entryway, and so on.
Exceptionally supportive understudies to remember
words or expressions. This examination is significant on
the grounds that learning English jargon is hard for
understudies with extraordinary needs since they are
not the same as understudies in state-funded schools.
What's more, they have an incapacity or inability which
turns into their trouble in learning English jargon.

[5] Taylor, J., Introduction to error analysis, the study of
uncertainties in physical measurements. 1997.
[6] Hallahan, D., & Kauffman, J. Exceptional Learners: An
Introduction to Special Education. USA: Pearson, 2009.
[7] Artiles, A., & Ortiz, A. English Language Learners with
Special Education Needs. McHenry: Delta Systems
Co., Inc., 2002.

CONCLUSION
Based on the results of research in several SLB
in Yogyakarta regarding Implementation of Learning by
using registers at Extraordinary Schools in Yogyakarta,
learning contained in the lesson plan. The
implementation is in the form of initial activities, core
activities, and closing activities, evaluation of learning in
SLB in Yogyakarta was conducted by teachers through
written assignments and attitude assessments, and
Obstacles and Learning Solutions in SLB in Yogyakarta.
Several obstacles were identified, namely: student
barriers, barriers to student concentration, barriers to
learning resources, barriers to learning facilities and
infrastructure. These obstacles can be overcome by the
teacher accompanying them, directing their students on
how to concentrate on the lessons being taught
considering their mental incapacity. These constraints
are caused by the lack of ability of students who cannot
be forced due to the low level of intelligence among
mentally retarded students.it can be concluded that:
Learning planning for mentally retarded students
compiled by teachers in SLB Negeri, in the form of
special RPP because the material provided is simpler,
besides that the teacher also prepares teaching
materials, learning materials, and learning media. The
implementation of learning in SLB in Yogyakarta has
been done by teachers according to the steps of.
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harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang
saham.
Faktor faktor yang mempengaruhi nilai
perusahaan adalah kinerja keuangan, struktur modal,
dan ukuran perusahaan (firm size). Faktor pertama yang
mempengaruhi nilai perusahaan (firm value) adalah
kinerja keuangan dari profitabilitas yang menjadi dasar
penilaian kinerja keuangan oleh para pemegang saham
(stokeholder) dan pemilik perusahaan (stakeholder)
adalah Return On Equity (ROE), Return On Investment
(ROI), dan Return On Asset (ROA). Hasil penelitian
profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan (firm value) [4].
Faktor kedua, struktur modal dapat memudahkan
perusahaan untuk meningkatkan kinerja seperti
mencapai laba yang tinggi [5]. Faktor struktur modal
yang kuat disinyalir mampu menunjukkan kinerja
keuangan perusahaan.
Penelitian menunjukkan profitabilitas sebagai
variabel antara berperan penuh dalam menjelaskan
hubungan antara struktur modal dan nilai perusahaan
[5]. Struktur modal yang baik akan meningkatkan
profitabilitas, sehingga meningkatkan nilai perusahaan.
Struktur modal dapat berpengaruh langsung terhadap
nilai perusahaan dan juga kinerja perusahaan [1].
Faktor ketiga, ukuran perusahaan (firm size)
dilihat dari segi jumlah asset yang dimiliki perusahaan,
jumlah penjualan dari kegiatan operasional perusahaan,
dan jumlah karyawan akan memacu perusahaan untuk
menjalankan kegiatan operasional perusahaan secara
optimal, efektif dan efisien sehingga dapat tercapai
kinerja keuangan dan nilai perusahaan (firm value) yang
baik di mata investor. Hal ini sependapat dengan ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan [6]. Dalam beberapa tahun ini, muncul
paradigma baru yang memandang nilai perusahaan (firm
value) tidak hanya dari segi struktur modal, ukuran
perusahaan (firm size) dan profitabilitas semata,
melainkan investor lebih tertarik pada perusahaan yang
melaporkan kegiatan sosial yang dilakukan secara
sukarela. Tanggung jawab sosial memiliki muatan
strategis dalam mendukung konstruksi strategi
perusahaan guna mewujudkan keunggulan kompetitif
(competitive advantage) [7]. Dengan semakin banyak
perusahaan yang mulai menerapkan tanggung jawab
sosial, hal ini menjadi satu paradigma baru
(kontemporer) yang berkembang di hampir seluruh
perusahaan untuk melakukan tindakan nyata yang
bermanfaat bagi lingkungan.

Abstrak
Tujuan penelitian mendeskripsikan bukti empiris
pengaruh positif dan signifikan baik secara langsung
maupun tidak langsung pengungkapan corporate
social responsibility (CSR), firm size, struktur modal
terhadap kinerja keuangan dan firm value. Populasi
penelitian adalah perusahaan indeks LQ 45 di Bursa
Efek Indonesia tahun 2015-2017. Pemilihan sampel
dengan metode purposive sampling. Teknik analisa
data Structural Equation Modelling Warp PLS 5.0.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh
positif tidak signifikan antara pengungkapan CSR
dengan kinerja keuangan. Firm size berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.
Struktur modal berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan. Pengungkapan CSR
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap nilai
perusahaan (firm value). Firm size berpengaruh
positif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan (firm
value). Struktur modal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan (firm value).
Kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan (firm value). Terdapat
pengaruh tidak langsung yang positif tidak signifikan
dari variabel CSR terhadap firm value melalui kinerja
keuangan. Terdapat pengaruh tidak langsung positif
dan signifikan dari variabel firm size terhadap firm
value melalui kinerja keuangan. Terdapat pengaruh
tidak langsung positif dan signifikan dari variabel
struktur modal terhadap firm value melalui kinerja
keuangan.
Kata Kunci – Corporate social responsibility, firm size,
struktur modal

PENDAHULUAN
Paradigma nilai perusahaan (firm value) secara
konvensional diukur dari kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan (laba) sebesar-besarnya dan
kesejahteraan bagi para pemilik perusahaan. Perusahaan
dituntut menekan sejumlah biaya serta mengurangi
beban bunga yang disebabkan oleh adanya kebijakan
pendanaan dari pihak luar perusahaan. Perusahaan yang
mampu mengelola struktur modal secara optimal akan
mencapai kemampuan menghasilkan laba (profit) yang
optimal. Nilai perusahaan (firm value) sangat penting
karena mencerminkan kinerja keuangan perusahaan
yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap
perusahaan [1]. Peningkatan nilai perusahaan biasanya
ditandai dengan naiknya harga saham di pasar [2].
Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran
pemilik atau para pemegang saham [3]. Semakin tinggi
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Masalah dalam penelitian adalah terjadinya
penurunan nilai perusahaan (firm value) perusahaan LQ
45 di mata para investor baik dari segi kinerja keuangan
maupun kurangnya kepatuhan perusahaan LQ 45 untuk
mengungkapkan
kegiatan
Corporate
Social
Responsibility (CSR).
Rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan pengungkapan corporate social
responsibility terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan firm size terhadap kinerja keuangan?
3. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan struktur modal terhadap kinerja
keuangan?
4. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan pengungkapan corporate social
responsibility terhadap firm value?
5. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan firm size terhadap firm value?
6. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan struktur modal terhadap firm value?
7. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan kinerja keuangan terhadap firm value?
8. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara corporate social responsibility
terhadap firm value melalui kinerja keuangan?
9. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara firm size terhadap firm value
melalui kinerja keuangan?
10. Apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan antara struktur modal terhadap firm
value melalui kinerja keuangan?

untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak
yang merugikan principal.
3. The residual loss, yaitu penurunan tingkat
utilitas prinsipal maupun agen karena adanya
hubungan agensi.
Teori Stakeholder
Keberadaan perusahaan tidak dapat dilepaskan
dengan stakeholder nya. Perusahaan perlu menjaga
legitimasi stakeholder serta mendudukkannya dalam
kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan,
sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan
perusahaan, yaitu usaha dan jaminan going concern [7].
Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi
untuk kepentingan (shareholder) saja namun telah
bergeser menjadi lebih luas yaitu perusahaan juga harus
memberikan manfaat bagi para stakeholder nya [9].
Signalling Theory
Signalling theory menekankan pentingnya
informasi perusahaan bagi investor. Miller dan Whiting
[10] signaling theory mengindikasikan bahwa perusahaan
akan berusaha untuk menunjukkan sinyal berupa
informasi positif kepada investor potensial melalui
pengungkapan dalam laporan keuangan. Informasi yang
dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan
memberikan signal bagi investor dalam pengambilan
keputusan [11]. Jika pengumuman tersebut mengandung
nilai positif, maka diharapkan pasar akan berreaksi pada
waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.
Corporate Social Responsibility (CSR)
Beberapa lembaga internasional yang concern
pada penyelenggaraan Corporate social responsibility
(CSR) seperti ISO 26000 sebagai salah satu lembaga
standarisasi dunia, mendefinisikan Corporate Social
Responsibility (CSR) yang dikutip tanggung jawab sebuah
organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusankeputusan dan kegiatan-kegiatanya pada masyarakat dan
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku
transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan
berkelanjutan termasuk kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku
kepentingan; sejalan dengan hukum yang ditetapkan
dengan norma-norma perilaku internasional; serta
terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh) [12].
Sesungguhnya corporate social responsibility memberikan
kapasitas dalam membangun corporate building menuju
terjaminnya going concern perusahaan [13].
Firm Size
Ukuran perusahaan menyatakan bahwa ukuran
perusahaan adalah rata-rata total penjualan untuk tahun
yang bersangkutan sampai dengan beberapa tahun [14].
Ukuran perusahaan merupakan proksi volatilitas
operasional dan inventory controllability yang seharusnya
dalam
skala ekonomis besarnya perusahaan
menunjukkan pencapaian operasi lancar dan
pengendalian persediaan [13].
Struktur Modal
Teori trade-off menurut Myers [15] yaitu
penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan
sampai titik tertentu. Setelah titik tersebut, penggunaan
hutang justru akan menurankan nilai perusahaan karena
manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih

Kajian Teori
Grand Theory Of Positivism
Teori Legitimasi
Legitimasi merupakan keadaan psikologis
keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat
peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik
maupun nonfisik. Legitimasi organisasi dapat dilihat
sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari dari
masyarakat [7]. Dengan demikian, legitimasi merupakan
manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan
untuk bertahan hidup (going concern).
Legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan
melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) [7].
Untuk itu, pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan diperlukan untuk mendapatkan nilai positif
dan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi perusahaan
merupakan kontribusi dan upaya yang diberikan oleh
perusahaan untuk memberikan kemakmuran kepada
masyarakat di sekitar perusahaan.
Teori Keagenan
Menurut Jensen dan Meckeling [8], adanya
masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang
terdiri dari:
1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu
biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh
principal untuk mengawasi perilaku dari agen
dalam mengelola perusahaan.
2. The bounding expenditure by the agent (bounding
cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen
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kecil daripada biaya yang ditimbulkannya yaitu biaya
financial distress dan agency cost.
Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan merupakan pengakuan
pendapatan dan pengaitan biaya menghasilkan angka laba
yang lebih unggul dibandingkan arus kas untuk
mengevaluasi kinerja keuangan. Pengakuan pendapatan
memastikan bahwa semua pendapatan yang dihasilkan
dalam suatu periode telah diakui. Pengaitan memastikan
bahwa beban yang dicatat pada suatu periode hanya
beban yang terkait dengan periode tersebut [16].
Firm Value
Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar
sahamnya [17]. Firm value sangat penting karena
mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat
mempengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan,
perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat, antara
lain, akses ke sumber dana dari pasar modal, harga
jual/nilai yang tinggi ketika perusahaan tersebut dibeli
atau digabung [18], [19]. Nilai perusahaan tercermin
pada harga jual saham. Semakin tinggi harga saham, maka
semakin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga
nilai perusahaan juga akan meningkat.

2) Variabel dependen (Y)
Variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi
atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel
bebas [22]. Dalam penelitian ini yang menjadi
variabel terikat adalah: firm value (Y2).
3) Variabel intervening (Z)
Variabel intervening merupakan variabel yang
berada diantara variabel dependen dan variabel
independen yang bersifat sebagai variabel antara
yang dilalui oleh pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen.
Dalam penelitian ini variabel intervening adalah:
kinerja keuangan (Z) yang diproksikan dengan Return On
Equity (ROE) .
Uji Structural Equation Model (SEM) dengan Warp PLS
5.0
Warp PLS adalah salah satu metode alternatif
SEM yang dapat digunakan untuk mengatasi
permasalahan dalam hubungan tersebut. PLS memiliki
asumsi data penelitian tidak mengacu pada salah satu
distribusi tertentu [22]. Permodelan tujuan prediksi ini
memiliki konsekuensi pengujian dapat dilakukan tanpa
dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi
dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari
nilai koefisien determinasi. PLS adalah metode analisis
yang bersifat soft modeling karena tidak mengasumsikan
data harus dengan pengukuran skala tertentu, yang
berarti jumlah sampel dapat kecil (<100 sampel) [23].
Analisis Partial Least Square dengan Warp PLS
5.0 diukur dengan analisis Cross Loading First Order
Construct untuk menghitung koefisien konstruk laten
dimensi yang terukur (observed) dan direfleksikan atau
dibentuk oleh indikator-indikatornya. Analisis Cross
Loading First Order Construct ini digunakan untuk
konstruk reflektif yang menghasilkan outer model.
Konstruk reflektif adalah perubahan dalam konstrukkonstruk yang menyebabkan perubahan dalam
indikatornya.

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
adalah
pendekatan
kuantitatif.
Pendekatan
menggunakan data berupa angka-angka sebagai dasar
analisis. Penelitian ini juga merupakan penelitian
eksplanatori (eksplanatory research) dimana penelitian ini
merupakan membahas dan menguji hipotesis yang telah
dirumuskan sebelumnya [20].
Identifikasi Variabel Penelitian
1) Variabel independen (X)
Variabel bebas adalah merupakan variabel yang
mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat) [21]. Adapun variabel independen dalam
penelitian ini ialah: pengungkapan corporate social
responsibility (CSR) (X1), firm size (X2) dan struktur
modal (X3).

Tabel Hasil Pengambilan Sampel Penelitian
Kriteria Sampel
Perusahaan perusahaan terdaftar LQ 45 yang menyampaikan laporan keuangan lengkap
dan tepat waktu.
Perusahaan yang tidak tergolong indeks LQ45 selama 3 tahun (2015-2017) berturutturut
Perusahaan perusahaan yang tergolong dalam indeks LQ 45 selama tahun 2015-2017
secara berturut turut
Perusahaan dalam indeks LQ 45 yang tidak mengungkapkan laporan sustainability report
selama tahun 2015-2017
Sampel penelitian
Sumber: www.idx.co.id data diolah
Tabel Analisis Cross Loading First Order Construct
****************************************
* Combined loadings and cross-loadings *
****************************************
CSR
FIRMSIZ STRKMOD KINKEU FIRMVAL Type (a
SE
CSR
1.000
0.000
0.000
-0.000
0.000
Reflect
0.091
FIRMZIS -0.000 1.000
0.000
0.000
-0.000
Reflect
0.091
<0.001
STRKMOD
-0.000 -0.000
1.000
0.000
0.000
Reflect
0.091
KINKEU
0.000
-0.000
0.000
1.000
-0.000
Reflect
0.091
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Jumlah Perusahaan
45
(9)
36
(16)
20

P value
<0.001
<0.001
<0.001

FIRMVAL 0.000
0.000
-0.000
-0.000
1.000
Reflect
0.091
<0.001
Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable
for reflective indicators.
Sumber: Data diolah WARP PLS 5.0

hal ini menunjukkan pengukuran konstruk tersebut
telah dinilai layak dan signifikan secara statistik.
Hasil cross loading second order construct
merupakan konstruk yang direflesikan atau dibentuk
oleh konstruk laten dimensinya. Setiap indikator bernilai
signifikan dengan nilai p value < 0,05. Berdasarkan tabel
4.7 hasil analisis cross loading bahwa nilai p value untuk
variable CSR dengan indikator lv EKO, lv SOS, lv LING
sebesar 1,000. Variabel firm size dengan indikator lv
LOGP sebesar 1,000 dan investasi sebesar 0,631.
Variabel struktur modal dengan indikator lv TDTE
sebesar 1,000. Variabel kinerja keuangan dengan
indikator lv ROE sebesar 1,000 dan variable firm value
dengan indikator lv TOBI sebesar 1,000 dengan masing
masing nilai p value <0,001. Hal ini menunjukkan bahwa
setiap indikator dalam variable penelitian ini signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis cross loading first order bahwa CSR
sebesar 1,000; Firm Size sebesar 1,000; Struktur modal
sebesar 1,000; Kinerja Keuangan 1,000; dan Firm Value
sebesar 1,000, hal ini menunjukkan bahwa nilai masing
masing indikator lebih besar dari ketentuan cross loading
yaitu lebih dari 0,7,nilai SE 0,091 dan P Value < 0,05
sehingga koefisien cross loading dari masing masing
variabel dapat diterima dan signifikan secara statistik.
Indicator weight semua variabel penelitian pada first order
construct dengan pendekatan reflektif menunjukkan
significant weight pada p value 0,001 dan colinierity yang
ditunjukkan dengan nilai VIF 0,000 kurang dari 3,3 maka

Tabel Indicator Weight First Order Construct
*********************
* Indicator weights *
*********************
CSR FIRMSIZ STRKMOD KINKEU FIRMVAL Type (a SE
P value VIF
WLS ES
CSR
1.000 0.000
0.000
0.000
0.000
Reflect
0.091 <0.001 0.000
1
1.000
FIRMZIS 0.000 1.000
0.000
0.000
0.000
Reflect
0.091 <0.001 0.000
1
1.000
STRKMOD 0.000 0.000
1.000
0.000
0.000
Reflect
0.091 <0.001 0.000
1
1.000
KINKEU
0.000 0.000
0.000
1.000
0.000
Reflect
0.091 <0.001 0.000
1
1.000
FIRMVAL 0.000 0.000
0.000
0.000
1.000
Reflect
0.091 <0.001 0.000
1
1.000
Notes: P values < 0.05 and VIFs < 2.5 are desirable for formative indicators; VIF = indicator variance inflation factor;
WLS = indicator weight-loading sign (-1 = Simpson's paradox in l.v.); ES = indicator effect size.
Sumber: Data diolah Warp PLS 5.0
Tabel Analisis Cross Loading Second Order Construct
****************************************
* Combined loadings and cross-loadings *
****************************************
CSR
FS
SM
KK
FV
Type (a
SE
P value
lv_EKO
1.000
0.000
-0.000 -0.000 0.000
Formati
0.091
<0.001
lv_SOS
1.000
0.000
-0.000 -0.000 0.000
Formati
0.091
<0.001
lv_LING 1.000
0.000
-0.000 -0.000 0.000
Formati
0.091
<0.001
lv_LOGP 0.000
1.000
-0.000 -0.000 0.000
Formati
0.091
<0.001
lv_TDTE -0.000 -0.000 1.000
0.000
-0.000 Formati
0.091
<0.001
lv_ROE
0.000
0.000
-0.000 1.000
0.000
Formati
0.091
<0.001
lv_TOBI 0.000
-0.000 0.000
0.000
1.000
Formati
0.091
<0.001
Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are
desirable for reflective indicators.
Sumber: data diolah Warp PLS 5.0

diproksikan lvTOBI sebesar 1,000 dan p value <0,001.
Hal ini menunjukkan bahwa indikator lvLOGP, lvTDTE,
lvROE dan indikator lvTOBI tersebut layak sebagai
konstruk untuk variabel latennya. Berdasarkan hasil
general result menunjukkan bahwa nilai Average path
coefficient (APC) 0,267 dengan nilai p value < 0,001 lebih
kecil dari 0,05 berarti nilai APC signifikan secara
statistik. Average R-squared (ARS) sebesar 0.573 dengan
nilai P value <0,001 berarti nilai ARS signifikan secara
statistik.
Average adjusted R-squared (AARS) adalah 0,549
dengan nilai P<0,001 berarti nilai AARS signifikan secara
statistik. Nilai Average block VIF (AVIF) adalah 1,137,
berarti nilai tersebut layak dan ideal karena dibawah
ketentuan ideally <= 3,3. Nilai Average full collinearity VIF
(AFVIF)=1,613 berarti nilai tersebut layak dan ideal

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bobot
(weight) koefisien variabel CSR dengan indikator lvEKO
sebesar 1,000 dengan nilai p value < 0,001 berarti
indikator ekonomi layak sebagai konstruk variabel CSR,
sedangkan indikator lvSOS daan lnLING sebesar 0,000
dengan nilai p value 1,000 menunjukkan pengukuran
indikator tersebut tidak layak. Indikator variabel ukuran
perusahaan (firm size) yaitu lvLOGP sebesar 1,000
dengan p value < 0,001. Indikator variabel struktur
modal yang diproksikan dengan lvTDTE sebesar 1,000
dengan p value < 0,001.
Indikator variabel kinerja keuangan yang
diproksikan dengan lvROE sebesar 1,000 dengan p value
<0,001 dan variabel nilai perusahaan (firm value) yang
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karena dibawah ketentuan ideally <= 3.3 dan
menunjukkan tidak ada masalah multikolinieritas. Nilai
Tenenhaus GoF (GoF)=0,757, berarti nilai tersebut layak
karena lebih besar dari ketentuan large >= 0,36. Nilai Rsquared contribution ratio (RSCR)=0.988, berarti nilai
tersebut layak karena lebih besar dari ketentuan >= 0,9.
Nilai R-squared contribution ratio (RSCR)=0,988 lebih
besar dari ketentuan >=0,9 maka dikategorikan model
yang disusun dalam penelitian ini kuat.
Koefisien pengaruh variabel CSR terhadap
kinerja keuangan sebesar 0,19 dengan nilai p=0,07.
Koefisien variabel firm size terhadap kinerja keuangan
adalah 0,26 dengan nilai p= 0,02. Koefisien variabel
struktur modal terhadap kinerja keuangan adalah 0,34
dengan nilai p<0,01. Koefisien variabel CSR terhadap
firm value adalah 0,03 dengan nilai p=0,42. Koefisien
variabel firm size terhadap firm value sebesar 0,03
dengan nilai p =0,40. Koefisien variabel struktur modal
terhadap firm value sebesar 0,29 dengan nilai p<0,01.

yang dihasilkan 0,066 lebih besar dari 0,05 dan nilai path
koefisiennya sebesar 0,185. Variabel firm size (FS)
berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap
firm value melalui kinerja keuangan dengan nilai P-value
yang dihasilkan 0,017 lebih kecil dari 0,05 dan nilai path
koefisiennya sebesar 0,255. variabel struktur modal
berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap
variabel firm value melalui kinerja keuangan dengan nilai
P-value yang dihasilkan 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan
nilai path sebesar 0,343. Perhitungan total effect analisis
jalur menunjukkan nilai indirect effect sebesar 0,505, nilai
direct effect sebesar 0,061 dan nilai total effect sebesar
0,809 dengan nilai p value total effect sebesar <0,01
sehingga total pengaruh langsung maupun pengaruh
tidak langsung dalam penelitian ini adalah signifikan
secara statistik karena nilai p value lebih kecil dari 0,05.
KESIMPULAN
Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :
1) Variabel corporate social responsibility (CSR) dengan
proksi ekonomi, sosial dan lingkungan berpengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja
keuangan. Hasil penelitian menyatakan variabel
corporate social responsibility (CSR) kurang mampu
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kegiatan
corporate social responsibility (CSR) masih belum
dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan
pemerintah yang berlaku sehingga belum mampu
berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.
2) Variabel firm size berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan yang diwakili oleh
profitabilitas dengan proksi Return On Equity (ROE).
Hasil penelitian menyatakan bahwa semakin besar
firm size akan meningkatkan kinerja keuangan
perusahaan. Perusahaan yang berskala besar lebih
mampu menunjukkan kinerja keuangan yang lebih
baik.
3) Variabel struktur modal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diwakili
profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan semakin
bagus pengelolaan struktur modal akan
meningkatkan kinerja keuangan. Pengelolaan
struktur modal perusahaan akan menunjukkan
kemampuan menghasilkan kinerja keuangan yang
optimal.
4) Variabel corporate social responsibility (CSR)
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan (firm value). Hasil penelitian
menunjukkan variabel CSR kurang mampu
mempengaruhi nilai perusahaan (firm value).
Pelaksanaan kegiatan corporate social responsibility
(CSR) yang masih bersifat sukarela dan belum
sesuai dengan ketentuan perundangan pemerintah
belum mampu meningkatkan nilai perusahaan
value).
5) Variabel firm size berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap nilai perusahaan (firm value).
Hasil penelitian menunjukkan semakin besar ukuran
perusahaan (firm size) kurang mampu meningkatkan
nilai perusahaan (firm value). Peningkatan nilai
perusahaan (firm value) tidak semata mata

Koefisien variabel kinerja keuangan terhadap firm
value sebesar 0,65 dengan nilai p <0,01. Koefisien
pengaruh variabel dinilai dari nilai p value dimana p value
<0,01 adalah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel struktur modal yang berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja keuangan dengan nilai p value
<0,01. Variabel struktur modal berpengaruh positif
signifikan terhadap firm value dengan nilai p value <0,01.
Variabel kinerja keuangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap firm value dengan nilai p value <0,01.
Variabel firm size berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja keuangan dengan nilai p =0,02 karena
nilai p kurang dari 0,05. Sedangkan koefisien variabel
yang lain adalah positif tetapi tidak signifikan karena nilai
p lebih dari 0,05.
Sedangkan nilai R2 variabel kinerja keuangan 0,26
hal ini menunjukkan bahwa variansi variabel kinerja
keuangan sebesar 26 % dapat dijelaskan oleh variansi
variabel CSR, firm size dan struktur modal. Nilai
R2variabel firm value adalah 0,64, hal ini menunjukkan
bahwa variansi variabel firm value sebesar 64% dapat
dijelaskan oleh variansi variabel CSR, firm size, struktur
modal dan kinerja keuangan.
Hasil output path coefficient dan p-values diatas
dapat dilihat bahwa variabel Corporate Social
Responsibility (CSR) berpengaruh langsung tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan (KK) dengan nilai
p value 0,416 dan nilai path koefisien sebesar 0,027.
Variabel firm size (FS) berpengaruh langsung tetapi tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan (KK) dengan nilai p
value 0,396 dan nilai path koefisien 0,034. Variabel
Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh tidak
langsung tetapi tidak signifikan terhadap variabel firm
value (FV) melalui kinerja keuangan dengan nilai P-value
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6)

7)

8.

9.

10.

8)

disebabkan oleh ukuran perusahaan (firm size)
karena ukuran perusahaan bukan semata mata
pertimbangan utama investor dalam berinvestasi.
Variabel struktur modal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap nilai perusahaan (firm value).
Hasil penelitian menunjukkan semakin baik
pengelolaan struktur modal perusahaan akan
meningkatkan nilai perusahaan (firm value).
Kemampuan perusahaan dalam pengelolaan
struktur modal menjadi salah satu pertimbangan
investor dalam menanamkan modalnya pada
perusahaan.
Variabel kinerja keuangan yang diwakili oleh
profitabilitas dengan proksi return on equity (ROE)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan (firm value). Hasil penelitian
menunjukkan semakin meningkat kinerja keuangan
akan semakin baik nilai perusahaan bagi investor.
Investor akan tertarik berinvestasi pada perusahaan
apabila kinerja keuangan dalam hal ini profitabilitas
yang diproksikan Return On Equity (ROE) yang tinggi
karena rasio ROE menunjukkan tingkat
pengembalian terhadap ekuitas yang diinvestasikan
oleh investor.
Analisis jalur (path) Warp PLS 5.0, menghasilkan
variabel Corporate Social Responsibility (CSR)
berpengaruh tidak langsung positif tetapi tidak
signifikan terhadap variabel firm value (FV) melalui
kinerja keuangan. kinerja keuangan variabel
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai
perusahaan.
Analisis jalur (path) Warp PLS 5.0, menghasilkan
variabel Corporate Social Responsibility (CSR)
berpengaruh tidak langsung positif tetapi tidak
signifikan terhadap variabel firm value (FV) melalui
kinerja keuangan. kinerja keuangan kurang mampu
memperkuat pengaruh positif variabel Corporate
Social Responsibility (CSR) terhadap nilai perusahaan.
Analisis jalur (path) Warp PLS 5.0, menghasilkan
variabel firm size berpengaruh tidak langsung positif
dan signifikan terhadap variabel firm value melalui
kinerja keuangan. Hasil penelitian menyatakan
bahwa variabel kinerja keuangan mampu
memperkuat pengaruh positif variabel firm size
terhadap nilai perusahaan (firm value).
Analisis jalur (path) Warp PLS 5.0, menghasilkan
variabel struktur modal berpengaruh tidak langsung
positif dan signifikan terhadap variabel firm value
melalui kinerja keuangan. Hasil penelitian
menyatakan bahwa kinerja keuangan dapat
memperkuat pengaruh struktur modal terhadap
nilai perusahaan (firm value).
Keterbatasan penelitian hanya menggunakan 3
aspek Corporate Social Responsibility (CSR):
ekonomi, lingkungan dan sosial saja dan bukan
keseluruhan aspek corporate social responsibility
(CSR). Perusahaan yang menjadi sampel penelitian
hanya dari perusahaan LQ 45 yang berjumlah 20
perusahaan dengan tahun 2015-2017 dengan
beberapa karakteristik industri yang berbeda

sehingga tidak dapat mewakili karakteristik suatu
industri tertentu.
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maupun politik. Sedangkan, bentuk partisipasi politik
non-konvensional adalah pengajuan petisi, demonstrasi,
konfrontasi, mogok, melakukan kekerasan politik
terhadap harta benda: perusakan, pemboman,
pembakaran; serta tindakan kekerasan politik terhadap
manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya,
revolusi [1].
Seperti yang terjadi di Banda Aceh, keterlibatan
seniman dalam politik ditunjukan dalam berbagai bentuk
seperti; ikut memilih ke Tempat Pemungutan Suara
(TPS), mengikuti kegiatan kampanye, berbicara atau
melakukan diskusi politik. Salah satu yang dilakukan oleh
dua orang seniman Kota Banda Aceh yang juga selaku
pemimpin Sanggar Rampagoe dan Sanggar Geunaseh.
Partisipasi politik yang dilakukan oleh kedua seniman
tersebut dengan cara ikut aktif terlibat pada Pemilihan
Legislatif di Banda Aceh tahun 2014 dengan datang
langsung ke TPS guna memilih calon legislatif pilihanya.
Tidak hanya sampai disitu, para seniman yang tergabung
dalam kelompok seni di kota Banda Aceh juga ikut
terlibat dalam proses kampanye yang dilakukan oleh
partai-partai peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014,
komunitas seni tersebut yaitu Komunitas Drummer dan
Perkusi Aceh [2].
Hal yang sama juga terjadi di Kota Yogyakarta
dimana para seniman melakukan partisipasi politik
melalui karya seni budaya mereka, seperti gerakan kritik
bertajuk Jogja Ora Didol, Jogja Assat dan Festival
Mencari Haryadi [3]. Kemudian, partisipasi politik yang
dilakukan oleh para seniman Kota Yogyakarta yaitu Folk
Mataram Institute (FMI) ditunjukan dengan cara
memberikan dukungan kepada pasangan JokowiJK pada
Pilpres 2014. Ada beberapa bentuk dukungan yang
diberikan oleh FMI terhadap pasangan Jokowi-JK yaitu:
(1) melakukan Kirab Budaya dan Deklarasi Jogja
Istimewah untuk Jokowi-Jk; (2) dukungan melalui karya
lagu dari salah satu anggota FMI yang berjudul Ayo
Lawan; dan (3) melakukan kampanye sosial media
terhadap pasangan Jokowi-JK yang dilakukan oleh para
anggota FMI [3].
Pada Pemilukada tahun 2015 di Kota Palu,
keterlibatan aktif seniman dalam politik terlihat lebih
signifikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Serupa
dengan fenomena keterlibatan seniman di Indonesia
lainnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada
pemilukada 2015 seniman di Kota Palu tidak hanya
terlibat sebagai voters gate dalam bentuk pengisi acara
atau penghibur pada panggung kampanye, namun juga
melakukan partisipasi politik dalam berbagai bentuk.

Abstrak
Pada Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota Palu
tahun 2015, partisipasi politik seniman di Kota Palu
cukup signifikan dan mengambil peran penting. Tujuan
dari penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan aktif
seniman di kota Palu dilihat dari bentuk partisipasi
politik yang mereka lakukan, alasan dibalik pilihan para
seniman untuk mendukung salah satu pasangan calon
Kepala Daerah pada Pemilukada 2015 di kota Palu.
Hasil penelitian ialah 1. Partisipasi politik seniman
Kota Palu dilihat dari bentuk-bentuk partisipasi politik
dan alasan-alasan seniman Kota Palu berpartisipasi
dalam politik khususnya kepada salah satu pasangan
calon Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu tahun
2015 sebagai berikut. 2. Bentuk partisipasi politik yang
dilakukan oleh seniman Kota Palu dalam mendukung
pasangan calon HidayatSigit pada pemelihian
Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 yaitu:
a. kegiatan memilih, b kegiatan kampanye, c.
Membentuk
dan
bergabung
dalam
kegiatan
kampanye, d. Komunikasi individual dengan pejabat
politik atau birokrasi.
Kata Kunci: Partisipasi Politik : Seniman; Bentuk
Partisipasi Politik, dan Perilaku Memilih

PENDAHULUAN
Dewasa ini partisipasi politik dari seluruh elemen
masyarakat Indonesia dapat dikatakan cukup baik. Hal ini
dikarenakan dibeberapa daerah di Indonesia signifikansi
dari elemen masyarakat diluar politisi terlihat cukup
banyak. Salah satunya adalah para seniman yang mulai
aktif terlibat dalam proses-proses politik baik di pusat
maupun daerah.
Ada beberapa bentuk partisipasi politik yang
dijelaskan oleh Sulaiman yaitu [1]: (1) partisipasi dalam
kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2)
partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan
prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan
keputusan; dan (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.
Sedangkan jenis-jenis partisipasi politik menurutnya
adalah: (1) partisipasi pikiran; (2) partisipasi tenaga; (3)
partisipasi pikiran dan tenaga; (4) partisipasi keahlian; (5)
partisipasi barang; dan (6) partisipasi uang/dana.
Sementara Almond menjelaskan secara umum
ada dua bentuk partisipasi politik yaitu partisipasi politik
konvensional dan non-konvensional. Bentuk partsisipasi
politik konvensional yaitu (1) kegiatan memilih, diskusi
politik; (2) ikut kampanye; (3) membentuk dan
bergabung dalam kelompok kepentingan; (4) serta
komunikasi individual baik dengan pejabat pemerintah
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Signifikansi dari keterlibatan aktif seniman di Kota Palu
dalam Pemilukada Kota Palu tahun 2015 terutama pada
salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Palu yaitu pasangan Hidayat dan Sigit Purnomo Said.
Keterlibatan seniman-seniman Kota Palu tersebut
tentu bukan tanpa alasan. Ada banyak faktor atau
indikator yang menjadi alasan para seniman tersebut
untuk berpartisipasi aktif dalam politik terutama kepada
salah satu pasangan calon Kepala Daerah yang
berkontestasi pada Pemilukada di Kota Palu. Hal ini
menjadi menarik untuk dibahas, seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya bahwa selain memiliki keterlibatan
yang sangat signifikan dan dilakukan oleh para seniman
tersebut dalam berbagai bentuk, hal ini menjadi
fenomena yang baru dalam politik di Kota Palu. Dalam
kajian Pemilu, salah satu cara untuk mengetahui alasan
dibalik pilihan seorang warga negara terhadap salah satu
kandidat atau partai tertentu adalah menggunakan teori
perilaku pemilih. Perilaku pemilih adalah kegiatan
seseorang atau kelompok orang untuk ikut berpartisipasi
secara aktif dalam politik dengan cara memilih pemimpin
negara dan secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Berdasarkan fenomena diatas, oleh karena itu
peneliti merasa tertarik untuk mencari tau bagaimana
keterlibatan aktif seniman di kota Palu dilihat dari bentuk
partisipasi politik yang mereka lakukan, alasan dibalik
pilihan para seniman untuk mendukung salah satu
pasangan calon Kepala Daerah pada Pemilukada 2015 di
kota Palu.

Hidayat Sigit pada tahun 2015 diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Kegiatan Memilih
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh
Indra, salah seorang seniman yang juga tergabung dalam
kelompok seni Libu Seni Mebere menjelaskan bahwa,
dirinya dan beberapa teman sanggar seni Lisember
memberikan suara kepada pasangan Hidayat-Sigit pada
Pemilukada Tingkat II tahun 2015 di Kota Palu dengan
cara pergi langsung ke tempa pemungutan suara. Indra
menjelaskan bahwa dukungan yang diberikannya kepada
pasangan tersebut dikarenakan perhatian yang diberikan
oleh pasangan tersebut khusunya Hidayat kepada
lingkungan kesenian dan kebudayaan di Kota Palu (Indra
dalam wawancara pada tanggal 27 Juli 2018).
Sama halnya yang dilakukan oleh Razak, yang pada
saat itu menjabat sebagai ketua sanggar Seni di Lisember
di Kota Palu. Razak menerangkan bahwa dirinya
memerikan suara kepada pasangan Hidayat-Sigit dengan
mencoblos langsung ke Tempat Pemungutan Suara.
Razak juga memberikan keterangan mengenai alasannya
memberikan dukungan kepada pasangan tersebut
dikarenakan memiliki kecocokan. Dalam kata lain
memiliki kesepahaman ide terkait kesenian dan
kebudayaan khusunya dibidang tradisi di Kota Palu
(Razak, dalam wawancara pada tanggal 01 Agustus 2018).
Selain kedua seniman diatas, seniman yang juga
ikut memberikan suarannya kepada calon pasangan
Hidayat-Sigit saat itu adalah Smith yang juga selaku ketua
kelompok seni Pedati. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan oleh peneliti bersama Smith, Smith
menjelaskan bahwa pada saat Pemilukada Kota Palu
tahun 2015 yang lalu dirinya memilih pasangan tersebut.
Smith menjelaskan bahwa pilihannya tersebut merupakan
pilihan seorang warga masyarakat yang tentu
mengharapkan perbaikan bagi tempat tinggalnya. Selain
mengharapkan kebaikan terhadap kota Palu jika dipimpin
oleh HidayatSigit, salah satu anggota kelompok seni
Pedati tersebut juga melihat ada harapan baru yang
dibawa oleh pasangan tersebut terhadap masa depan
kota Palu khususnya dibidang kesenian dan tradisi (Smith,
dalam wawancara pada tanggal 02 Agustus 2018).
Penjelasan yang sama juga datang dari salah satu
seniman dan budayawan di Kota Palu yaitu Ashar
Yatomaruangi yang mana beliau menjelaskan bahwa
dirinya memberikan dukungan kepada pasangan HidayatSigit pada saat Pemilukada 2015 karena melihat pasangan
tersebut memilik kecocokan atau kesamaan visi dengan
beliau dan seniman lainnya. Ashar menjelaskan bahwa
dirinya mendorong seniman dan budayawan di Kota Palu
untuk memberikan dukungan terhadap pasangan
Hidayat-Sigit karena melihat pasangan tersebutlah yang
cocok visi mereka, yaitu mengawal terbangunnya
ekosistem kebudayaan. Ini bisa diharapkan,” jelas Ashar
(dalam wawancara pada tanggal 23 Agustus 2018).
2. Kegiatan Kampanye
Pada Pemilukada 2015 para seniman yang
memberikan suaranya kepada calon pasangan HidayatSigit tidak hanya memberikan suara secara langsung di
TPS, namun juga memberikan dukungan dalam proses
kampanye pasangan calon tersebut. Seperti yang

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif yang mana dalam
penelitian ini akan menggambarkan atau menjelaskan
permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas
permasalahan yang dikemukakan [4]. Penelitian ini
dilakukan di Kota Palu yang mana di Kota Palu fenomena
tersebut terjadi. Sumber utama dari penelitian ini adalah
wawancara yang dilakukan secara mendalam bersama
beberapa informan kunci yaitu seniman Kota Palu yang
berpartisipasi aktif dalam proses pemenangan calon
pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palu tahun 2015
yaitu Hidayat dan Sigit.
Penelitian ini menggunakan metode snaw ball
sampling yang mana metode ini digunakan untuk mencari
jaringan informan kunci dari informan satu ke informan
lainnya. Guna menganalisis hasil penelitian ini, peneliti
menggunakan metode analisis kualitatif yang dijabarkan
oleh Miles dan Huberman [4], yang mengemukakan
bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas
dalam analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data,
dan kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil temuan data dilapangan, ada
beberapa bentuk partisipasi politik yang dilakukan
seniman Kota Palu dalam mendukung pasangan calon
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dijelaskan oleh Indra bahwa, Lisember baik secara
organisasi dan individu pada pemilihan Walikota dan
Wakilwalikota Palu tahun 2015 para seniman juga ikut
terlibat aktif dalam proses pemenangan atau kampanye
pasangan Hidayat-Sigit.
Indra menjelaskan bahwa secara kolektif, dirinya
dan Lisember secara organisasi mendukung pasangan
Hidayat-Sigit dengan cara berbeda-beda baik secara
individu ataupun secara Lisember selaku sanggar seni
yang menaungi banyak seniman didalamya. Indra (dalam
wawancara pada tanggal 22 Juli 2018) memberikan
contoh salah satu bentuk dukungan para seniman yang
juga tergabung dalam sanggar seni tersebut dengan cara
ikut tampil sebagai pengisi acara dalam memeriahkan
kampanye yang dilakukan oleh pasangan HidayatSigit di
Kelurahan Lasoani.
Tidak hanya itu, para seniman yang tergabung di
dalam sangar Lisember, pada saat itu melakukan
kolaborasi menyanyikan sebuah lagu bersama dengan
Sigit yang juga dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai
seniman yang tergabung dalam grup musik ternama yaitu
Unggu. Tidak hanya itu, Indra juga menjelaskan Lisember
juga ikut mengkampanyekan pasangan tersebut kepada
sanggar-sanggar seni lainnya di Kota Palu (Indra dalam
wawancara pada tanggal 22 Juli 2018).
Secara spesifik Indra juga menjelaskan bahwa apa
yang dilakukan oleh Lisember adalah menjadi
penjembatan atau mengkoneksikan kandidat calon
Kepala Daerah tersebut kepada sanggar/komunitas lain
yang ada di Kota Palu seperti Sanggar Seni Simpotove
yang berada di Kelurahan Kawatuna, Kaledo di
Kelurahan Birobuli, Boya Bali di Kelurahan Talise,
Anamira di Kelurahan Tanamodindi dan lainnya [5].
Menjadi penjembatan yang dimaksud adalah membangun
komunikasi untuk pertama kali ke beberapa
sanggar/komunitas seni tersebut.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Razak dalam
rangka untuk mendukung atau mengkampanyekan
pasangan tersebut. Secara sepesifik Razak menjelaskan
apa yang dilakukanya yaitu menjadi tim pemenangan
pasangan Hidayat-Sigit pada Pemilihan Walikota dan
Wakilwalikota tahun 2015 di Kota Palu. Dalam sturuktur
kerja tim kampanye pemenangan pasangan Hidayat-Sigit
terbagi menjadi beberapa bagian yang secara umum
tergabung satu kelompok yang bernama Hidayat-Sigit
Untuk Ngata Palu “DASI UNGU”, jika diartikan kedalam
bahasa Indonesia yaitu Hidayat-Sigit untuk Kota Palu.
Dalam tim pemenangan tersebut Razak menjelaskan
bahwa dirinya menjadi salah satu tim yang secara spesifik
memiliki tugas kerja untuk memantau lawan-lawan politik
pasangan Hidayat-Sigit. Berikut penjelasan Razak kepada
peneliti (Razak, dalam wawancara yang dilakukan pada
tanggal 22 Januari 2019).
Dalam kesempatan yang sama Razak juga
menerangkan bahwa cukup banyak seniman yang terlibat
dalam proses pemenangan pasangan Hidayat-Sigit. Tidak
jauh berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh
Indra, bahwa seniman-seniman Kota Palu yang tergabung
dalam sanggar/komunitas seni di Kota Palu mengambil
peran sebagai pendulang suara di wilayah-wilayah tempat
dimana sanggar/komunitas seni tersebut berada. Razak

menjelaskan selain internal sanggar/komunitas seni
tersebut diharapkan memberikan dukungan kepada
pasangan
tersebut,
senniman-seniman
anggota
sanggar/komunitas seni yang tergabung dalam tim
pemenangan pasangan Hidayat-Sigit dapat juga berfungsi
sebagai infrastruktur politik pasangan tersebut untuk
mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Sebagai contoh, jika pasangan Hidayat-Sigit akan
melakukan kampanye di wilayah dimana salah satu
sanggar/komunitas seni tersebut berdomisili, maka
sanggar/komunitas seni diarahkan untuk ikut tampil
dalam kegiatan kampanye tersebut serta mengajak
masyarakat sekitar tempat tersebut bergabung, dan tidak
jarang mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan
tersebut. Razak juga menjelaskan, sebagai contoh dirinya
selaku seniman yang tergabung didalam tim kampanye
pemenangan dan juga selaku ketua sanggar seni Lisember
pada saat itu mengarahkan anggota Lisember untuk
memilih pasangan HidayatSigit.
Pasangan calon Hidayat-Sigit juga memiliki tim
yang dinamakan Forum Komunnikasi Pemuda Kaili
(FKPK). Razak (dalam wawancara dilakukan pada 22
Januari 2019) menjelaskan bahwa ada beberapa seniman
yang tergabung didalam tim tersebut [6]. Salah satu
seniman yang tergabung didalamnya adalah Iwan. Iwan
dan tim FKPK memiliki tugas pokok untuk menjaga suara
pemilih di wilayah-wilayah yang menjadi basis masa
pasangan tersebut dengan cara meluruskan isu-isu negatif
ditengah-tengah masyarakat yang ditujukan untuk
menyerang pasangan Hidayat-Sigit. Secara rinci, apabila
tim FKPK menemukan adanya informasi yang
meresehkan masyarakat yang berpotensi memecah dan
menurunkan kemungkinan terpilihnya pasangan HidayatSigit di wilayah tertentu, maka tugas tim tersebut yang
memfasilitasi dan mencarikan jalan keluar agar
kemungkinan keterpilihan pasangan tersebut di wilayah
tertentu stabil [7].
3. Membentuk dan Bergabung Dalam Kelompok
Kepentingan
Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti secara langsung dilapangan menunjukan bahwa
beberapa seniman yang berpartisipasi aktif dalam
pemenangan pasangan Hidayat-Sigit pada Pemilukada
2015 adalah dengan cara bergabung kedalam keompok
kepentingan, dalam hal ini adalah tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan tersebut [8]. Jika melihat
penjelasan sebelumnya mengenai kegiatan kampanye
yang dilakukan oleh seniman yang memberikan dukungan
kepada pasangan Hidayat-Sigit dapat secara jelas
diketahui bahwa mana diantara seniman tersebut yang
tergabung dalam kelompok kepentingan. Salah satu
contohnya adalah Razak, dalam penjelasannya kepada
peneliti pada wawancara yang dilakukan tanggal 22
Januari 2019), menyatakan bahwa dirinya tergabung
sebagai tim bayangan yang memiliki tugas spesifik untuk
kepentingan pemenangan pasangan tersebut.
Selain Razak beberapa seniman lain yang
mendukung pasangan Hidayat-Sigit yang juga tergabung
dalam kelompok kepentingan atau dalam hal ini adalah
tim pemenangan Hidayat-Sigit adalah Iwan dan Smieth.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Razak
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(dalam wawancara pada tanggal 22 Januari 2019) bahwa
kedua seniman tersebut masingmasing tergabung dalam
tim pemenangan untuk mendukung pasangan HidayatSigit. Namun, setiap seniman yang tergabung didalam
tim-tim pemenangan tersebut memiliki spesifikasi kerja
yang berbeda. Smieth yang tergabung dalam tim Garda
Pondasi Rakyat memiliki spesifikasi kerja sebagai
pendongkrak elektabilitas pasangan tersebut, sementara
Iwan yang tergabung dalam FKPK memiliki garis kerja
untuk menjaga elektabilitas pasangan tersebut. Berikut
penejelasan Razak (dalam wawancara yang dilakukan
dengan peneliti pada tanggal 22 Januari 2019).
4. Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik
atau Administratif
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
bersama dengan seniman yang menjadi informan dalam
penelitian ini, peneliti menemukan data bahwa
komunikasi yang dibangun oleh para seniman tersebut
dilakukan jauh hari sebelum pasangan Hidayat-Sigit
menyatakan diri untuk maju sebagai calon Walikota dan
Wakilwalikota pada Pilkada tahun 2015 di Kota Palu.
Pada awalnya komunikasi antara para seniman Kota Palu
dengan pasangan Hidayat-Sigit khususnya dengan calon
Walikota yatu Hidayat sudah terjalin semenjak calon
Walikota tersebut menjabat sebagai Bupati Sigi pada
periode 2009 (Razak, dalam wawancara tanggal 22
Januari 2019). Komunikasi tersebut terbangun melalui
salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Lasoani yang
terletak di Kota Palu yang mana kelurahan tersebut juga
menjadi basis pemenangan dan sekretariat tim inti
pemenangan Pasangan Hidayat-Sigit. Tokoh masyarakat
tersebut adalah Imran, Imran (dalam wawancara pada
tanggal 18 Agustus 2018) menjelaskan bahwa dirinyalah
yang pertama kali memperkenalkan Hidayat kepada
seniman di sanggar seni Lisember Kelurahan Lasoani.
Imran menceritakan pada saat itu antara tahun
2012-2013 Hidayat yang masih menjabat sebagai Kepala
Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
(Balitbangda) Sulawesi Tengah berkunjung ke Kelurahan
Lasoani dalam rangka mensosialisasikan kajiannya
mengenai penegembangan tradisi dan kebudayaan di
tengah-tengah masyarakat Kota Palu [9]. Pada momen
tersebutlah Imran selaku tokoh masyarakat yang juga
memfasilitasi kegiatan yang akan dilakansanakan Hidayat,
memperkenalkan Ketua Balitibangda Sulawesi Tengah
tersebut dengan seniman yang tergabung dalam sanggar
seni Lisember (Imran, dalam wawancara tanggal 18
Agsutus 2018).
Senada dengan yang dijelaskan oleh Imran, Indra
yang saat itu menjabat sebagai bendahara di sanggar seni
Lisember menjelaskan bahwa terbangunnya komunikasi
dengan pasangan Hidayat-Sigit terutama dengan Hidayat
melalui Imran selaku salah satu tokoh masyarakat di
Kelurahan Lasoani (Indra dalam wawancara yang
dilakukan pada tanggal 22 Juli 2019) [10]. Selain Indra
salah satu seniman dan budayawan Kota Palu yaitu Ashar
Yatomaruangi (dalam wawancara pada tanggal 23
Agustus 2018) menerangkan bahwa komunikasi yang
terjalin antara dirinya dan pasangan Hidayat-Sigit
terutama dengan Hidayat sudah lama terjalin.
Komunikasi tersebut menurut Ashar sudah terjalin jauh

hari sebelum Hidayat menyatakan diri sebagai calon
Walikota Palu. Hubungan baik ini terjalin akibat adanya
kesamaan visi atau kesamaan tujuan untuk
mengembangkan nilainilai tradisi dan kebudayaan di
tengah-tengah masyarakat Kota Palu, yang pada saat itu
masih sering terjadi konflik horizontal. Berikut
penjelasan Azhar.
KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti
pada bagian sebeumnya maka, dapat ditarik kesimpulan
bahwa partisipasi politik seniman Kota Palu dilihat dari
bentuk-bentuk partisipasi politik dan alasan-alasan
seniman Kota Palu berpartisipasi dalam politik khususnya
kepada salah satu pasangan calon Walikota Palu dan
Wakil Walikota Palu tahun 2015 sebagai berikut. Ada
beberapa bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh
seniman Kota Palu dalam mendukung pasangan calon
HidayatSigit pada pemelihian Walikota dan Wakil
Walikota pada tahun 2015.
a. Kagiatan Memilih
Seniman Kota Palu yang mendukung pasangan
Hidayat-Sigit memilih langsung pasangan tersebut
dengan mendatangi Tempat Pemungutan Suara.
b. Kagiatan Kampanye
Seniman Kota Palu ikut terlibat dalam kegiatan
kampanye pemenangan pasangan Hidayat-Sigit
dengan cara dan tugas yang berbedabeda seperti
tampil dipangung kampanye pasangan tersebut
sebagai pengisi acara, melakukan melakukan
pengawasan terhadap pasangan calon Walikota dan
Wakilwalikota lainnya yang menjadi lawan pasangan
Hidayat-Sigit, mengawal surat suara sampai di KPU,
membangun koneksi antar seniman dengan tujuan
memperkenalkan pasangan Hidayat-Sigit kepada
seniman lainnya dan menjadi pendulang suara di basisbasis suara potensial di Kota Palu.
c. Membentuk dan Bergabung Dalam Kelompok
Kepentingan
Seniman Kota yang mendukung pasangan HidayatSigit ikut tergabung dalam tim-tim kampanye yang
dibentuk oleh pasangan tersebut yanng secara umum
dinamakan “DASI UNGU” Hidayat Sigit Untuk Ngata
Palu.
d. Komunikasi Individual dengan Pejabat Politik atau
Birokrasi
Seniman Kota Palu melakukan komunikasi dengan
pasangan Hidayat-Sigit khususnya bersama Hidayat
sudah dilakukan sejak lama bahkan jauh hari sebelum
Hidayat menyatakan untuk maju menjadi calon
Walikota Palu. Komunikasi ini terbangun disebabkan
intensitas pertemuan kedua aktor tersebut sering
terjadi pada kegiatan-kegiatan kesenian yang
dilakukan oleh seniman tersebut di Kota Palu.
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yang lebih baik dari organisasi, tim, dan individu dengan
cara memahami dan mengolah kinerja dalam suatu
kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan
atribut yang disepakati. Kinerja karyawan dapat di
pengaruhi oleh motivasi, disiplin dan kepusan kerja.
Pengertian Motivasi, Disiplin dan Kepuasan Kerja
menurut para ahli diantaranya.
Motivasi sering kali diartikan dengan istilah
dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan
gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat [2]. Motivasi
merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan
interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan
keputusan yang terjadi pada diri seseorang.
Disiplin menurut Singodimedjo (dalam buku Edy
sutrisno 2009:86) mengatakan disiplin adalah sikap
kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan
mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di
sekitarnya [3]. Disiplin karyawan yang baik akan
mempercepat tujuan perusahaan, sedangkan disiplin yang
merosot akan memperlambat pencapaian tujuan
perusahaan.
Kepuasan Kerja menurut Robbins menyatakan
bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan positif
tentang suatu pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi
dari beberapa karakteristik [4]. Perasaan positif maupun
negatif yang dialami karyawan menyebabkan seseorang
dapat mengalami kepuasan maupun ketidak puasan kerja.
Salah satu daerah penyuplai hasil perkebunan di
Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki potensi cukup
besar untuk pengembangan industri hulu yang berbahan
baku hasil pertanian adalah kabupaten Muara Enim.
Khususnya untuk perkebunan kelapa sawit yang
menunjang sektor perindutrian dan menyuplai bahan
mentah pada proses produksi pengolahan dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidup manusia.
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN7) di Desa
Panang jaya, Muara Enim. Merupakan salah satu
perusahaan perkebunan yang bergerak
di bidang
perkebunan kelapa sawit yang menjadi wadah untuk
menstabilkan perekonomian disekitar perusahaan
tersebut, seperti menyerap tenaga kerja dan
menghasilkan bahan setengah jadi. Agar tujuan PT.
Perkebunan Nusantara VII Muara Enim tercapai
perusahaan harus meningkatkan kinerja karyawan.
Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu
kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung
tercapainya tujuan orgganisasi. Kinerja adalah tentang
melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari
pekerjaan tersebut. Kinerja karyawan PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim kurang optimal bisa dilihat

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh motivasi, disiplin dan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim. Jenis penelitian ini adalah penelitian
asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer.
Metode pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis
data yang digunakan adalah analisis Kualitatif dan
Kuantitatif. Hasil analisis regresi linier berganda,
menunjukkan persamaan regresi : Y = 0,804 + 0,945 X1
+ 0,791 X2+ 0,783 X3. Hasil uji F menunjukkan nilai
Fhitung (39,136) > Ftabel (2,75), artinya ada pengaruh
motivasi, disiplin dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan. Hasil uji t menunjukkan nilai thitung (7,564) >
ttabel (1,999) untuk motivasi kerja, thitung (5,777) > ttabel
(1,999) untuk disiplin kerja, dan thitung (6,323) > ttabel
(1,999) untuk kepuasan kerja, artinya ada pengaruh
motivasi, disiplin dan kepuasan kerja secara parsial
terhadap kinerja karyawan. Hasil uji koefisen
determinasi menunjukkan variabel motivasi, disiplin
dan kepuasan kerja mampu berkontribusi terhadap
kinerja karyawan, sebesar 64,8%.
Kata Kunci : Motivasi, Disiplin, Kepuasan Kerja dan
Kinerja Karyawan.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Persaingan dunia usaha semakin berkembang
dengan pesat, persaingan antar perusahaan sangat kuat,
perusahaan yang kuat akan menjadi penguasa dan
perusahaan yang lemah tidak dapat bersaing. Oleh karena
itu perusahaan harus pintar melakukan inovasi dan
perubahan agar perusahaan semakin maju dan
berkembang.
Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan
hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah
tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
menjelakannya [1]. Dengan demikian, kinerja adalah
tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari
pekerjaan tersebut. Kinerja juga sebagai hasil kerja atau
prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja memiliki
mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil
kerja, tetapi termasuk bagaimana proses perkerjaan
berlangsung. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang
mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis
organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan
kontribusi pada ekonomi. Manajemen kinerja adalah
sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terusmenerus dalam kemitraan antara karyawan dengan
atasan langsungnya, menciptakan hubungan dan
komunikasi yang efektif, Sarana untuk mendapatkan hasil
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dari hasil produksi yang dihasilkan oleh perusahaan pada
tabel berikut:
Tabel.1 Produksi Buah Kelapa Sawit Tahun
2014-2018
PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim
Produksi CPO
No Tahun Target Realisasi Persentase
(ton)
(ton)
1.
2014
27.490 27.684
101%
2.
2015
29.100 25.373
87%
3.
2016
26.523 21.979
83%
4.
2017
28.015 24.023
85%
5.
2018
27.601 25.427
92%
Sumber : PT. PN VII Muara Enim,2018
Dapat dilihat dari tabel diatas, tujuan PT.
Perkebunan Nusantara VII Muara Enim ini sering
mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena
kurangnya kompetensi, karyawan yang lalai dan kurang
hati-hati dalam mengoperasikan alat atau sarana seperti
penggunaan mesin screw press pengelolahan kelapa sawit
menjadi minyak dan kurangnya perawatan mesin yang
mengakibatkan mesin tersebut mudah rusak.
Motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri
seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas
tertentu guna pencapaian suatu tujuan dan salah satu
yang menjadi penyebabnya adalah gaji. Gaji yang
diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh
karyawan. Masih dibawah UMK, bahkan pemberiannya
seringkali tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan perusahaan yaitu terjadinya keterlambatan
pemberian gaji dan bonus kepada karyawan, seperti
tanggal 3 tetapi karyawan baru menerima tanggal 15,
pernah juga setelah satu bulan tanggal yang ditetapkan
karyawan baru menerima gaji. Dan kurangnya bimbingan
antara karyawan dengan atasan yang membuat pekerjaan
terkendala, seperti karyawan yang kurang mendapat
arahan dari atasannya sehingga terjadi ketidak terbukaan
antar karyawan. Seperti karyawan malas bertanya kepada
atasannya.
Disiplin juga mempengaruhi kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nusantara VII Muara Enim yang tidak luput
dari permasalahan. Dapat dilihat dari kurangnya
perhatian pimpinan kepada karyawan, seperti teguran
kepada karyawan untuk menggunakan perlengkapan saat
bekerja, sebagaimana pimpinan di jadikan teladan dan
panutan oleh karyawan. Bahkan ada karyawan yang
bekerja diluar perintah atasan dikarenakan kurangnya
pengawasan dari atasan sehingga karyawan bekerja
semaunya sendiri, karyawan datang tidak tepat waktu,
sering melanggar aturan dan tata tertib yang telah
ditetapkan perusahaan dan pulang kerja lebih awal semua
itu dikarena kurangnya ketegasan dari atasan yang sangat
mempengaruhi kedisiplinan karyawan.
Kepuasan Kerja karyawan di PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim belum memuaskan
dikarenakan para karyawan tidak nyaman dengan kondisi
dan keadaan tempat kerja mereka seperti pembuangan
limbah yang terlalu dekat dengan pabrik sehingga
menimbulkan aroma yang tidak enak. Disisi lain dari
kurangnya kepusan kerja akibat gaji yang diberikan
perusahaan. Karyawan juga kurang menyenangi

pekerjaannya karena ketidak sesuaian pekerjaan dengan
keahlian, penempatan karyawan yang tidak tepat. Sulitnya
mendapatkan penghargaan atau kenaikan jabatan yang
seharusnya dapat memberikan kepuasan bagi karyawan
dan untuk mendapatkannya sering melalui kedekatan
antara karyawan dan atasan, yang seharusnya dilihat dari
keahlian untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar
pantas menduduki jabatan tersebut untuk kemajuan
perusahaan. teman kerja yang kurang peduli sesamanya
seperti tidak mau membantu teman yang sedikit
kesusahan dalam menjalankan pekerjaannya dan
kurangnya komunikasi antara sesama karyawan.
Berdasarkan uraian latar belakang yang
dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Adakah
pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim? Berdasarkan rumusan masalah, maka
yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengetahui
pemgaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim.
METODE PENELITIAN
Desain penelitian dalam penelitian ini Jenis
penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian asosiatif. Karena penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui Pengaruh Motivasi Kerja (X1), Disiplin
Kerja (X2) dan Kepuasan Kerja (X3) terhadap Kinerja
Karyawan (Y) PT. Perkebunan Nusantara VII Muara
Enim.
Penelitian ini menggunakan data Cross Section, data
cross section merupakan data yang dikumpulkan pada
suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan
dan kegiatan tersebut [5].
Data dapat dilihat dari sumber datanya, maka
pengumpulan data dapat menggunakan dua jenis [5],
sebagai berikut: Data primer adalah data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. Data skunder
adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
dokumen. Data yang digunakan dalam penelitian ini data
primer yang berupa jawaban kuesioner yang dibagikan
dan diisi oleh responden PT. Perkebunan Nuantara VII di
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kategori skala
pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala
Likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang
tentang fenomena sosial. Pengukuran didasarkan
beberapa karakteristik yang dimiliki oleh setiap peristiwa.
[5]. Untuk menjelaskan indikator-indikator penelitian
dari variabel bebas (independent) terdiri dari motivasi
(X1), disiplin kerja (X2) dan kepuasan kerja (X3) dengan
variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y).
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya [5].
Jadi, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan pabrik yang bekerja di PT. Perkebunan
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Nusantara VII di Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan yaitu 81 orang.
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel pada
penelitian ini berjumlah 65 orang karyawan dari bagian
sumber daya manusia (SDM) pada PT [5]. Perkebunan
Nusantara VII di Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan dengan tingkat kesalahan 5%. Dari tabel Isacc dan
Maichel.
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tehnik Proportionate Stratified Random Sampling.
Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai
anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara
proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai
dari latar belakang pendidikan yang berstrata, maka
populasi pegawai itu berstrata. Adapun teknik
pengambilan sampel menggunakan Sample Random
Sampling. Teknik simple random sampling adalah teknik
pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan
secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam
populasi itu.
Menurut Sugiyono terdapat beberapa teknik
pengumpulan data sebagai berikut: Teknik pengumpulan
data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti [6],
dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden
untuk dijawabnya. Teknik pengumpulan data mempunyai
cirri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang
lain, yaitu wawancara dengan kuesioner. Dokumentasi
merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatankegiatan atau peristiwa pada waktu lain
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik kuesioner yang berisi
pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari temuan
indikator penelitian, yang digunakan di PT. Perkebunan
Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan.
Pengujian Instrumen
1. Uji Validitas Instrumen
Uji validitas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan
skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah
tiap skor butir, dengan rumus Product Moment [7].
Kaidah Keputusan:
a) Jika r hitung > r Tabel product moment , data tersebut
valid.
b) Jika r hitung ≤ r Tabel product moment, berarti data
tersebut tidak valid.
2. Uji Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh
mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan
pengukuran berulangkali terhadap gejala dan alat ukur
yang sama [5]. Pengujian reliabilitas instrumen dianalisis
dengan metode alpha cronbach. Apabila Alpha Cronbach
> standar 0,70 maka instrument dinyatakan reliable [7].
Metode Analisis
1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah sebaran
data hasil penelitian terdistribusi secara normal atau
tidak. Untuk mengetahui apakah data-data, variabel
independent dan dependent mempunyai distribusi
normal atau tidak [8]. Model regresi yang baik adalah
memiliki distribusi normal atau mendekati normal.
Menurut Trihendradi (2009) Data terdistribusi normal
dalam model regresi dilihat dengan Komlmogorof
Smirnof Test I, dengan α = 0,05 atau 5% [5].
2. Model Analisis
Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang diajukan,
alat teknis analisis statistika yang digunakan adalah analisis
Regresi Linear Berganda, model analisis yang digunakan
dalam penelitian adalah:
Y = a + b1X1+ b2.X2 + b3.X3 + e
Keterangan:
Y = Kinerja Karyawan a = Konstanta b1b2b3 = Koefisien
regresi variabel X1, X2 dan X3, X1 = Motivasi X2 = Disiplin
Kerja X3 = Kepuasan kerja e = error term
Uji Model
a. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heterokedatisitas bertujuan untuk mengetahui
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika data
membentuk pola tertentu, seperti titik-titik yang
membentuk pola tertentu dan teratur (bergelombang,
melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi
heterokedastisitas. Sebaliknya jika tidak ada pola yang
jelas serta titik titik menyebar di atas dan di bawah angka
0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
b. Uji Multikolinieritas
Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model
regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas
(independent). Jika variabel bebas saling berkorelasi,
maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel
orthogonal adalah variabel bebas = 0.
Multikolinieritas dapat dilihat dari (a) nilai tolerance dan
lawannya (b) variance inflation factor (VIP). Kedua
ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah
yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam uji
multikolinieritas dilihat dari nilai variance inflation faktor
(VIF). Dasar acuannya jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai
VIF < 10, maka, disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinearitas antar variable independen dalam model
regresi.
4. Uji Koefisien Regresi
a. Uji Koefisien Determinan (R2)
Pengujian koefisien digunakan untuk mengetahui
seberapa besar kontribusi variabel bebes dapat
menjelaskan variabel terikat. Nilai koefisien determinan
dilihat dari nilai R square (R2). Dimana jika R2 sama
dengan 0, maka tidak ada sedikitpun pengaruh yang
diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat.
b. Uji Hipotesis
(1) Uji Anova (Uji F)
Uji Anova digunakan untuk menguji pengaruh variable
motivasi, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Perkebunan Nuantara VII di
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Langkah-langkah Pengujian:
(a) Menentukan hipotesis
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H0: Tidak ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.
Ha: Ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan
Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan.
(b) Menentukan tingkat signifikan, digunakan adalah 0,05
(α =5%)
(c) Menentukan F hitung berdasarkan output program
SPSS
(d) Menentukan kriteria pengujian
(1) H0 ditolak dan Ha diterima, jika sig F ≤ sig α = 0,05
artinya ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.
(2) H0 diterima dan Ha ditolak, jika sig F > sig α = 0,05
artinya tidak ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.
(2) Uji Koefisien Regresi (uji t)
Uji koefisien regresi digunakan untuk melihat
tingkatsignifikansi masing-masing koefisien regresi.
Langkah-langkah Pengujian:
(a) Merumuskan hipotesis
H0: Tidak ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.
Ha: Ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan kepuasan
kerja terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan
Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim, Sumatera
Selatan.
(b) Menentukan tingkat signifikan dengan signifikan yang
digunakan adalah 0,05 (α= 0,05). Dengan kriteria
pengujian sebagai berikut:
(1) H0 ditolak dan Ha diterima, jika sig t ≤ sig α = 0,05
artinya ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.
(2) H0 diterima dan Ha ditolak, jika sig t > sig α = 0,05
berarti tidak ada pengaruh motivasi, disiplin kerja dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Perkebunan Nuantara VII di Kabupaten Muara Enim,
Sumatera Selatan.

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama
terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilaiCronbach
Alpha ≥ 0,60 maka reliabel. Jika nilai Cronbach Alpha< 0,60
maka tidak reliabel. Hasil pengujian reliabilitas untuk
setiap variabel, keseluruhan indikator yang digunakan
pada setiap butir pertanyaan dalam penelitian ini
dikatakan reliabel, karena keseluruhan indikator yang
digunakan memiliki nilai > 0,60.
2. Deskriptif Statistik Data
Deskripsi Jawaban Responden
a. Variabel Motivasi kerja (X1)
Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Motivasi
Kerja dapat dijelaskan, sebagai berikut :
1) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 36 (34+2) orang,
artinya secara umum pemberian kompensasi
belum sesuai dan belum mampu meningkatkan
motivasi kerja para karyawan.
2) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 34 (30+4) orang,
artinya secara umum gaji yang diterima belum
memuaskan karyawan.
3) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (33+2) orang,
artinya secara umum peraturan dan prosedur
yang dibuat perusahaan belum bersifat
melindungi
sehingga
karyawan
belum
termotivasi untuk melakukan pekerjaan.
4) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 44 (34+10) orang,
artinya secara umum peraturan belum sesuai
dengan yang ditetapkan perusahaan.
5) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 42 (32+10) orang,
artinya secara umum karyawan belum diberikan
pengarahan dan bimbingan dalam bekerja.
6) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 41 (31+10) orang,
artinya secara umum karyawan dalam
melaksanakan pekerjaan belum mendapatkan
arahan agar tidak melakukan kesalahan.
b. Variabel Disiplin Kerja (X2)
Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Disiplin
Kerja dapat dijelaskan, sebagai berikut :
1) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 31 (26+5) orang,
artinya secara umum pimpinan di perusahaan
belum baik dan tidak dapat dijadikan panutan
karyawan.
2) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (31+4) orang,
artinya secara umum pimpinan belum
mempengaruhi karyawan agar selalu disiplin
dalam bekerja.
3) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 32 (27+5) orang,
artinya secara umum belum ada perhatian dan
pengawasan pimpinan terhadap karyawan saat
bekerja.
4) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 37 (28+9) orang,

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Pengujian Instrumen
a. Hasil Pengujian Validitas
Uji validitas dengan metode Cronbach’s Alpha nilai rhitung
diwakili oleh nilai Corrected Item-Total Corelation, dengan
menggunakan bantuan SPSS for windows versi 22.0. Hasil
pengujian validitas menunjukkan bahwa keseluruhan
indikator yang digunakan pada setiap butir pertanyaan
dalam penelitian ini dikatakan valid, karena keseluruhan
indikator yang digunakan memiliki nilai rhitung> rtabel.
b. Hasil Pengujian Reliabilitas
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artinya secara umum pengawasan dari pimpinan
belum mampu mewujudkan kedisiplinan
karyawan.
5) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 30 (29+1) orang,
artinya secara umum perusahaan belum
menerapkan aturan yang cukup baik dalam
menegakkan kedisiplinan.
6) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 34 (30+4) orang,
artinya secara umum ketegasan dari pimpinan
belum cukup baik.
c. Variabel Kepuasan kerja (X3)
Berdasarkan jawaban responden untuk variabel
Kepuasan Kerja dapat dijelaskan, sebagai berikut :
1) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (31+4) orang, artinya
secara umum karyawan kurang menyukai jenis
pekerjaan mereka sendiri.
2) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (29+6) orang, artinya
secara umum karyawan belum mampu mengerjakan
pekerjaan yang diberikan kepadanya.
3) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (31+4) orang, artinya
secara umum kenaikan jabatan di perusahaan belum
sesuai dengan yang diinginkan.
4) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 44 (33+11) orang, artinya
secara umum perusahaan belum memberikan
kesempatan untuk mendapatkan jabatan yang lebih
tinggi.
5) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 43 (32+11) orang,
artinya secara umum interaksi sesama karyawan
dalam pelaksanaan pekerjaan belum cukup baik.
6) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 41 (31+10) orang,
artinya secara umum komunikasi antar sesama
karyawan belum cukup baik.
c. Variabel Kinerja karyawan (Y)
Berdasarkan jawaban responden untuk variabel
Kinerja Karyawan dapat dijelaskan, sebagai berikut :
1) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 30 (25+5)
orang,artinya secara umum karyawan bekerja
tidak sesuai dengan tujuan perusahaan.
2) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 33 (29+4) orang,
artinya secara umum hasil kerja perusahaan
belum sesuai dengan tujuan.
3) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 32 (27+5) orang,
artinya secara umum alat dan sarana belum
mampu membantu karyawan untuk bekerja.
4) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 35 (27+8) orang,
artinya secara umum perusahaan belum
memberikan alat dan sarana yang memadai
untuk para karyawan.

5) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 30 (29+1) orang,
artinya secara umum kompetensi bekerja di
perusahaan belum cukup baik.
6) Sebagian besar karyawan menyatakan ketidak
setujuannya dengan jumlah 31 (27+4) orang,
artinya secara umum pekerjaan belum mampu
diselesaikan dengan kompetensi yang dimiliki
karyawan.
5. Hasil Uji Normalitas Data
Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui apakah suatu distribusi data normal atau
mendekati normal. Uji normalitas ini dilakukan karena
data yang diuji dengan statistik parametrik harus
berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan
dengan test of normality Kolmogorov Smirnov.
6. Hasil Model Persamaan
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk
mengukur pengaruh motivasi, disiplin dan kepuasan kerja
terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim. Analisis regresi linier berganda dalam
penelitian ini, menggunakan SPSS 22.0For Windows
dengan hasil outputsebagai berikut :
Berdasarkan hasil perhitungan, maka estimasi fungsi
regresi diperoleh adalah sebagai berikut:
Tabel. 2. Analisis Regresi Linier Berganda
Unstandardized
Coefficients
Model
B
1
(Constant) 0,804

Standardized
Coefficients

Std. Error Beta
0,450

X1

0,945

0,125

1,052

X2

0,791

0,050

0,854

X3
0,783 0,124
0,921
Sumber : Berdasarkan Perhitungan SPSS, 2018
Berdasarkan Tabel 2 di atas, diperoleh koefisien
konstanta(α) sebesar 0,804, koefisien untuk variabel
motivasi kerja (X1) sebesar 0,945, variabel disiplin kerja
(X2) sebesar 0,791, dan variabel kepuasan kerja (X3)
sebesar 0,783. Melalui hasil analisis regresi linier
berganda terlihat nilai koefisien tersebut dapat dibentuk
suatu persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,804 + 0,945 X1 + 0,791X2+ 0,783 X3
a. Nilai Konstanta
Nilai konstanta sebesar 0,804 (positif), menunjukkan
bahwa seandainya variabel motivasi, disiplin dan
kepuasan kerja tidak ada, maka kinerja karyawan tetap
positif, hal ini menggambarkan bahwa kinerja karyawan
tetap positif, meski tanpa dipengaruhi oleh variabel
motivasi, disiplin dan kepuasan kerja.
b. Pengaruh Motivasi Kerja (X1) terhadap
Kinerja Karyawan (Y)
Nilai koefisien variabel motivasi kerja, sebesar 0,945
(positif), menunjukkan variabel motivasi kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya
apabila terjadi peningkatan pada motivasi kerja maka
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kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila
motivasi kerja menurun maka kinerja karyawan akan
menjadi rendah, dengan asumsi disiplin dan kepuasan
kerja tetap.
c. Pengaruh Disiplin Kerja (X2) terhadap Kinerja
Karyawan (Y)
Nilai koefisien variabel disiplin kerja, sebesar 0,791
(positif),
menunjukkan
variabel
disiplin
kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya
apabila terjadi peningkatan pada disiplin kerja maka
kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila
disiplin kerja menurun maka kinerja karyawan akan
menjadi rendah, dengan asumsi motivasi dan kepuasan
kerja tetap.
d. Pengaruh Kepuasan Kerja (X3) terhadap
Kinerja Karyawan (Y)
Nilai koefisien variabel kepuasan kerja, sebesar 0,783
(positif), menunjukkan variabel kepuasan kerja
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Artinya
apabila terjadi peningkatan pada kepuasan kerja maka
kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila
kepuasan kerja menurun maka kinerja karyawan akan
menjadi rendah, dengan asumsi motivasi dan disiplin
kerja tetap.
Hasil analisis regresi linier berganda di atas,
memperlihatkan bahwa variabel motivasi kerja lebih
berpengaruh secara dominan dalam mempengaruhi
kinerja karyawan, sehingga dapat disimpulkan bahwa
motivasi kerja merupakan faktor utama yang
mempengaruhi kinerja karyawan PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim, sedangkan disiplin dan
kepuasan kerja merupakan faktor pendukung yang
mempengaruhi kinerja karyawan PT. Pekerjaan
Nusantara VII Muara Enim
7. Hasil Uji Model Persamaan
a. Pengujian Multikolinieritas
Pengujian multikolinearitas dilakukan agar variabelvariabel dalam penelitian tidak terjadi adanya korelasi.
Pengujian ini dilakukan dengan melihat besarnya nilai
tolerance dan VIF. Jika nilai tolerance > 0,10 dan
nilai VIF < 10, maka, disimpulkan bahwa tidak ada
multikolinearitas antar variabel independen dalam model
regresi. (Priyatno, 2010:39).
b. Pengujian Heterokedastisitas
Pengujian heterokesdatisitas dilakukan dengan
melihat grafik plot antara nilai variabel terikat (ZPRED)
dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya
heterokesdatisitas dapat dilakukan dengan melihat
ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara
SRESID dan ZRESID dimana sumbu Y adalah residual
(Yprediksi – Y sesungguhnya) yang telah diprediksi. Jika
pada pola tertentu terdapat
titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengidentifikasikan telah terjadi heterokesdatisitas. Jika
tidak ada pola yang jelas serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y,
maka
tidak
terjadi
heterokesdatisitas
(homokesdatisitas).
8. Hasil Uji Koefisien
a. Hasil Uji Determinan (R2)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.13 di
atas, diperoleh nilai Adjusted R Square (koefisien
determinasi) sebesar 0,648, artinya variabel motivasi,
disiplin dan kepuasan kerja mampu berkonstribusi
terhadap kinerja karyawan, sebesar 64,8%. Sedangkan
sisanya sebesar 35,2% dijelaskan oleh variabel-variabel
lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
b. Hasil Uji Hipotesis
1) Uji Hipotesis Anova (Uji F)
Berdasarkan dari nilai Fhitung (39,136) > Ftabel(2,76), dengan
tingkat sig.F 0,000 < 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak
dan Ha diterima, artinya ada pengaruh motivasi, disiplin
dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Pekerjaan Nusantara VII Muara Enim.
2) Uji Hipotesis t (uji parsial)
(1) Nilai thitung (7,564) > ttabel (1,999), dengan tingkat sig.t
0,000< 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruh motivasi kerja
terhadap kinerja karyawan PT. Pekerjaan Nusantara
VII Muara Enim.
(2) Nilai thitung (5,777) > ttabel (1,999), dengan tingkat sig.t
0,000< 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruh disiplin kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Pekerjaan Nusantara VII Muara
Enim.
Nilai thitung (6,323) > ttabel (1,999), dengan tingkat sig.t
0,000< 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruh kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Pekerjaan Nusantara VII Muara
Enim.
B. PEMBAHASAN
1. Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja
dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja
Karyawan
Hasil uji hipotesis secara simultan pada
tingkat kepercayaan 95%, menunjukan nilai Fhitung
(39,136) > Ftabel (2,76), dengan tingkat sig.F 0,000
< 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha
diterima, artinya ada pengaruh motivasi, disiplin
dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Pekerjaan Nusantara VII Muara Enim.Artinya
antara motivasi, disiplin dan kepuasan kerja, saling
berkaitan
dengan
hubungannya
dalam
berkonstribusi mempengaruhi kinerja karyawan,
hal ini dibuktikan juga melalui uji koefisien
determinasi yang memperlihatkan sumbangan
dari variabel motivasi, disiplin dan kepuasan kerja
sebesar 64,8% konstribusinya terhadap kinerja
karyawan.
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
motivasi, disiplin dan kepuasan kerja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan, sebagaimana tinjauan
terhadap permasalahan rendahnya kinerja
karyawan PT. Pekerjaan Nusantara VII Muara
Enim, yang melibatkan keterkaitan faktor
motivasi, disiplin dan kepuasan kerja sebagai
faktor yang menyebabkan kinerja karyawan yang
menjadi turun, sebab apabila dihubungkan dengan
gambaran umum jawaban responden (Tabel IV.7
dan IV.8), yang memperlihatkan jawaban ketidak
setujuan yang cukup tinggi, yang diartikan sebagai
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belum maksimalnya penerapan faktor motivasi,
disiplin dan kepuasan kerja di PT. Pekerjaan
Nusantara VII Muara Enim. Sehingga dampaknya
kinerja karyawan menjadi rendah, sebagaimana
kekonsistenan hubungannya dengan hasil jawaban
responden pada variabel kinerja karyawan (Tabel
IV.6), yang juga didominasi jawaban ketidak
setujuan yang juga cukup tinggi,maka hasil jawaban
responden tersebut memperlihatkan suatu
hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi,
yang mengartikan bahwa dampak tidak
maksimalnya motivasi, disiplin dan kepuasan kerja
yang dimiliki karyawan, maka akan mengakibatkan
kinerja karyawan menjadi kurang baik.
Hasil ini sejalan dengan teori yang
dinyatakan
oleh
Kasmir
(2016:189-193),
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan ialah: (1) kemampuan dan
keahlian, (2) pengetahuan, (3) rancangan kerja, (4)
kepribadian,
(5)
motivasi
kerja,
(6)
kepemimpinan, (7) gaya kepemimpinan, (8)
kompensasi, (9) kepuasan kerja, (10) lingkungan
kerja,
(11)loyalitas,
(12)komitmen,
dan
(13)disiplin kerja.
Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang
dilakukan
oleh
Ivonne
A.S.
Sajangbati
(2013),dengan hasil penelitiannya yang sama-sama
menunjukkan bahwa motivasi, disiplin dan
kepuasan kerja berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang
dilakukan oleh Nurlaely M dan Asri Laksmi Riani
(2016), dengan hasil penelitiannya yang
menunjukkan bahwa motivasi, disiplin dan
kepuasan kerja berpengaruh secara simultan
terhadap kinerja karyawan, maka penelitian
tersebut juga dapat dikatan sejalan dan searah
dengan penelitian ini, dengan kesamaan hasil yang
juga menunjukkan bahwa motivasi, disiplin dan
kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh AA Gede Oka Pramadita dan Ida Bagus
Ketut Surya [9], menunjukkan kesamaan hasil
yang menunjukkan bahwa motivasi dan disiplin
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan,
namun dalam penelitian tersebut juga mengikut
sertakan variabel lingkungan kerja, sedangkan
dalam penelitian ini menggunakan variabel
kepuasan kerja, maka hasil penelitian tersebut
sejalan dengan penelitian ini dari aspek pengaruh
motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan, namun berbeda dari aspek pengaruh
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.
Penelitian yang dilakukan oleh Farahiyah Eki
Riantini dan Sandra Iriawan, dengan hasil
penelitiannya yang sama-sama menunjukkan
bahwa motivasi [10], disiplin dan kepuasan kerja
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
karyawan. Penelitian sebelumnya juga dilakukan
oleh Winarno dan Hadi Sunaryo [11], melakukan
penelitian sejenis dengan judul “Pengaruh
Motivasi, Disiplin dan Kepuasan terhadap Kinerja

Pegawai (Studi kasus pada Pegawai PT. Anugerah
Putra Siantan Songsong Singosari Malang)”.
Dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa
kepuasan kerja karyawan dan disiplin kerja
karyawan
berpengaruh
terhadap
kinerja
karyawan namun dalam penelitian tersebut
motivasi kerja karyawan tidak mempunyai
pengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian
tersebut sejalan dengan penelitian ini dari aspek
pengaruh disiplin dan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan namun berbeda dari aspek
motivasi karena pada penelitian ini motivasi
berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja
Karyawan
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara
parsial pada tingkat kepercayaan 95%,
menunjukkan nilai thitung (7,564) > ttabel (1,999),
dengan tingkat sig.t 0,000 < 0,05 (signifikan), maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh
motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Pekerjaan Nusantara VII Muara Enim.
Hasil ini sejalan dengan teori yang
dinyatakan
oleh
Kasmir
(2016:189-193),
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan ialah: (1) kemampuan dan
keahlian, (2) pengetahuan, (3) rancangan kerja, (4)
kepribadian,
(5)
motivasi
kerja,
(6)
kepemimpinan, (7) gaya kepemimpinan, (8)
kompensasi, (9) kepuasan kerja, (10) lingkungan
kerja,
(11)loyalitas,
(12)komitmen,
dan
(13)disiplin kerja.
Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
karyawan, memberikan suatu gambaran bahwa
motivasi kerja memiliki konstribusi dalam
meningkatkan
kinerja
karyawan.
Karena
kesesuaian dalam pemberian motivasiakan
memberikan dorongan kepada karyawan untuk
bekerja secara aktif dan produktif untuk
perusahaan, sebab hal ini timbul karena motif
kebutuhan yang terpenuhi dari kompensasi yang
memadai, peraturan yang fleksibel yang sesuai
dengan karyawan, dan adanya supervisi yang baik
dalam membimbing karyawan, akan berdampak
dalam mendorong terciptanya jiwa yang positif
pada diri karyawan, dan hal ini akan
mempengaruhi alur kerjanya yang terdorong
untuk selalu menjadi yang terbaik demi memenuhi
ekspetasi perusahaan.
a. Gaji
Kompensasi yang diberikan PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim kepada karyawan
dinilai kurang memadai, karena banyak
karyawan
yang
menyatakan
bahwa
kompensasi kurang mampu memotivasi
karyawan dalam bekerja, sebab gaji yang
diterima karyawan kurang memuaskan dan
tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya,
sehingga karyawan menjadi enggan untuk
memaksimalkan
kinerjanya.
Apabilah
kompensasi memadai sesuai dengan yang
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diharapkan karyawan maka akan memotivasi
karyawan
untuk
bersemangat
dalam
menjalankan pekerjaannya dengan demikian
sangat mempengaruhi kinerja yang akan
menjadi lebih baik.
b. Kebijakan dan Administrasi
Peraturan yang ditetapkan PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim kepada karyawan
dinilai kurang bersifat melindungi karyawan,
karena banyak karyawan yang menyatakan
bahwa peraturan yang ditetapkan perusahaan
memiliki prosedur kerja yang berbelit,
sehingga karyawan menjadi tidak termotivasi
untuk mengikuti peraturan dan prosedur kerja
yang ditetapkan perusahaan. Apabilah
peraturan PT. Perkebunan Nusantara VII
Muara Enim diterapkan sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan pastinya
karyawan akan merasa kinerja dihargai dan
terlindungi, sehingga akan meningkatkan
motivasi karyawan dan meningkatkan kinerja
karyawan.
c. Supervisi
Supervisi yang ada di PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim dinilai kurang
dalam memberikan pengarahan dan bimbingan
dalam bekerja, karena banyak karyawan yang
menyatakan
bahwa
pimpinan
kurang
memperdulikan jalannya kegiatan operasional
kerja yang dilakukan karyawan, dengan
demikian karyawan mengalami kesulitan untuk
mengikuti instruksi kerja yang sesuai prosedur
perusahaan, sebab tidak memperoleh arahan
kerja yang tepat. Maka hal ini mengakibatkan
pola kerja karyawan menjadi tidak maju.
Apabilah supervisi pada PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim sesuai yang
diharapkan karyawan, seperti mendapatkan
pengarah dan bimbingan yang baik dari
pimpinan
maka
akan
meminimalisir
kemungkinan kendala dalam bekerja dan akan
meningkatkan kinerja karayawan.
3. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja
Karyawan
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara
parsial pada tingkat kepercayaan 95%,
menunjukkan nilai thitung (5,777) > ttabel (1,999),
dengan tingkat sig.t 0,000 < 0,05 (signifikan), maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh
disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Pekerjaan Nusantara VII Muara Enim.
Hasil ini sejalan dengan teori yang
dinyatakan
oleh
Kasmir
(2016:189-193),
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan ialah: (1) kemampuan dan
keahlian, (2) pengetahuan, (3) rancangan kerja, (4)
kepribadian,
(5)
motivasi
kerja,
(6)
kepemimpinan, (7) gaya kepemimpinan, (8)
kompensasi, (9) kepuasan kerja, (10) lingkungan
kerja,
(11)loyalitas,
(12)komitmen,
dan
(13)disiplin kerja.

Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja
karyawan, memberikan suatu gambaran bahwa
disiplin kerja memiliki konstribusi dalam
meningkatkan kinerja karyawan. Karena disiplin
kerja merupakan suatu faktor yang sifatnya untuk
mendisiplinkan karyawan, sebab disiplin kerja
sebagai suatu bentuk dari realisasi sikap taat dan
keteraturan karyawan terhadap perusahaan,
mengenai nilai dan aturan yang ditetapkan
perusahaan, sebagaimana hasildari kedisiplinan itu
mampu menciptakan suatu proses kerja yang
kondusif dan selaras dengan harapan perusahaan,
sehingga
akan
berdampak
baik
dalam
meningkatkan kinerja karyawan, dan sebaliknya
apabila karyawan tidak disiplin, makan akan
berdampak pada timbulnya prilaku-prilaku yang
menyimpang dan tidak bertanggung jawab, dengan
demikian akan memperburuk arah pencapaian
kerjanya, sehingga mengakibatkan kinerjanya
menurun.
a. Teladan pimpinan
Teladan pimpinan PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim dinilai kurang patut diteladani,
karena banyak karyawan yang menyatakan
bahwa pimpinan belum cukup baik untuk
dijadikan panutan dan justru memberikan
pengaruh buruk dalam kedisiplinan kerjanya,
sebab pimpinan sering menunjukkan prilaku
yang kurang positif, seperti datang terlambat
dan kurang mematuhi aturan waktu kerja
dikarenakan sering pulang mendahului
karyawan. Apabilah pemimpin sudah baik dan
patut dijadikan teladan oleh karyawannya.
Karena teladan pemimpin sangat berperan
dalam menentukan kedisiplinan. Dengan
demikian kinerja akan meningkat karena
kedisplinan karyawan yang baik.
b. Waskat
Waskat yang dilakukan pimpinan PT.
Perkebunan Nusantara VII Muara Enim dinilai
kurang baik, karena banyak karyawan yang
menyatakan bahwa pimpinan masih kurang
dalam memberikan perhatian dan pengawasan
kerja kepada karyawan, sehingga karyawan
menjadi tidak terkordinir dengan baik oleh
perusahaan, sebab pada dasarnya untuk
menciptakan
karyawan
yang
disiplin
dibutuhkan pengawasan yang intensif oleh
pimpinan guna mengevaluasi jalannya proses
kerja yang dilakukan oleh karyawan.
Kurangnya pengawasan tersebut memberikan
dampak pada penyimpangan-penyimpangan
kerja yang dilakukan karyawan menjadi
berlarut-larut, akibatnya pola kerja karyawan
menjadi tidak teratur dengan baik. Apabilah
waskat pada PT. Perkebunan Nusantara VII
Muara Enim sudah baik, pastinya proses kerja
akan baik pula sesuai dengan yang semestinya.
Karena waskat adalah tindakan nyata dan
paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan
karyawan perusahaan, sehingga karyawan
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bekerja dengan baik dan dapat meningkatkan
kinerjanya.
c. Ketegasan
Ketegasan
pimpinan
PT.
Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim dinilai kurang baik
dalam menegakkan kedisiplinan karyawan,
karena banyak karyawan yang menyatakan
bahwa peraturan yang ditetapkan perusahaan
tidak diterapkan dengan tegas oleh para
pimpinan, dengan demikian karyawan menjadi
tidak sepenuhnya mematuhi peraturan
perusahaan, dan terkadang melakukan
pelanggaran, karena karyawan merasa bahwa
konsekuensi
yang
diterimanya
atas
pelanggaran yang dilakukan tidak mampu
memberikannya
efek
jerah.
Apabilah
ketegasan sudah baik dapat dipastkan
kedisiplinan karyawan juga baik, karena
ketegasan sangat mempengaruhi kedisiplinan
dan sangat penting karena kalau ketegasan
pada perusahaan ditingkatkan seperti
memberikan sanksi-sanksi tegas yang
membuat efek jera agar karyawan tidak
melakukan pelanggaran, pastinya karyawan
akan jadi lebih disiplin dan berpengaruh pada
kinerjanya yang akan menjadi lebih baik.
4. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap
Kinerja Karyawan
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara
parsial pada tingkat kepercayaan 95%,
menunjukkan nilai thitung (6,323) > ttabel (1,999),
dengan tingkat sig.t 0,000< 0,05 (signifikan), maka
Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT.
Pekerjaan Nusantara VII Muara Enim.
Hasil ini sejalan dengan teori yang
dinyatakan
oleh
Kasmir
(2016:189-193),
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja karyawan ialah: (1) kemampuan dan
keahlian, (2) pengetahuan, (3) rancangan kerja, (4)
kepribadian,
(5)
motivasi
kerja,
(6)
kepemimpinan, (7) gaya kepemimpinan, (8)
kompensasi, (9) kepuasan kerja, (10) lingkungan
kerja,
(11)loyalitas,
(12)komitmen,
dan
(13)disiplin kerja.
Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan, memberikan suatu gambaran bahwa
kepuasan kerja memiliki konstribusi dalam
meningkatkan
kinerja
karyawan.
Karena
kepuasankerja merupakan suatu sikap senang dan
menyukaipekerjaannya, dengan terpuaskannya
karyawan maka ia akan mampu bekerja sepenuh
hati untuk mencurahkan segala daya upaya yang
dimilikinya untuk memenuhi tanggung jawab
pekerjaannya, dengan demikian kinerja yang
dihasilkannya akan menjadi cukup memuaskan
untuk perusahaan.
a. Pekerjaan
Karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII
Muara Enim dinilai kurang menyukai
pekerjaannya, karena banyak karyawan yang

menyatakan tidak suka dan kurang mampu
mengerjakan pekerjaan yang diberikan
kepadanya, sebab karyawan merasa bahwa
pekerjaan yang dibebankan perusahaan
kepadanya dinilai terlalu berat dan tidak
sebanding dengan kemampuannya, dengan
demikian secara emosional karyawan menjadi
tidak suka terhadap pekerjaannya, sebab tidak
mampu menyelesaikannya dengan baik.
Apabilah pekerjaan memiliki elemen yang
memuaskan bagi karyawan pastinya karyawan
akan menyenangi pekerjaannya dan karyawan
tidak merasa terbebani dengan pekerjaan
tersebut maka akan berdampak baik bagi
kinerja karayawan.
b. Promosi jabatan
Promosi jabatandi PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim dinilai kurang sesuai keinginan
karyawan karena banyak karyawan yang
menyatakan bahwa promosi jabatan yang
diperoleh tidak sesuai keinginan karyawan dan
untuk mendapatkannya sering melalui
kedekatan antara karyawan dengan atasan,
selain itu promosi jabatan yang diberikan
perusahaan tidak berpengaruh pada jabatan
yang lebih tinggi pada karyawan, sebab
promosi jabatan yang dilakukan pimpinan
seolah-olah hanya memindahkan karyawan
pada sub-divisi yang berbeda. Maka hal ini
memberikan kesan negatif kepada karyawan,
sebab karyawan merasa bahwa hal tersebut
sama dan tidak memberikan dampak yang
signifikan terhadap pendapatannya, karena
pada dasarnya posisi kerja tersebut berada
pada tingkatan yang setara. Apabilah promosi
jabatan pada PT. Perkebunan Nusantara VII
Muara Enim sudah sesuai dengan yang
diinginkan karyawan maka karyawan akan
bersemangat dalam bekerja karaena keinginan
karyawan tersebut sudah terpenuhi oleh
perusahaan dan akan meningkatkan kinerja
karyawan.
c. Rekan kerja
Rekan kerja yang ada di PT. Perkebunan
Nusantara VII Muara Enim dinilai kurang
bersahabat, karena banyak karyawan yang
menyatakan bahwa interaksi antar sesama
karyawan belum cukup baik dan masih kurang
dalam berkomunikasi, maka hal ini
menyebabkan kerja sama yang dilakukan antar
karyawan menjadi kurang baik, karena adanya
sikap yang kurang peduli dan menjadi tidak
memahami antara satu dan lainnya. Dengan
demikian hal ini akan memberikan dampak
pada kondisi kerja yang menjadi kurang
nyaman bagi karyawan, karena kondisi kerja
yang dipenuhi keegoisan dan saling tidak
peduli akan menciptakan suatu kondisi kerja
yang negatif. Apabilah rekan kerja baik maka
pekerjaan dapat terlaksana dengan optimal
karena pentingnya komunikasi dan kerja sama
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antar sesama karyawan sangat penting untuk
mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja
perusahaan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka
dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut : Ada pengaruh
motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap
kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Muara
Enim. Hal ini dibuktikan melalui hasil sebagai berikut :
1.
Hasil uji hipotesis melalui uji F (bersama-sama)
pada tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa
hipotesis diterima, artinya ada pengaruh motivasi kerja,
disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja
karyawan PT. Perkebunan Nusantara VII Muara Enim.
2.
Hasil uji hipotesis melalui uji t (Parsial) pada
tingkat kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa
hipotesis diterima, artinya ada pengaruh motivasi kerja,
disiplin kerja dan kepuasan kerja secara parsial
terhadap kinerja karyawan PT. Perkebunan Nusantara
VII Muara Enim.
3.
Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan
bahwa variabel motivasi, disiplin dan kepuasan kerja
mampu memberikan sumbangan sebesar 64,8%
konstribusinya terhadap kinerja karyawan.
Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti
memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Pimpinan diharapkan untuk meningkatkan motivasi
kerja terhadap karyawan di perusahaannya, karena
faktor ini mampu memberikan peningkatan kinerja
karyawan, sebab melalui motivasi kerja maka
perusahaan akan mampu memberikan dorongan
kepada karyawan untuk mau bekerja secara aktif dan
produktif guna memajukan perusahaan.
2. Pimpinan diharapkan untuk memperbaiki disiplin
kerja karyawan di perusahaannya, karena faktor ini
juga berperan dalam mempengaruhi kinerja
karyawan, sebab dengan adanya disiplin kerja maka
situasi dan kondisi kerja akan menjadi lebih kondusif,
dan akan menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh perusahaan.
3. Pimpinan diharapkan untuk meningkatkan kepuasan
kerja karyawan di perusahaannya, karena faktor ini
akan mempengaruhi rasa suka dan menyenangi
pekerjaan, sebab kepuasan kerja ini secara psikologis
memberikan dampak emosional karyawan dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian
apabila perusahaan mampu menciptakan kepuasan
kerja yang tinggi untuk karyawannya, maka akan
membuat karyawan menjadi bekerja dengan sepenuh
hati untuk perusahaan.
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2

untuk kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang
[4].
Negara-negara berkembang meningkatkan
tingkat pertumbuhan ekonomi mereka melalui
penggunaan energi listrik [5]. Ketersediaan sumber
energi yang cukup sangat penting bagi pembangunan
industri dan sosio-ekonomi yang berkelanjutan di
negara manapun [6]. Reformasi industri listrik telah
menjadi isu kebijakan penting di banyak bagian dunia,
Inggris dan Norwegia termasuk di antara negara-negara
pertama yang memperkenalkan persaingan ke pasar
grosir dan eceran [7]. Indonesia secara resmi membuka
semi pasar bebas energi listrik pada tahun 2002 dengan
di undangkannya Undang-Undang ketenagalistrikan No.
20 tahun 2002. Pemerintah Indonesia pada tahun 2015
mulai mencanangkan pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan yaitu proyek 35.000 MW, untuk
memenuhi kebutuhan tambahan energi listrik sampai
tahun 2034 [8].
Proyek
pembangunan
infrastruktur
ketenagalistrikan tersebut memberikan akses pihak
swasta berpartisipasi lebih besar di sektor
pembangkitan.
Liberalisasi
infrastruktur
ketenagalistrikan tersebut mengundang penolakan
beberapa pihak yang masih bersih hatinya untuk
mengingatkan penyelewengan arah penyelenggaraan
negara yang berkiblat kepada ekonomi pasar bebas,
salah satunya yaitu organisasi Muhammadiyah.
Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang
berdiri sebelum adanya pemerintah Indonesia. Mengapa
Muhammadiyah selalu melibatkan diri terhadap
persoalan negara mengenai kesejahteraan bangsa yaitu
tentang tersedianya dan kecukupan energi listrik dan
kepemilikan infrastruktur ketenagalistrikan yang
merupakan pondasi struktur dasar ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sampai
dimana peran dan tanggung jawab Muhammadiyah
terhadap keselatan bangsa ke depannya terhadap
kedaulatan energi listrik di Indonesia .Mengingat
Organisasi Muhammadiyah adalah Organisasi yang
menggaungkan amar makruf nahi Munkar. Penelitian ini
akan bermanfaat untuk mengetahui prestasi sebuah
organisasi terhadap persoalan bangsa atas keradaan
organisasi tersebut karena persoalan energi adalah
persoalan besar bagi keberlangsungan suatu negara dan
hal itu merupakan pondasi dasar atas pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Penelitian ini diawali dengan
penetapan tujuan penelitian untuk memperoleh konsep
mengenai tanggung jawab muhammadiyah dalam

Abstrak
Liberalisasi
infrastruktur
ketenagalistrikan
mengundang penolakan beberapa pihak yang masih
bersih hatinya untuk mengingatkan penyelewengan
arah penyelenggaraan negara yang berkiblat kepada
ekonomi pasar bebas, salah satunya yaitu organisasi
Muhammadiyah. Artikel ini mengkaji tentang
tanggung jawab muhammadiyah terhadap negara
atas kebijakan liberalisasi ketenagalistrikan di
Indonesia. Kajian ini menggunakan metode penelitian
yuridis
normative.
Kajian
ini
menggunakan
paradigma kualitatif dengan pendekatan historisfenomenologis meneliti sejarah atas kontribusi
Muhammadiyah dalam mengawal konstitusi menolak
liberalisasi
dan
perkembangan
hukum
ketenagalistrikan Indonesia.
Hasil penelitian ini
adalah Muhammadiyah berperan aktif membela
kepentingan rakyat dan kedaulatan negara Indonesia
atas energi listrik dalam yudisial review terhadap
undang-undang No. 20 tahun 2002 berkaitan
liberalisasi
ketenagalistrikan
di
Indonesia.
Ketenagalistrikan
merupakan
cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara yang secara
konstitusi pasal 33 UUD NRI harus di kuasai negara,
dalam arti kekuasaan sesungguhnya baik aset maupun
operasionalnya bukan hanya pengoperasiannya.
liberalisasi ketenagalistrikan tidak memberikan
tempat bagi negara untuk berkuasa mengeluarkan
kebijakan kesejahteraan umum bagi rakyatnya.
Kata kunci : Muhammadiyah, Ketenagalistrikan,
Liberalisasi

PENDAHULUAN
Masalah energi merupakan salah satu prioritas
dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan
energi dalam kehidupan manusia menjadi sangat penting
seiring dengan peningkatan standar kualitas hidup
manusia. Sektor energi listrik sangat diperlukan untuk
peningkatan kesejahteraan yang meliputi peningkatan
kesehatan, pendidikan, kenyamanan, meningkatkan
kualitas lingkungan [1]. Pembangunan tidak mungkin
tanpa energi dan pembangunan berkelanjutan tidak
mungkin tanpa energi berkelanjutan. Pertumbuhan
ekonomi, kemakmuran dan keamanan nasional suatu
negara sangat bergantung pada kecukupan pasokan
energi listriknya. Pertumbuhan ekonomi harus
dilakukan dengan kesadaran distribusi yang adil untuk
kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang [2].
Negara-negara berkembang meningkatkan
tingkat pertumbuhan ekonomi mereka melalui
penggunaan energi listrik [3]. Pertumbuhan ekonomi
harus dilakukan dengan kesadaran distribusi yang adil
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kebijakan liberalisasi ketenagalistrikan di indonesia
dengan mendasarkan pada berbagai penelitianpenelitian yang memiliki relevansi dengan paradigma
kebijakan ketenagalistrikan.

sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan, atau
pemisahan agama dari negara.
Demokrasi ramuan Barat tersebut dibangun atas
sekularisme yaitu pemisahan agama dari negara, dan
kebebasan rakyat yang seluas luasnya dalam beragama.
Kemudian oleh para imperialis barat demokrasi
ditransfer ke seluruh negeri jajahan mereka di seluruh
dunia, termasuk dunia Islam, dan terjadilah sekularisasi
negara negara umat Islam. Sistem demokrasi, khususnya
yang terjadi di negara-negara kampiun demokrasi
seperti AS, pemegang kekuasaan dan kedaulatan yang
paling menonjol sebenarnya terbatas pada para pemilik
modal industri-industri besar. Merekalah yang
menentukan siapa yang menjadi anggota parlemen,
senat, dan Presiden. Mereka pulalah yang menentukan
undang-undang dan berbagai kebijakan politik dalam dan
luar negeri untuk melindungi perusahaan dan modal
mereka. Inilah realitas sistem demokrasi yang
merupakan instrumen kekuasaan kaum kapitalis liberal
[13]. Kemudian oleh para imperialis barat demokrasi
ditransfer ke seluruh negeri jajahan mereka.
Liberalisme, aliran pemikiran ini memandang,
wajibnya
menghormati
kemerdekaan
individu,
kebebasan : Yang dimaksud asas ini, ialah setiap individu
atau seseorang bebas untuk melakukan perbuatan,
negara tak boleh memiliki hak untuk mengatur.
Perbuatan itu hanya boleh dibatasi oleh undang-undang
yang dibuatnya sendiri, dan tidak terikat dengan aturan
Wahyu Illahi (aturan Tuhan). Eropa yang menganut
positivisme hukum yang menafikan pemikiran-pemikiran
yang berpijak dan berorientasi pada metafisik
transendental, hukum semata mata hanya di lihat sebagai
objek yang murni tanpa bersentuhan dengan politik,
sosial budaya, moral agama, yang hukum hanya di
maknai aturan tertulis, kumpulan kitab undang yang
penuh dengan prosedur [14].
Liberalisasi melalui globalisasi mendorong
lingkungan bisnis di seluruh dunia yang melintasi batasbatas nasional, kapitalis global telah membuat organisasi
bisnis internasional menjadi lembaga yang kuat, dan juga
memperluas perkembangan pasar keuangan global [15],
termasuk di sisni bisnis energi listrik. Restrukturisasi
pasar energi listrik telah berlangsung di seluruh dunia
sejak tahun 1980-an. Liberalisasi pasar listrik dilakukan
karena berbagai alasan: ideologi politik, untuk
memperbaiki keuangan pemerintah [16]. Liberalisasi
dimulai pada tahun 1980-an dengan penekanan pada
‘privatisasi’, namun beralih ke reformasi peraturan di
tahun 1990-an [17]. Liberalisme telah mendominasi
pemikiran politik normatif dan juga politik praktis di
Barat selama enam puluh tahun terakhir, bentuknya
yang paling komprehensif, liberalisasi biasanya
berpuncak pada penjualan aset milik negara [18].
Deregulasi sektor tenaga listrik telah memiliki
sejarah jangka panjang di banyak negara, manajemen
sektor dan pemerintah masing-masing negara berusaha
untuk menerapkan pengalaman positif yang diperoleh
oleh negara lain [19]. Liberalisasi secara global
menghasilkan perubahan besar di pasar listrik, industri
listrik di sebagian besar negara diatur sebagai monopoli
yang terintegrasi secara vertikal dan dimiliki oleh negara

METODE PENELITIAN
Untuk dapat memahami fokus penelitian,
penelitian ini melalui metode studi kepustakaan, seperti
jurnal dan buku serta peraturan perundang-undangan di
Indonesia yang mengatur ketenagalistrikan, data yang
telah di inventarisasi tersebut kemudian di olah dan di
analisis dengan secara deduktif dan di paparkan secara
diskriptif, melaksanakan aktivitas pengumpulan data
yang relevan dengan penelitian dan dengan studi
pustaka sesuai dengan permasalahan penelitian, Kajian
ini menggunakan paradigma kualitatif dengan
pendekatan historis-fenomenologis, yang meneliti
sejarah dan fenomena kebijakan ketenagalistrikan dan
Muhammadiyah dari aspek pemikiran serta gagasan
serta peran aktipnya dalam mengawal kiblat bangsa
Indonesia untuk mencapai tujuan bernegara yaitu
kesejahteraan umum.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Peradaban Barat, menempatkan keraguan
sebagai metode epistemologis, melewati metode inilah
kaum yang rasionalis dan sekular itu yakin bahwa
mereka akan mencapai tahap kebenaran. Muhammad
Naquib Al-Attas menyatakan bahwa [9]: rasionalisme
yang filosofis maupun yang sekular dan empirisme
cenderung menyangkal otoritas dan intuisi sebagai
sumber dan metode ilmu yang sah. Rasionalisme dan
empirisme bukannya menyangkal adanya otoritas dan
intuisi, tetapi mereduksi otoritas dan intuisi kepada
nalar dan pengalaman inderawi. Orang Barat pada
umumnya menganggap bahwa nilai-nilai dari Barat
terbaik dan universal dan bisa diterapkan di seluruh
dunia [10]. Pada abad ke 17 M, studi kritis perjanjian
Baru mulai berkembang di Barat. Setelah mengkaji kritis
Perjanjian Baru, para teolog Kristen menemukan
sejumlah permasalahan yang sangat mendasar, ternyata
Perjanjian
Baru
telah
mengalami
berbagai
penyimpangan. Perjanjian Baru yang selama ini dijadikan
textus receptus ditolak secara total pada tahun 1881
[11], hal ini bersesuaian dengan paham liberal [12].
Demokrasi sebagai ideologi dan sistem
kekuasaan telah menjadi landasan dan bingkai kehidupan
bermasyarakat dan bernegara hampir di seluruh dunia,
baik barat maupun dunia Islam. Demokrasi adalah
sistem pemerintahan yang memiliki jargon dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi lahir di
Yunani pada abad 5 SM, dan di design ulang oleh para
intelektual Eropa pasca renaissance, akibat terjadinya
konﬂik yang panjang antara kaum intelektual dan kaum
Gereja-wan, sebagai bentuk pemberontakan terhadap
kekuasaan otoriter gereja yang kejam sepanjang abad
pertengahan. Akhir dari konﬂik panjang tersebut adalah
kesepakatan kompromi yang merujuk kepada doktrin
”Berikanlah hak Tuhan kepada Tuhan dan hak kaisar
kepada kaisar!” (Injil Markus 12:17). Kesepakatan itu
melahirkan idiologi baru yang dikenal dengan
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untuk mengubah kepemilikan menjadi kapitalisme global
baik sebagian atau seluruhnya [20]. Pandangan
positivisme hukum peradaban barat yang liberal
meletakan spiritual sebagai bagian terpisah dari satu
kesatuan pembangunan hukum modern mempengaruhi
produk hukum Industri ketenagalistrikan menjadi liberal
[21]. Pemerintah Indonesia pada saat ini membangun
infrastruktur ketenagalistrikan yaitu proyek 35.000
MW, untuk memenuhi kebutuhan tambahan energi
listrik sampai tahun 2034 [22], rencana penambahan
kapasitas pembangkit dan grafik kepemilikan MW
pembangkit listrik antara Perusahaan Listrik Negara dan
Independen Power Produser (IPP) terlihat pada tabel. 1.
dan gambar.1.
Tabel.1. Rencana penambahan kapasitas pembangkit
dalam Mega Watt.

serta fitur-fitur sektor tenaga mereka sendiri [23].
Tahun 2002 pemerintah Indonesia semakin menegaskan
liberalisasi sektor ketenagalistrikan tersebut dengan
mengundangkan Undang-Undang No. 20 tahun 2002.
Sektor ketenagalistrikan di Indonesia pada tingkat
undang-undang sebelumnya di atur dengan undangundang No.30 tahun 2009 , diatur dengan UndangUndang No. 20 tahun 2002, dan sebelumnya di atur
dengan Undang-Undang No. 15 tahun 1985. undangundang No.30 tahun 2009 memberikan akses bagi
swasta untuk ambil bagian dalam sektor kelistrikan.
Pemodal swasta (asing) diberi kesempatan memiliki
pembangkit energi listrik secara tidak terbatas dan tidak
hanya sebagai pengelola pembangkit saja.
Liberalisasi listrik ini berhenti ketika Mahkamah
Konstitusi (MK) membatalkan UU No. 20 Tahun 2002
dalam judicial review yang diajukan beberapa lembaga
swadaya masyarakat (LSM) di tahun 2004 dan di sini ada
peran Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai
Organisasi yang ber amar ma’ruf nahi Munkar
melaksanakan amalnya dengan berpartisipasi bersama
pihak lain untuk menolak liberalisasi infrastruktur
ketenagalistrikan tersebut yang tak sejiwa dengan pasal
33 UUD NRI 1945 dengan berperan aktif terhadap
timbulnya yudisial review undang-undang No. 20 tahun
2002 yang kemudian di batalkan oleh Makamah
Konstitusi. Makamah Konstitusi pada saat membacakan
putusannya, berpendapat bahwa Undang Undang
Ketenagalistrikan Tahun 2002 mempunyai watak
meliberalisasi, pemprivatisasi atau mengkomersialisasi
sektor kelistrikan, yang menjadi hajat hidup banyak
orang.
Makamah Konstitusi menilai Undang-Undang
Ketenagalistrikan layak untuk dibatalkan, Intinya MK
menilai UUK Tahun 2002 bernuansa pro mekanisme
pasar, pro liberalisme kapitalis yang mendorong
privatisasi ketenagalistrikan sehingga mengancam
pemenuhan kebutuhan dasar rakyat akan listrik, karena
listrik merupakan salah satu hajat hidup orang banyak
yang harus dikuasai oleh negara berdasarkan Pasal 33
ayat 2 dan 3 UUD 1945. Konsekuensi pembatalan
Undang-Undang ini maka untuk undang-undang
ketenagalistrikan
dikembalikan
kepada
UU
Ketenagalistrikan Tahun 1985. Pemerintah Indonesia
kemudian mengundangkan kembali undang undang yang
semakna Undang -Undang No.30 Tahun 2009.
Bangsa Indonesia tak bisa dipisahkan dari
organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam
terbesar di dunia di hampir setiap dimensi, ideologi
puritan yang merupakan kekuatan utama yang menjaga
organisasi ini tetap ada [24]. Muhammadiyah di dirikan
pada tahun 1912 di kota Yogyakarta dan dianggap
sebagai salah satu organisasi Islam tertua di negeri ini
[25]. Di masa globalisasi ini, Muhammadiyah perlu
mengoptimalkan segenap kelebihan yang dipunyai untuk
dakwah pencerahan yang lebih kreatif, biasanya identitas
Muslim Muhammadiyah menjadikannya mitra strategis
bagi lembaga internasional dan organisasi berbasis
agama lainnya yang bekerja di wilayah yang sangat
beragama Islam di Indonesia [26].

Sumber: Keputusan menteri energi dan sumber daya
mineral Republik Indonesia Nomor 5899 K / 20/ Men /
2016.
Gambar.1. Grafik kepemilikan MW pembangkit listrik
antara Perusahaan Listrik Negara dan
Independen Power Produser (IPP).

Sumber : Di olah dari berbagai sumber.
Perubahan prosentase kepemilikan pembangkit
listrik dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terjadi , pada
tahun 2015 kepemilikan pembangkit oleh negara (PLN)
sebesar 69 % dan swasta 31 %, pada tahun 2020
komposisi pembangkit hampir menjadi berimbang 50,8
% dan 49.2 %. Ketenagalistrikan di Indonesia mengalami
perubahan kebijakan yang sebelumnya infrastruktur
berasal dari proses nasionalisasi aset penjajah Belanda
dan jepang ke nasional Indonesia. Tahun 1980-an
kebijakan tersebut berubah dengan menghadirkan pihak
swasta atau asing ikut berpartisipasi untuk hadir pada
infrastruktur ketenagalistrikan tersebut, Tahun 1997
pemerintah Indonesia meningkatkan peran swasta
untuk terlibat pada ketenagalistrikan dengan
peningkatan prosentase jumlah aset. Deregulasi sektor
tenaga listrik telah memiliki sejarah jangka panjang di
banyak negara. Manajemen sektor dan Pemerintah
masing-masing negara berusaha untuk menerapkan
pengalaman positif yang diperoleh oleh negara lain,
dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan ekonomi
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Motivasi secara umum adalah berkaitan dengan
upaya menuju setiap tujuan dengan mempersempit
focus menjadi tujuan organisasi [27]. Revolusi teknologi
informasi telah memberikan kekuatan yang sangat besar
dalam merubah paradikma kemanusiaan [28].
Muhammadiyah menempatkan akhlak pada sains adalah
tanggung jawab bersama karena hal itu mencakup
implikasi doktrinal bahwa tujuan hidup manusia harus
berada dalam kerangka pemujaan kepada Allah [29].
Dalam
menghadapi
tantangan-tantangan
yang
ditimbulkan
terutama
oleh
kekuatan-kekuatan
modernitas, Islam Indonesia melakukan strategi salah
satunya dengan berusaha menumbuhkan nilai-nilai
agama dan moral [30]. Suatu organisasi di Indonesia ini
dituntut untuk menjaga keseimbangan antara aktivisme
sosial dan aktivisme intelektual, dan didesak untuk
menguraikan seluruh konsep Islam, terutama yang
sangat dibutuhkan oleh situasi saat ini, seperti toleransi,
hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan
sejenisnya. Mereka dituntut untuk menjadi lebih kritis
terhadap diri sendiri, dan menentang praktik-praktik
non-Islam dalam urusan politik dan sosial, baik di tingkat
nasional maupun internasional [31].
Kelahiran Muhammadiyah di Indonesia sangat
dipengaruhi oleh gerakan reformasi Islam di dunia,
gagasan dasar pemikiran pendiri Muhammadiyah adalah
persatuan umat manusia yang berimplikasi pada doktrin
untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian semua
umat manusia [32]. Muhammadiyah bukan partai politik,
tetapi berpartisipasi dalam politik oleh amar ma'ruf nahi
mungkar (memerintah yang baik dan melarang jahat)
dan memberikan panduan tentang etika, moral dan
akhlakul karimah (karakter mulia) untuk kebijakan
pemerintah dan masyarakat [33]. Tantangan sekaligus
peluang Muhammadiyah di abad kedua adalah bahwa
Muhammadiyah akan berhadapan dengan dunia
korporasi. Jika perjuangan di masa dahulu melawan
bangsa asing, maka pada masa sekarang, perjuangan yang
harus ditempuh oleh Muhammadiyah adalah secara non
fisik, melawan bangsa asing dan bangsa sendiri sekaligus.
Dikarenakan lawan yang dihadapi adalah para pemilik
modal, para pemegang kuasa, korporat, orang-orang
serakah,
perusahaan,
dan
seterusnya,
maka
Muhammadiyah harus bisa mengimbangi, memberi
solusi, dan bahkan melawan “segenap kejahatan” dengan
langkah bijak, kreatif, dan penuh perhitungan. Ada
beberapa pihak mengartikan syariah memiliki sejumlah
fungsi sekuler terkait dengan politik, ekonomi, dan adat
istiadat setempat yang pada akhirnya membawa
kelompok-kelompok
yang
bersaing
untuk
berkompromi.
Dengan
demikian,
kebangkitan
peraturan yang diilhami oleh syariah didorong oleh
berbagai faktor mulai dari religiusitas dan kesalehan
hingga alasan praktis dan pragmatis [34]. Hal demikikian
akan menyuburkan paham demokrasi yang merupakan
pondasi liberalisme dan akan membuat kebijakan yang
berpaham liberal. Liberalisasi kebijakan di Indonesia
selain di pupuk oleh paham sekularisme juga di pupuk
oleh paham multikulturalisme yang merupakan sisi lain
sekularisme. Multikulturalisme sebuah ideologi yang
mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam

kesederajatan, baik secara individual maupun secara
kebudayaan. Muhammadiyah menegaskan bahwa Islam
menghargai kebudayaan lain apa kebudayaan itu di nilai
akan membawa manusia kepada hidup yang selamat,
sejahtera, Bahagia dunia dan akherat (di sebut budaya
ma’ruf). Sebaliknya, Islam akan menolak kebudayaan lain
apabila kebudayaan itu membawa manusia kepada
kesengsaraan dan penderitaan hidup dunia dan akherat,
Islam
memandang
budaya
multikultural
(multikulturalisme) harus tetap berbasis pada nilai-nilai
keimanan dalam konteks Islam. Dengan kata lain
peradaban atau kebudayaan harus berbasis pada Tauhid
karena Tauhid adalah pandangan dunia Islam sekaligus
intisari peradaban Islam [35].
Fakta bahwa umat Islam hidup di berbagai tempat
dengan keragaman dalam hal aspek sosiologis, geografis
dan budaya mengarah pada pluralisme hukum, baik
hukum barat dan hukum Islam mengakui konsep
keanekaragaman hukum (pluralisme hukum) [36], sudah
semestinya aspek sosiologis, geografis maupun budaya
tunduk pada hukum berdasarkan wahyu Allah yang Suci.
Muhammadiyah memiliki keterbukaan terhadap
pandangan lain yang positip dan maslahah, termasuk
pemikiran Barat, tanpa harus selalu silau terhadap Barat,
tetapi justru kritis dan selektif terhadapnya [37].
Muhammadiyah memandang hubungan antara
Islam dan negara tidaklah dikotomis. Ajaran Islam
sebagai pijar cahaya dalam penyelenggaraan negara,
termasuk dalam pembentukan undang-undang [38].
Muhammadiyah senantiasa aktif menjalankan jihad
kebangsaan sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid
(pembaruan) pencerahan dengan melakukan peran
konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad
Konstitusi
yang
dilaksanakan
Muhammadiyah
merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala
kebijakan negara dengan seluruh instrumennya benarbenar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi, dan citacita nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri
bangsa.
Langkah-langkah
Muhammadiyah
dalam
mengajukan pengujian undang-undang yang dipandang
bertentangan dengan ajaran Islam dan merugikan rakyat
kecil meneguhkan Muhammadiyah sebagai organisasi
gerakan pembaruan hukum, sehingga bukan sebagai
organisasi gerakan sosial saja. Muhammadiyah
memahami, pengujian undang-undang yang kurang
berpihak kepada kepentingan rakyat merupakan bagian
dari komitmen untuk meluruskan kiblat bangsa.
Muhammadiyah menempuh jalan mengoreksi kebijakan
sebagai strategi untuk mengajukan koreksi atas undangundang yang tidak berpihak pada kelompok lemah.
Koreksi terhadap undang-undang ketenagalistrikan, di
ketahui isi undang-undang ini pada waktu itu penuh
berisi ketentuan yang berpihak pada kepentingan
kelompok pemodal yang akan menggerus kekuatan
negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat secara
umum di bidang ketenagalistrikan.
Islam tidak membedakan kehidupan seseorang
berdasarkan kebangsaan, ras atau agama. Untuk
memastikan tatanan adil yang melindungi kepentingan
individu dan publik pada umumnya [39]. Sebagaimana
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peran di abad pertama, Muhammadiyah harus tetap
menjadi pelopor, berpikir jauh kedepan demi
kemaslahatan bersama. Kembali kepada jatidiri
konstitusi di satu sisi merupakan perluasan cakupan
dakwah amar makruf nahi mungkar, tidak hanya kepada
masyarakat, namun juga kepada penguasa, dinamisasi ini
harus bisa dikepakkan secara seimbang dan sesuai
konsteks bernegara.
Muhammadiyah
sebagai
bagian
elemen
masyarakat
harus berani mengkritisi dan
merekonstruksi ulang ketika menemukan adanya suatu
produk perundang-undangan yang tidak sejiwa dengan
UUD 1945 dan tidak memihak pada kesejahteraan
rakyat. Meskipun suatu undang-undang sudah disetujui
di DPR yang merupakan representasi keterwakilan
publik, namun tetap harus dicermati bagaimana suatu
produk legislasi tersebut berdampak positif pada
kepentingan jangka panjang dalam memakmurkan
segenap komponen bangsa Indonesia. Muhammadiyah
sejak sebelum lahirnya bangsa ini yaitu bangsa Indonesia
sudah berperan besar merebut kemerdekaan dan
kemudian mengisi kemerdekaan. Di masa awal
kemerdekaan, beberapa tokoh Muhammadiyah –
bersama dengan berbagai komponen bangsa lainnya
telah ikut serta menyusun dan merumuskan konstitusi
Indonesia. Sejak kelahirannya, Muhammadiyah memang
berperan sebagai pelopor, mulai dari ranah pendidikan
modern, manajerial pelayanan publik, pelayanan
kesehatan, mengkritisi dogmatisasi agama, hingga
mempelopori masa saat ini yaitu mengawal konstitusi
negara pada rel yang benar yaitu berada pada ideologi
yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang hal ini sesuai
dengan prinsib dasar sila pertama Pancasila. Sejarahnya
Muhammadiyah berperan menggugat tiga jenis
perundang-undangan,
yang
menjadi
konsen
Muhammadiyah yaitu semua Undang-undang yang ada,
yang dianggap tidak sejiwa dengan jiwa Undang-Undang
Dasar 1945, berkaitan UUD 1945 pasal 33 mengenai
kedaulatan ekonomi dan hal ini mengenai cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara harus di kuasai
negara, salah satu cabang produksi yang penting ini ada
infrastruktur ketenagalistrikan.
Konsentrasi perlawanan Muhammadiyah kembali
ke
konstitusi adalah semua undang-undang yang
dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1945 pasal 33 tentang kedaulatan ekonomi. Pada ayat
(1), (2), (3), (4), dan (5) secara jelas merumuskan
tentang prinsip dasar dalam ranah perekonomian, yang
keseluruhan poinnya sangat memihak kepada
pemenuhan kesejahteraan rakyat dan kedaulatan
sebagai sebuah bangsa. Pasal 33 UUD 1945 ayat (2)
menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh Negara”. Hingga kini,
Muhammadiyah telah berhasil menggolkan beberapa kali
judicial riview di Mahkamah Konstitusi (MK) [40], yaitu
salah satunya UU Ketenagalistrikan. UU No.20 Tahun
2002, tetapi pemerintah di lain tahun mengunadangkan
kembali UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan yang semakna dengan UU No.20
Tahun 2002 yang di batalkan. Liberalisasi

ketenagalistrikan ini kembali di persoalkan oleh pihak
lain yaitu serikat pekerja PLN. Tahun 2015 serikat
pekerja PLN mengajukan judicial riview kembali ke MK
tetapi terhadap dua pasal yaitu pasal pasal yang di angap
merugikan kepentingan rakyat bukan permohanan
pembatalan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2009 pada
hal isinya semakna dengan UU No.20 Tahun 2002 yang
di batalkan Makamah Konstitusi sebelumnya dan
kemudian Pemerintah mengundangkan kembali
terhadap UU No.15 Tahun 1985. Menilik persoalan
tersebut patut dipertanyakan atas judicial riview yang
dilakukan oleh serikat pekerja PT PLN mengapa
permohonan menggugatnya pasal bukan Undangundangnya, padahal di UU tersebut banyak pasal yang
semakna tidak hanya dua pasal tersebut, sehingga
akhirnya menggugat pasal-pasal tersebut menurut
penulis tidak bermakna apa-apa atau tidak merubah arah
liberalisasi ketenagalistrikan khususnya pembangkit
listrik di Indonesia.
Judicial review terhadap Undang-Undang No 30
Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang
teregister dengan nomor perkara :111/PUU-XIII/2015.
Uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan yang diajukan Dewan
Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN). situs resmi MK, di Jakarta, Kamis
(15/12/2016), pasal yang digugat oleh Serikat Pekerja
PLN adalah pasal 10 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang
menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik
untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pasal 11
ayat (1) UU Ketenagalistrikan menyatakan, usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya
masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga
listrik.
Setelah melalui proses persidangan tanggal 17
September 2015, Rabu tanggal 14 Desember 2016
merupakan sidang putusan terhadap perkara No
111/PUU-XIII/2015 ini dengan amar putusan yang pada
pokoknya menyatakan [41]: bahwa pasal -pasal yang di
ujikan tidak memiliki lagi kekuatan hukum mengikat, bila
di artikan membenarkan praktek Un-Bundling listrik
untuk kepentingan umum dan menghilangkan kotrol
negara. Makamah konstitusi Menyatakan mengabulkan
permohonan Pemohon untuk sebagian, ujar Ketua
Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung
Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (15/12/2016).
Menurut penulis uji materi terhadap pasal dan bukan
undang-undang Ketenagalistrikan untuk di batalkan
karena UU ini (UU No.30 Tahun 2009) semakna dengan
UU ketenagalistrikan 2002 yang di batalkan MK
sebelumnya. Menurut data yang ada proyek 35.000
MW yang sedang berlangsung malah di dominasi oleh
pihak asing, padahal amanat Pasal 33 UUD 1945
mengamanahkan cabang-cabang produksi yang penting
di kuasai negara, arti kuasa disini dimiliki karena ini
bicara aset fisik yang bisa berpengaruh terhadap operasi
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sistem tenaga listrik. Perusahaan negara tidak dalam
kaitannya dengan liberalisasi atau paham liberalisme
yang saat ini mencemari pemikiran kalangan penguasa
dipemerintahan, mengingat pasal 33 UUD 1945 secara
mendasar anti liberal [42]. Cita ayat (3) Pasal 33 UUD
1945 ini, baik dari segi manajemen korporasi maupun
dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku
terhadap perusahaan negara itu, tidak boleh berarti
memberikan pembenaran terhadap privatisasi [43].
Sektor energi telah mengalami evolusi cepat
dalam beberapa tahun terakhir, mengikuti liberalisasi
pasar listrik dan gas alam, didorong oleh Uni Eropa [44].
Industri listrik seperti industri jaringan lainnya. Selama
tiga dekade terakhir, sektor listrik di sebagian besar
negara telah mengalami perubahan struktural besar
termasuk masuknya modal swasta dan peningkatan
persaingan yaitu pasar bebas energi. Interkoneksi daya
untuk menghubungkan sistem tenaga mereka untuk
mengembangkan pasar tenaga sebagian atau penuh
untuk kompetisi dengan alasan keamanan pasokan,
memfasilitasi perdagangan, lingkungan atau efisiensi
[45].
Perluasan jaringan, atau lebih tepatnya peningkatan
jaringan energi bisa menghalangi revolusi energi di
negara tersebut, contohnya di negara Jerman [46].
Liberalisasi pasar listrik sebenarnya merupakan salah
satu tantangan paling sulit bagi pemerintah di negara
negara Eropa, karena kepentingan yang saling
bertentangan dari para pemangku kepentingan yang
terlibat [47]. Perdagangan energi di pasar terbuka antara
negara-negara maju untuk negara-negara dengan
kepentingan politik yang berbeda di daerah yang sangat
tidak stabil tergantung keadaan sosiologis dan politik
[48]. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi harga
listrik bahkan secara relatif, menyebabkan pertumbuhan
harga sehubungan dengan inflasi dan sebaliknya [49].
Meksiko setelah reformasi konstitusi baru-baru ini,
sejak legislasi sekunder Undang-Undang Reformasi
Energi Meksiko disahkan, membuka sektor listrik negara
itu mengijinkan untuk partisipasi swasta untuk pertama
kalinya dalam lebih dari 75 tahun [50]. Berkaca dari
persolan-persolan ketenagalistrikan negara eropa
tersebut maka bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah
Indonesia.
Indonesia terdiri banyak kepulauan, suatu pulau
over energi listrik tidak mudah di distribusikan ke pulau
lain karena membutuhkan sarana transmisi yang tidak
mudah membangunnya dan membutuhkan biaya yang
besar. Tidak seperti di Eropa yang merupakan Benua
terdiri dari beberapa negara. Seperti terjadi di negara
Uni Eropa karena Jaringan listrik antara Negara Anggota
UE saling berhubungan, sehingga di Uni eropa bial
terjadi perubahan kebijakan energi di satu negara
anggota dapat memengaruhi berfungsinya jaringan
transmisi antar negara [51]. Bila Suatu sistem tenaga
listrik yang terlalu banyak investor dan sifatnya utang
maka bila ada kemungkinan ada resesi ekonomi maka
energi listrik yang sifatnya kontrak maka akan
mengalami persoalan pendistribusian energi yang sudah
terkontrak. Pada sistem tenaga listrik di Eropa proses
penggabungan pasar diantisipasi untuk lebih efisien

memanfaatkan keberadaan pembangkitan dan transmisi
[52]. Sistem operasi ketenagalistrikan semakin luasnya
jaringan maka akan membuat sistem semakin kuat dan
efisien sedangkan keperluan Indonesia menyulitkan
perluasan jaringan. Peningkatan jaringan energi saat ini
menghalangi revolusi energi di negara Jerman [53].
Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan atau
investasi infrastruktur ketenagalistrikan di sektor
pembangkitan sampai menyentuh aspek operasi dari
sudut keamanan sistem, jadi tidak hanya mengejar
jumlah daya yang di siapkan yang mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempertimbangkan
aspek keamanan operasi sistem.
Penataan korporasi pada suatu negara harus
memadukan antara hubungan ideologi, dan kekuasaan
[54] sejalan dengan konstitusi. Indonesia memiliki
ideologi Pancasila yang berhadap-hadapan dengan
globalisasi kapitalistik-imperialistik, perekonomian
Indonesia menganut kedaulatan rakyat sesuai dengan
Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 mengajarkan kepada
masyarakat Indonesia bahwa kepemilikan yang besar
dikuasai negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran
orang banyak.
Politik hukum Undang-Undang
ketenagalistrikan nasional seharusnya memperhatikan
nilai-nilai yang tumbuh di Indonesia yaitu nilai-nilai
relejius yang bersendikan ke-Tuhanan yang maha Esa
seperti yang terdapat dalam sila kesatu pancasila dan
Pembukaan UUD 1945 pada alenia 4 yaitu atas berkat
rachmat Allah yang maha kuasa. bukan bersendikan
liberal yang bebas dari wahyu atau agama sehingga tidak
semestinya undang-undang industri ketenagalistrikan
Indonesia berhaluan paham liberal.
Muhammadiyah memberi jawaban solusi
terhadap
keadaan
dan
membawa
Indonesia
berkemajuan
untuk
menyelesaikan
masalah
ketenagalistrikan
Indonesia
yang
kebijakan
ketenagalistrikan tersebut terseret arus liberal [54].
Perekonomian Indonesia menganut kedaulatan rakyat
sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sehingga berhadapan
dengan globalisasi kapitalistik-imperialistik Pasal 33
kepemilikan infarstruktur publik yaitu ketengalistrikan
dikuasai negara untuk kesejahteraan umum. Tangung
jawab Muhammadiyah terhadap jalannya konstitusi
negara merupakan dinamisasi Muhammadiyah dalam
berdakwah amar makruf nahi mungkar yang sesuai
konteks bernegara Indonesia. Kesejahteraan ummat
adalah sebuah tema besar yang menjadi tujuan gerakan
Muhammadiyah dalam kegiatan muamalahnya.
Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang
berketuhanan Yang Maha Esa, perekonomian Indonesia
menganut kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 33
UUD 1945 sehingga berhadapan dengan globalisasi
kapitalistik-imperialistik
pasal
33
kepemilikan
infarstruktur publik yaitu ketengalistrikan dikuasai
negara untuk kesejahteraan umum. Berperan aktif untuk
ikut mencari solusi yang konstruktif terhadap persolan
bangsa tentang liberalisasi ketenagalistrikan atas
pengaruh idiologi liberal adalah merupakan dinamisasi
Muhammadiyah dalam berdakwah amar makruf nahi
mungkar yang sesuai konteks bernegara Indonesia dalam
meluruskan kiblat bangsa di sektor energi listrik. Di
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perlukannya peningkatan peran Muhammadiyah
tersebut dengan memaksimalkan peran sebagai penentu
kebijakan ketenagalistrikan. Kesejahteraan ummat dan
bangsa adalah sebuah tema besar yang menjadi tujuan
gerakan Muhammadiyah dapat terwujud.
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KESIMPULAN
Ketenagalistrikan Indonesia bermula dari proses
nasionalisasi aset penjajah Belanda dan jepang. Tahun
1997 pemerintah Indonesia meningkatkan peran swasta
untuk terlibat pada ketenagalistrikan dengan
peningkatan jumlah aset, kemudian tahun 2002
menegaskan liberalisasi ketenagalistrikan dengan
memberlakukan Undang-Undang No. 20 tahun 2002
kemudian Undang-Undang No.30 Tahun 2009.
Muhammadiyah sebagai organisasi yang ber amar ma’ruf
nahi
Munkar
melaksanakan amalnya
dengan
berpartisipasi bersama pihak lain menolak liberalisasi
tersebut karena tak sejiwa dengan pasal 33 UUD NRI
1945. Sebab ideologi liberalisme menempatkan barang
publik (infrastruktur ketenagalistrikan) menjadi milik
pribadi
atau
kelompok
pemodal
sehingga
mengutamakan
kesejahteraan
pemodal
bukan
kesejahteraan umum. Indonesia memiliki ideologi
Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa,
perekonomian Indonesia menganut kedaulatan rakyat
sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Tanggung jawab
muhammadiyah terhadap persoalan energi listrik negara
Indonesia merupakan dinamisasi Muhammadiyah dalam
berdakwah amar makruf nahi mungkar. Kesejahteraan
ummat adalah sebuah tema besar yang menjadi tujuan
gerakan Muhammadiyah dalam kegiatan muamalahnya.
Negara Indonesia berdaulat atas energi listrik untuk
kesejahteraan ummat dan bangsa merupakan bagian
target Muhammadiyah dalam dakwah amar makruf nahi
mungkar yang sesuai konteks bernegara Indonesia.
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pembelian) dan pesan komunikasi yang fakta kesehatan,
beauty, high technology, simple, beberapa iklan
bersambung, atau lainnya. Pembuat iklan harus
memikirkan adanya daya Tarik atau power of impression,
daya tarik iklan dapat mempengaruhi efektivitas iklan
[1]. Iklan yang menarik adalah iklan yang mempunyai
daya tarik, yaitu memiliki kemampuan untuk menarik
perhatian pasar. Pesan komunikasi yang akan
disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian
yang berbeda-beda yaitu dengan menampilkan cuplikan
kehidupan individu atau kelompok (slice of life), gaya
hidup individu (life style), fantasi tentang produk
(fantacy), suasana hati (mood) atau citra seputar produk
(image), disamping itu terkadang didukung dengan
arransemen musik untuk lebih menghidupkan suasana
(ambience) pesan komunikasi yang ingin disampaikan,
simbol-simbol kepribadian untuk menciptakan karakter
yang dapat mempersonifikasikan produk (melekat pada
Brand), memamerkan keahlian dan pengalaman
perusahaan dalam menghasilkan produk, bukti-bukti
ilmiah keunggulan produk, bukti kesaksian dari orang
orang terkenal [2].
Model pesan adalah mekanisme yang dikenal
dengan baik untuk meningkatkan efektivitas komunikasi
pemasaran. Penelitian sebelumnya telah meneliti
pengaruh model frame melalui kerangka tujuan, di mana
frame pesan memberikan bukti keterkaitan antara
perilaku dan pencapaian tujuan. Namun, belum banyak
penelitian pada pengembangan model frame dan tujuan,
lebih banyak difokuskan pada konteks antara periklanan
dan kesehatan. Beberapa penelitian menyoroti efek
buruk dari iklan makanan pada perilaku kesehatan [3].
Pengembangan dalam upaya pemahaman cara mengatasi
masalah kesehatan yang berasal dari industri pemasaran
dan di dorong oleh inisiatif pemasaran [4], [5], [6], [7],
[8]. Sampai saat ini, beberapa literatur dalam pemasaran
dan periklanan membahas efek rasa takut dan harapan;
Namun, ada kelangkaan penelitian yang meneliti
pengaruh moderasi mengenai bagaimana rasa takut dan
harapan mempengaruhi kesehatan konsumen.tanggapan
perilaku terhadap iklan yang berhubungan dengan
kesehatan.
Beberapa penelitian sebelumnya, tentang
mereduksi (mengurangi) rasa takut dari tayangan iklan
yang membangkitkan pola rasa takut pada konsumen,
melalui penghapusan citra negatif pada layar [9]. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa urutan emosi yang
pasti terjadi saat pemirsa menonton iklan yang
menggunakan perasaan ketakutan. Perasaan takut
menciptakan ketegangan (aktivasi fisiologis dan
psikologis) yang memotivasi penonton untuk

Abstrak
Iklan dengan pesan komunikasi yang menautkan
konsumen kemungkinan akan memberikan pengaruh
yang berbeda dengan pesan komunikasi iklan yang
menjelaskan fakta dan data (terhadap respon
pembelian) dan pesan komunikasi yang beberapa
iklan bersambung, atau lainnya. Daya tarik iklan dapat
mempengaruhi efektivitas iklan. Iklan yang menarik
adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu
memiliki kemampuan untuk menarik perhatian
pasar. Pesan komunikasi yang akan disampaikan
dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang
berbeda-beda yaitu dengan menampilkan cuplikan
kehidupan individu atau kelompok (slice of life), gaya
hidup individu (life style), fantasi tentang produk
(fantacy), suasana hati (mood) atau citra seputar
produk (image). Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pengaruh iklan yang berulang, pola iklan
yang menakutkan terhadap alasan untuk membeli
melalui Brand Reccal Penelitian ini menggunakan
method kuantitatif dengan penyebaran kuosioner
terhadap 105 responden pada Mahsiswa Pasca
Sarjana di Tan gerang dan Jakarta Selatan . Hasil
penelitian menunjukkan bahwa iklan yang berulang
dan pola iklan yang menakutkan dapat meningkatkan
ingatan merek dan berimplikasi pada alasan
konsumen untuk membeli, Ditambahkan bahwa
peran brand recall (Ingatan merek) memediasi
pengaruh antara iklan yang berulang dan pola iklan
yang menakutkan terhadap alasan konsumen untuk
membeli. Implikasi dari penelitian ini diharapkan
dapat membantu perusahaan mengembangkan
pengulangan iklan dan pola iklan yang menakutkan
sebagai dasar untuk mengingat merek dan alasan
untuk membeli.
Kata Kunci – Iklan yang berulang, pola iklan yang menakutkan.
PENDAHULUAN

Pola penyampaian pesan komunikasi yang masif
(gencar) dan terus berulang (repetition) dari berbagai
media ini dapat merubah persepsi individu menjadi
persepsi komunal, dapat menggeser hal-hal yang dulunya
tabu dan terlarang menjadi hal yang wajar dan tidak ada
masalah selama tidak ada yang keberatan, dapat
menggiring opini masyarakat sesuai dengan keinginan
seseorang pembuat atau penyebar informasi. Pesan
komunikasi seperti ini bisa positif, bisa juga negatif, bisa
dikendalikan, bisa juga tidak terkendali seperti bola liar.
Iklan dengan pola pesan komunikasi yang
menakutkan kemungkinan akan memberikan pengaruh
yang berbeda dengan pesan komunikasi iklan yang
menjelaskan fakta dan data (terhadap respon
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mengurangi perasaan itu. Jika ketegangan ini tidak
berlebihan maka akan menimbulkan perasaan energi,
dengan energi menjadi berpengaruh positif terhadap
niat perilaku [10], [11], [12]. Namun, pada tingkat yang
lebih tinggi dari ketegangan, energi berkurang sebagai
ketegangan yang diciptakan oleh rangsangan rasa takut
mengalahkan perasaan energi yang menghasilkan efek
negatif pada niat perilaku [13], [10]. Sebagai contoh,
sebuah iklan yang hanya memberikan ketakutan tidak
dapat mereduksi ketakutan, dalam hal ini termasuk iklan
untuk shock therapy kemungkinan akan mengakibatkan
ketegangan yang berlebihan yang mendominasi perasaan
energi yang tidak optimal untuk perubahan perilaku.
Hasil penelitian Xie & Zhang dalam studinya
membagi keindahan antara Timur dan Barat pada kasus
kulit 'putih atau cokelat', hasil penelitiannya adalah
terdapat perbandingkan iklan cetak produk kecantikan
kulit di majalah Vogue dan Cosmopolitan antara China
dan Amerika Serikat, dengan didasarkan pada eksplorasi
perbedaan budaya di kecantikan kulit yang ideal dengan
fokus pada warna kulit atau corak [14].
Ada hubungan nyata antara penghasilan orang tua
dan persepsi remaja putri terhadap citra perempuan
cantik dalam iklan kosmetik di televisi, hal tersebut
karena semakin tinggi penghasilan orang tua terbukti
mempengaruhi persepsiremaja putri untuk menjadi
semakin negatif [15]. Dan terdapat hubungan antara
persepsi remaja putri dan citra perempuan cantik dalam
iklan kosmetik di televisi dengan penggunaan produk
kosmetik oleh remaja putri, dimana semakin positif
persepsi remaja putri terbukti mempengaruhi
penggunaan produk kosmetik untuk menjadi semakin
rendah.
Pada dasarnya, kesenjangan dalam literatur saat
ini dapat diatasi dengan menentukan berbagai kerangka
pesan, seperti pola iklan yang menakutkan, iklan yang
berulang dan mengetahui respons konsumen seperti
sebagai sikap terhadap pengingat merek). Oleh karena
itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori perilaku
konsumen pada alasan untuk membeli dan memahami
bagaimana berbagai iklan yang digerakkan oleh rasa
takut berinteraksi dengan jenis suplemen vitamin untuk
mempengaruhi respon sikap terhadap iklan, dan alasan
untuk membeli selanjutnya.
Iklan adalah bagian dari bauran promosi
(promotion mix) dan bauran promosi adalah bagian dari
bauran pemasaran (marketing mix. Iklan di media massa,
salah satunya televisi, telah terbukti mempunyai
kekuatan dahsyat untuk membujuk nafsu dan hasrat
(desire) konsumen terhadap produk barang maupun jasa
di masyarakat melalui serangkaian asosiasi-asosiasi
ideologi citra yang dibangunnya [16]. Penekanan pada
frekuensi iklan berasal dari keyakinan umum bahwa
pengulangan akan meningkatkan efektivitas periklanan
[2]. Dalam penelitian tersebut juga diungkapkan bahwa
frekuensi paparan merupakan penentu utama untuk
efektivitas iklan. Dalam suatu penelitiannya, Raghubir
dan Menon [2] mengatakan bahwa karena perilaku
frekuensi yang lebih tinggi yang lebih mudah diakses dan
lebih mudah untuk diingat, sebaliknya menunjukkan
bahwa perilaku kurang diakses adalah semakin rendah

frekuensi yang dirasakan. Dengan kata lain semakin
tinggi frekuensi penayangan iklan maka semakin tinggi
pula efektivitas iklan tersebut, di mana daya ingat
pemirsa menjadi tolok ukurnya.
Keputusan
pembelian
(Purchasedecision)
konsumen adalah membeli merek yang paling disukai,
tetapi dua faktor bisa berada antara niat pembelian dan
keputusan pembelian [1]. Faktor pertama adalah sikap
orang lain, dan faktor kedua adalah faktor situasional
yang tidak diharapkan. Konsumen mungkin membentuk
niat pembelian berdasarkan faktor-faktor seperti
pendapatan, harga, dan manfaat produk yang dihaapkan.
Iklan yang berbasis pada rasa takut dapat
membentuk untuk membujuk konsumen untuk
menghindari dari rasa takutnya. Frame pada narasi iklan
negatif (rasa takut) lebih efektif bagi konsumen yang
menggap pilihan produknua memiliki resiko yang tinggi
(misalnya , minumna yang tidak sehat) [17]. Lebih lanjut,
ketika menghindari pesan iklan yang mengsailkna
negative, memiliki resiko kegagalan [18]. Sebagai
contoh, ketika mencoba untuk menghindari diri yang
ditakuti, wanita bersedia untuk menjalani perawatan
kulit yang lebih intenasif dibandingkan ketika mereka
mencoba untuk mencapai yang diharapkan untuk diri
sendiri [18]. Tidak hanya tingkat ketakutan optimal yang
harus diinduksi untuk menghasilkan keadaan afektif yang
sesuai. Informasi yang relevansi pada pribadi konsumen
memiliki dampak dari iklan yang menakutkan (rasa
takut) [19].
Pengulangan iklan memiliki pengaruh terhadap
daya ingatan. Dampak dari pengulangan iklan pada brand
recall didasarkan pada teori belajar, yaitu,pada
pembelajaran implisit atau eksplisit. Teori-teori reaksi
menyediakan dasar untuk mempelajari informasi secara
sadar atau tidak sadar [20]. Saat memproses informasi,
responden membangun asosiasi di mana mereka
menautkan informasi baru ke objek dan pengalaman
yang sudah tersimpan dalam memori [21].
Hipotesis
H1 : Pengulangan iklan dapat meningkatkan ingatan pada
merek (brand recall) dan alasan untuk membeli
H2 : Iklan yang menakutkan dapat meningkatkan ingatan
pada merek (Brand Recall) dan alasan untuk
membeli
H3 : Brand Recall memediasi pengaruh pengulangan
iklan dan iklan yang menakutkan terhadap alasan
untuk membeli.
METODE PENELITIAN
Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa
Pasca sarjana di Tangerang dan Jakarta Selatan. Alasan
pemilihan dua derah tesebut adalah karena kedua
Daerah tersebut merupakan Ibukota dan banyaknya
perguruan Tinggi yang membuka program pascasarjana
MM. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data
kuantitaif bersumber dari data primer yang diperoleh
melalui penyebaran kuosioner yang diberikan kepada
105 Mahasiswa Program Pascasarjana di Tangerang dan
Jakarta Selatan.
Penelitian ini menggunakan 4 variabel yang terdiri
dari 1 variabel eksogen yaitu iklan berulang-ulnag, Iklan
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yang menautkan, Brand recall dan keputusan alasan
membeli. Iklan yang berulang-ulang merupakan suatu
kondisi yang menekankan pada frekuensi iklan, karena
berdasarkan keyakinan umum bahwa pengulangan akan
meningkatkan
efektivitas
beriklan.
Advertising
Repetition dapat diukur dengan indikator-indikator
Believable, Continous, Negative Habit, the Same
Version, the Same period, other channel dengan
menggunaka skala 1-6. Pola iklan yang menakut-nakuti
(fear pattern advertisement) merupakan suatu kondisi
dimana pengiklan mengeksploitasi ketakutan atau
mengungkap fakta keseharian kepada konsumen, dengan
kemasan atau eksekusi materi menakut-nakuti
konsumen untuk mengambil tindakan. Fear pattern
advertisement dapat diukur dengan indikator-indikator:
to persuade, to desire, to scar, to remind, to urge or
urgency, to action dengan menggunakan skala 1-6.
Brand recall merupakan suatu kondisi dimana
pengiklan mengingatkan kembali konsumen terhadap
produk yang mereka luncurkan. Brand recall dapat
diukur dengan indikator-indikator : Solvable,
trustworthy, aided recall, emotional bounding, unaided
recall, satisfaction dengan menngunakan skala 1-6.
Respons to buy merupakan suatu kondisi dimana
pengiklan dengan segala kemampuannya mampu
meyakinkan konsumen untuk bertindak dengan berbagai
faktor sesuai dengan pesan komunikasi yang ada dalam
iklan. Respons to buy dapat diukur dengan indikatorindikator : External suggestion/ factor, price factor,
togetherness factor, Internal expectation factor,
Critical/urgent factor, emotional factor, endorser/idol
factor dengan menggunakan skala 1-6.
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini
adalah path analisis dengan menggunakan software
AMOS 22.

Gambar 1. Pengujian Hasil Model Struktural

Berdasarkan analisa data diperoleh nilai cut–off,
ada lima goodness-of-fit yang nilainya marginal yaitu GFI,
AGFI, TLI, P_value dan CFI . Untuk evaluasi atau
penilaian goodness of fit dari model struktural (Gambar
1) digunakan RMSEA sebagai absolute index, Cmin/DF
atau X². Hal tersebut sesuai dengan saran yang diajukan
[22]. Dengan memperhatikan nilai-nilai The Root Mean
Square Error of Approximation (RMSEA) sebesar 0,039
(lebih kecil dari 0,08) mengindikasikan bahwa model yang
diestimasi adalah baik. Cmin/df atau model X² sebesar
1,276<2, 00 dengan nilai probabilitas 0,000
mengindikasikan bahwa model tidak sensitif terhadap
jumlah sampel dan kerumitan, maka model struktural
yang menguji hubungan kausal antara konstruk atau
variabel dapat dikatakan sebagai model struktural yang
baik.
Berdasarkan hasil standardized regression weight
variabel iklan yang berulang-ulang dapat meningkatkan
ingatan pada merek (Brand Recall) sebesar 0.417, dengan
nilai probabilitas sebesar 0,000, hal ini mengindikasikan
bahwa pengulangan pada iklan dapat membangunkan
ingatan pada merek (Brand Recall) Artinya bahwa
semakin sering pengulangan iklan maka semakin tinggi
ingatan pada merek. Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa hipotesis 1 dapat diterima.
Hasil standardized regression weight variabel pola
iklan yang menakutkan berpengaruh terhadap brand
recall sebesar 0.448 dengan nilai probabilitas sebesar
0,000, hal ini mengindikasikan bahwa pola iklan yang
menakutkan berpengaruh signifikan terhadap Brand
Recall. Artinya bahwa semakin dalam pesan iklan yang
menakutkan maka maka semakin tinggi brand recall
(ingatan pada iklan). Dengan demikian dapat dinyatakan
bahwa hipotesis 2 dapat diterima.
Berdasarkan hasil standardized regression weight
variabel brand recall berpengaruh terhadap alasan untuk
membeli sebesar 0.411 dengan nilai probabilitas sebesar
0,000, hal ini mengindikasikan bahwa brand recall
berpengaruh signifikan negatif terhadap alasan untuk
membeli. Artinya bahwa semakin tinggi brand recall
(ingatan pada merek) maka semakin besar alasan untuk
membeli.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil olah data diperoleh hasil bahwa
jenis kelamin responden laki-laki sebesar 58,9% dan
perempuan sebesar 41,5%. Usia responden umur 20-30
tahun sebesar 27.37% ; 31-40 tahun sebesar 54,74%< 41
tahun sebesar 17.89%. Jumlah melihat iklan multivitamin
responden antara 1-5 kali sebesar 15,5% dan <6 sebesar
84,4%, Pengujian model struktural secara umum
menghasilkan model fit ind.
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Tabel 1. Pengaruh Variabel Dependen dan Independen dalam Model Struktural

Pengaruh Variabel
Brand Recall
Brand Recal

Standar
dised

<<-

Iklan berulang –ulang
Pola Iklan yang
menakutkan
Alasan untuk membeli
<Brand Recall
Alasan untuk membeli
<Iklan berulang-ulang
Alasan untuk membeli
<Pola Iklan yang
menakutkan
Sumber : Data output path diolah, (2019)

CR

P

Ket

.417
.448

4.738
5.088

***
***

Siginifikan
Siginifikan

.411
.225
.319

4.848
2.794
3.902

***
.005
***

Siginifikan
Siginifikan
Siginifikan

Tabel 2. Pengaruh Tidak Lansung dan Pengaruh Total Iklan berulang-ulnag, Pola iklan yang menakutkan terhadap
alasan untuk membeli melalui Brand Recall

Varibael
Independen

Variabel
Mediator

Variabel Dependen

Indirect
Effect

Total
effect

P-Value

Iklan berulangulang

Brand Recall

Alasan Untuk Membeli

0, 172

0. 397

0,000

Pola Iklan yang
menakutka n

Brand Recall

Alasan Untuk Membeli

0. 184

0. 504

0,000

dapat mempengaruhi efektivitas iklan [1]. Iklan yang
menarik adalah iklan yang mempunyai daya tarik, yaitu
memiliki kemampuan untuk menarik perhatian pasar
(dalam hal ini wanita). Pesan komunikasi yang akan
disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian
yang berbeda-beda yaitu dengan menampilkan cuplikan
kehidupan individu atau kelompok (slice of life), gaya
hidup individu (life style), fantasi tentang produk
(fantacy), suasana hati (mood) atau citra seputar produk
(image), sehingga akan memotivasi alasan untuk
membeli.
Hasil temuan ini adalah bahwa pola iklan yang
menakutkan juga berpengaruh terhadap brand recall,
artinya pola iklan yang mendesak dengan cara
memberikan pesan yang menakutkan berkaitan dengan
resiko pada produk dapat membangkitkan orang untuk
selalu mengingat merek tersebut. Daya tarik rasa takut
biasanya lebih efektif digunakan untuk memperbaiki
motivasi. Daya tarik pesan komunikasi iklan tersebut
akan membuat masyarakat menjadi sadar (aware)
terhadap isi pesan yang disampaikan, dalam hal ini adalah
promosi produk kecantikan. Kesadaran merek (Brand
Awareness) menggambarkan persepsi seseorang dan
reaksi kognitif pada sebuah kondisi atau peristiwa.
Kesadaran tidak memerlukan pemahaman penuh karena
ia adalah sebuah konsep yang abstrak. Kesadaran bisa di
fokuskan pada keadaan internal, seperti insting atau
pada kejadian eksternal seperti persepsi panca indra.
Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa brand recall
berperan memediasi pengaruh iklan yang berulang-ulang
dan pola iklan yang menakutkan terhadap alasan untuk
membeli. Temuan ini juga konsisten pada perkembangan
teori psikologi sosial yang menegaskan bahwa
menunjukkan bahwa urutan emosi yang pasti terjadi saat
pemirsa menonton iklan yang menggunakan perasaan

Model yang diusulkan dalam hasil estimatesi pada
Tabel 2, hubungan antara iklan yang berulang-ulang dan
pola iklan yang menakutkan. Menghasilkan bahwa brand
recall dapat memediasi pengaruh iklan yang berulangulang dan pola iklan yang menakutkan terhadap alasan
untuk membeli. Temuan penelitian ini memberikan
bukti bahwa iklan yang berulang-ulang dan pola iklan
yang menkutkan berpengaruh terhadap alasan untuk
membeli baik secara langsung maupun tidak langsung
(melalui brand recall). Hal ini ditunjukkan dengan
dengan total (total effect) sebesar 0, 397, artinya bahwa
brand recall
dapat menjelaskan atau memediasi
pengaruh iklan yang berulang-ulang terhadap alasan
untuk membeli. Begitupula dengan Brand recall juga
memediasi pengaruh pola iklan yang menakutkan
terhadap alasan untuk membeli dengan total (total
effect) sebesar 0, 0. 504.
PEMBAHASAN
Hasil model yang uraikan pada Gambar 1 dan
Tabel 1, menunjukkan beberapa hasil temuan pada
dinamika pada frame pesan yang berulang - ulang yang
tercermin dari kesesesuai antara tujuan pesan dengan
ingata pada merek. Sebuah kontribusi utama dari studi
ini adalah dinamika bahwa pesan berulang-ulang
merupakan bentuk pesan iklan yang utama dan harus
direspon cepat oleh perusahaan dengan melihat dari
latar belakang penerima pesan. Penelitian ini secara
umum menghasilkan temuan bahwa pesan yang
ditayangkan secara berulang-ulang dapat membangun
memori ingatan penerima pesan. Temuan ini dapat
menjelaskan pentingnya bentuk pengulangan harus
disesuaikan dengan penerima pesan. Pembuat iklan
harus memikirkan adanya daya tarikatau power of
impression, karena menurut mereka daya tarik iklan
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ketakutan. Perasaan takut menciptakan ketegangan
(aktivasi fisiologis dan psikologis) yang memotivasi
penonton untuk mengurangi perasaan itu. Jika
ketegangan ini tidak berlebihan maka akan menimbulkan
perasaan energi, dengan energi menjadi berpengaruh
positif terhadap niat perilaku [10], [11], [12]. Namun,
pada tingkat yang lebih tinggi dari ketegangan, energi
berkurang sebagai ketegangan yang diciptakan oleh
rangsangan rasa takut mengalahkan perasaan energi
yang menghasilkan efek negatif pada niat perilaku [13],
[10]. Sebagai contoh, sebuah iklan yang hanya
memberikan ketakutan tidak dapat mereduksi
ketakutan, dalam hal ini termasuk iklan untuk shock
therapy kemungkinan akan mengakibatkan ketegangan
yang berlebihan yang mendominasi perasaan energi yang
tidak optimal untuk perubahan perilaku.

[6]

[7]

[8]

[9]

KESIMPULAN
Secara khusus dalam penelitian ini menghasilkan
temuan bahwa iklan yang berulang-ulang dan pola iklan
yang menakutkan dapat meningkatkan ingatan pada
merek
(brand recall). Brand recall
dapat
membangkitkan alasan untuk membeli. Hasil temuan
dalam penelitian ini juga bahwa brand recall berperan
memediasi antara iklan yang berulangg-ulang dan pola
iklan yang menakutkan terhadap alasan untuk membeli.
Berdasarkan temuan ini, untuk mengembangka
iklan yang berulang-ulang sebaiknya harus melihat latar
belakang penerima pesan bisa pendidikan, pekerjaan
atau profesinya. Untuk meningkatkan konsumen alasan
dalam memutuskan pembelian, diperlukan frame
pengembangan pola iklan yang menberikan rasa takut,
dengan rasa takut tersebut dapat mendorong alasan
untuk membeli. Penelitian selanjutnya dapat
menggunakan obyek yang berbeda seperti jasa bidang
kesehatan atau kecantikan dengan menggunakan studi
eksperimen.

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]
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Abstrak
Berbagai masalah terkait layanan keimigrasian
di Kantor Imigrasi kelas 1 di Kota Jambi, baik
dalam kemudahan akses dalam memberikan
informasi kepada publik dalam pembuatan
paspor, waktu penyelesaian yang lama yang
tidak sesuai dengan yang ditentukan. waktu dan
daya tanggap minimum aparat imigrasi kepada
masyarakat. bertujuan untuk mengetahui
bagaimana kualitas layanan paspor dan
pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat di
Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Jambi pada 20172018. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode campuran yang merupakan
langkah penelitian dengan menggabungkan dua
pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif
dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa hasilnya maksimal, hal ini
dapat dilihat dari aspek Tangible, reliability,
Responsiveness, Assurance. Namun jika dilihat
dari aspek empati hasilnya belum sepenuhnya
maksimal, ada petugas yang menggunakan
handphone selama jam kerja, sehingga
mempengaruhi proses layanan paspor yang
menjadi kurang efektif dalam kualitas layanan.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan
kantor imigrasi kelas 1 di Jambi akan lebih
disiplin dalam menjalankan tugasnya dan
menambah
fasilitas
generator
untuk
mengantisipasi jika terjadi pemadaman listrik
sehingga proses layanan dapat berjalan dengan
baik.

kepada publik di bidang pemerintahan umum,
pendidikan, kesehatan, publik fasilitas dan layanan
administrasi lainnya seperti Paspor, KTP, KK, [2].
Data dari Kantor Imigrasi Kelas I Jambi mencatat,
untuk tahun 2017 terdapat 37 kasus penyatuan keluarga
berbeda (WNA) di Jambi. Dalam rilis akhir tahun yang
digelar kantor Imigrasi Kelas I Jambi dari terdapat
ratusan izin kunjungan selama tahun 2017. Untuk izin
tinggal terbatas tahun 2017 dan maksud kunjungan total
ada 292, Dari 292 izin tinggal terbatas berdasarkan
tujuan, 37 alasan penyatuan keluarga, 45 orang alasan
kuliah di beberapa universitas di Jambi, 20 WNA untuk
tujuan penelitian, 53 orang untuk menempuh
pendidikan, tenaga Ahli 21 orang dan 112 sebagai tenaga
kerja Asing. Selain itu, sama halnya 4 dengan masyarakat
Jambi banyak diantaranya yang berkunjung keluar negeri
untuk berwisata maupun untuk keperluan ibadah
umrah. Pada tahun 2018 tercatat Kuota pemohon
pembuat paspor bertambah dari 90 menjadi 150 perhari
[3].
Paspor yang merupakan identitas pribadi yang
harus dimiliki oleh setiap individu yang akan bepergian
ke luar negeri yang berbeda dari dokumen penting
lainnya seperti KTP dan SIM yang merupakan identitas
yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia,
untuk berkunjung ke luar negeri tidak cukup hanya
untuk memiliki KTP, tetapi harus memiliki paspor
sebagai identitas di negara lain, tetapi tidak setiap
individu dapat dengan mudah memiliki paspor karena
dalam mengelola paspor imigrasi harus berhati-hati
dalam mengidentifikasi setiap warga negara Indonesia
yang ingin memiliki paspor untuk mencegah tindakan
kriminal, seperti pencegahan dalam kasus korban
Perdagangan Orang dilakukan dengan mengirimkan TKI
yang tidak mematuhi ketentuan [4].
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
bagaimana kualitas layanan paspor dan pengaruhnya
terhadap kepuasan masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas
1 Kota Jambi pada 2017-2018. Karena masih banyak
masalah terkait layanan keimigrasian baik dalam hal
kemudahan akses dalam memberikan informasi kepada
publik dalam pembuatan paspor, waktu penyelesaian
yang cukup panjang yang tidak sesuai dengan waktu yang
ditentukan adalah empat hari dari pengisian awal
formulir untuk paspor tetapi pada kenyataannya waktu
penyelesaian paspor sampai dikeluarkan memakan
waktu dua minggu, dan kurangnya respon dari petugas
imigrasi yang skeptis atau acuh tak acuh terhadap
pelamar paspor sehingga mereka merasa diabaikan
tentang proses pelayanan yang mereka butuhkan. ini
menunjukkan bahwa mobilitas sosial masyarakat akan
mempengaruhi kebutuhan masyarakat untuk aplikasi

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan,
Pasport

PENDAHULUAN
Layanan adalah kegiatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga
negara seperti dalam bentuk barang atau jasa, dan
layanan administrasi yang disediakan oleh penyedia
layanan yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Layanan yang membutuhkan pertanggungjawaban
pemerintah atau birokrasi sebagai pengendali, dalam
Implementasi tentunya diharapkan memiliki kualitas
yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat
yang tidak dapat disediakan dengan baik dalam bentuk
penyediaan barang atau jasa yang sesuai dengan
kebutuhan. komunitas [1].
Standar Layanan Minimum (SPM) yang telah
disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator
kesejahteraan masyarakat yang berfungsi sebagai tolok
ukur untuk menilai kinerja pemberian layanan dasar
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paspor, jadi ini layak dan perlu diselidiki untuk
menentukan sejauh mana pejabat / petugas kantor
imigrasi meningkatkan peningkatan kualitas layanan
kepada masyarakat.

diajukan sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas yang
disediakan di kantor imigrasi kelas 1 kota Jami sudah
memadai, di mana AC, CCTV, ruang khusus untuk ibu
menyusui dan ruang khusus untuk bermain anak, tetapi
dalam kasus ini ada beberapa kendala, di mana
generator belum tersedia sehingga proses layanan akan
terganggu jika terjadi pemadaman listrik.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan langsung
oleh penulis di Kantor Imigrasi kelas 1 kota Jambi, itu
baik, dilihat dari lokasi strategis yang mudah diakses dan
fasilitas bagi pelamar paspor yang disediakan oleh kantor
imigrasi memadai seperti toilet, udara pengkondisi,
CTV, ruang khusus untuk bermain dengan anak-anak,
dan ruang khusus untuk ibu untuk menjalankan, tetapi
selama proses kuesioner ada saran dari salah satu
responden yang mengatakan bahwa perlu menyediakan
dispenser atau air mineral untuk orang-orang yang
datang untuk mendapatkan layanan. Dengan demikian
hasil penelitian untuk kenyamanan layanan kantor
imigrasi kelas 1 di kota Jambi dapat dikatakan sangat
baik, hanya saja perlu sedikit fasilitas tambahan untuk
mendukung layanan berkualitas.
c. Akses Mudah ke Pelamar Paspor
Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada
responden semua menjawab dengan sangat baik, dari
beberapa responden mengatakan bahwa itu sangat jelas
dan transparan dalam proses pembuatan paspor dan
kesigapan petugas menanyakan kebutuhan pemohon
paspor dan memberikan penjelasan tentang proses
tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas
kantor imigrasi kelas satu kota Jambi, terlihat bahwa
petugas akan selalu membantu memberikan arahan
kepada pelamar paspor jika mereka mengalami kesulitan
dalam proses pembuatan paspor, sehingga pelamar tidak
perlu khawatir jika mereka mengalami kesulitan dan
tidak perlu ragu atau takut untuk bertanya kepada
petugas.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan langsung
oleh penulis di Kantor Imigrasi kelas 1 kota Jambi,
kemudahan akses bagi pemohon paspor dapat dikatakan
baik, ini dapat dilihat dari ketersediaan brosur registrasi
yang telah disediakan untuk paspor. pelamar serta alur
proses pembuatan paspor dan situs web resmi kantor
imigrasi. Dengan demikian hasil penelitian untuk akses
mudah ke pelamar paspor dapat dikatakan sangat baik
karena tidak ada keluhan dari pelamar selama proses
awal pembuatan paspor sampai paspor diambil sehingga
perlu dipelihara agar dapat mencapai layanan
berkualitas.
2. Keandalan (keandalan petugas)
a. Akurasi Petugas Kantor Imigrasi dalam Melayani
Pemohon Paspor.
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden mengatakan keakuratan petugas
kantor imigrasi dalam melayani pemohon paspor sangat
baik dan tidak ada yang mengatakan itu cukup baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat kantor
imigrasi sebelumnya disebutkan menunjukkan bahwa
petugas yang memberikan layanan kepada pemohon
harus hati-hati, karena keabsahan file harus sesuai

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode campuran. Metode campuran sebuah
langkah penelitian dengan menggabungkan dua
pendekatan dalam penelitian, yaitu kualitatif dan
kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian campuran
adalah penelitian pendekatan yang menggabungkan
penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif [5].
Sedangkan menurut Sugiyono metode campuran adalah
metode penelitian dengan menggabungkan antara dua
metode penelitian sekaligus, kualitatif dan kuantitatif
dalam suatu penelitian, sehingga lebih komprehensif,
valid, andal, dan objektif data akan diperoleh [6].
Dalam metode penelitian ini, penulis
menggabungkan data kualitatif, yaitu kualitas layanan
Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Jambi, yaitu ditujukan
kepada penyedia layanan atau karyawan kantor dengan
wawancara dan langsung teknik observasi dan data
kuantitatif, yaitu tentang kualitas layanan Kantor Imigrasi
Kelas 1 Kota Jambi kepada yang disediakan dengan
layanan. atau pelamar paspor dengan teknik kuesioner,
dalam hal ini mempelajari penulis mengambil sampel
50% dari total populasi paspor pelamar yaitu 150
responden, sehingga sampel menjadi 75 responden.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tangibles (bukti fisik)
a. Penampilan Petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 di Kota
Jambi
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada pelamar paspor dengan total 75 orang dapat
dikatakan bahwa penampilan kantor imigrasi petugas
kelas 1 kota Jambi sangat sangat baik karena pada saat
mengisi kuesioner rata-rata pelamar paspor dijawab
dengan sangat baik.
Dari ringkasan wawancara dengan pejabat Kelas
1 Imigrasi Kota Jambi, dinyatakan bahwa dalam kasus ini
mereka memprioritaskan penampilan yang bersih dan
rapi, dan mengenakan seragam dengan atribut lengkap,
terutama petugas yang menghadapi orang-orang yang
datang langsung ke kantor imigrasi. Sedangkan hasil
pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis di
Kantor Imigrasi kelas 1 kota Jambi bahwa petugas
terlihat bersih, rapi, dan seragam beserta atribut yang
dikenakan oleh masing-masing petugas yang lengkap dan
sesuai dengan SOP. Dengan demikian hasil penelitian
untuk penampilan petugas kantor imigrasi kelas 1 kota
Jambi dapat dikatakan sangat baik sehingga perlu dijaga
agar mencapai layanan yang berkualitas.
b. Kenyamanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Jambi
Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diberikan
kepada pelamar paspor dengan total 75 orang, dapat
dikatakan bahwa kenyamanan kantor imigrasi layanan
kelas 1 kota Jambi sangat baik. Berdasarkan hasil
wawancara dengan pejabat kantor imigrasi yang telah
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dengan data yang telah diserahkan oleh pemohon
paspor untuk mencegah pemalsuan identitas yang
disalahgunakan untuk tujuan tertentu.
Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan
langsung oleh penulis di kantor imigrasi di kelas 1 kota
Jambi, keakuratan petugas dalam melayani pemohon
paspor dapat dikatakan baik, ini terlihat dari petugas
kantor Imigrasi yang memberikan layanan kepada para
pelamar telah teliti dalam proses memberikan layanan,
karena petugas merasa bertanggung jawab atas
keabsahan file yang harus sesuai dengan data yang telah
disampaikan oleh pemohon paspor untuk mencegah
pemalsuan identitas yang disalahgunakan untuk
kepentingan
tertentu,
sehingga
layak
untuk
dipertahankan atau ditingkatkan lebih lanjut untuk
mencapai layanan berkualitas.
b. Memiliki Standar Layanan yang Jelas dalam Membuat
Paspor
Berdasarkan hasil penelitian terkait standar
layanan paspor dapat dikatakan baik, ini dapat dilihat
dari hasil kuesioner, wawancara, dan pengamatan yang
menunjukkan bahwa pemohon paspor selalu tertib dan
rapi ketika mengajukan file antrian untuk penerbitan
paspor, dan tidak ada yang merasakan kesulitan terkait
dengan prosedur layanan. Namun, ketika memberikan
kuesioner ada keluhan dari pemohon paspor yang
mengatakan bahwa ketika mereka akan melakukan sesi
foto mereka diminta oleh petugas untuk membersihkan
make up yang menurut petugas tersebut terlalu make
up, ini disebabkan ketika pelamar akan memiliki sesi foto
untuk melihat makeup yang digunakan berlebihan, ini
tentu akan mempengaruhi data paspor asli pelamar,
karena semua data harus cocok dengan file yang dikirim
oleh pelamar, sehingga tidak ada kesalahan dalam nama
atau wajah saat memasukkan data.
c. Kemampuan Petugas Kantor Imigrasi untuk
Menggunakan Bantuan dalam Proses Pembuatan
Layanan Paspor
Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan
kemampuan
petugas
kantor
imigrasi
untuk
menggunakan alat dalam proses pelayanan dapat
dikatakan baik, ini dapat dilihat dari hasil kuesioner,
wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan yang
menunjukkan bahwa petugas yang telah menguasai
penggunaan alat bantu masing-masing sesuai dengan di
bidangnya, seperti komputer, kamera, dan internet yang
cukup baik, tidak ada masalah yang ditemukan pada
kemampuan petugas selama proses pelayanan, para
petugas sudah mahir dalam hal mereka bidang masingmasing. Karena dalam hal ini kemampuan petugas untuk
menggunakan alat bantu sangat diperlukan sehingga
proses layanan paspor dapat berjalan dengan baik dan
paspor dapat dikeluarkan sesuai dengan waktu
penyelesaian yang telah ditentukan.

hasil wawancara dengan kantor imigrasi pejabat kota
kelas 1 Jambi yang sebelumnya disebutkan yang
menunjukkan bahwa mereka sebagai penyedia layanan
berusaha melayani dengan baik dan bertanggung jawab.
Dalam proses pembuatan paspor, petugas selalu aktif
dalam memberikan informasi dan arahan tentang
pembuatan paspor.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan secara
langsung menunjukkan bahwa respons masing-masing
petugas terhadap pemohon paspor sangat baik, ini
terlihat pada saat pemohon paspor ingin melakukan
proses paspor, ada beberapa pemohon paspor yang
tidak membawa pena tetapi petugas dengan cepat
memberikan pena untuk digunakan bagi pemohon
paspor untuk mengisi data formulir dan petugas /
keamanan akan dengan senang hati memeriksa kembali
formulir pemohon paspor untuk pergi ke proses
selanjutnya.
b. Petugas Imigrasi Melakukan Layanan dengan Cepat
dan Akurat
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden mengatakan bahwa itu sangat
baik, hasil kuesioner ini mendukung hasil wawancara
dengan pejabat kantor imigrasi yang disebutkan
sebelumnya menunjukkan bahwa staf kantor imigrasi
mulai dari keamanan dan staf lain yang selalu di bertugas
melayani setiap pelamar yang membutuhkan layanan
sesuai dengan kebutuhan mereka.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan
langsung oleh penulis, petugas kantor imigrasi dalam
melayani cepat dan tepat, ini ditunjukkan oleh respon
yang diberikan oleh petugas atau keamanan kepada
pemohon paspor sejak awal kedatangan dan
mempertanyakan kebutuhan atau kendala jika pemohon
mengalami kesulitan dengan proses pembuatan paspor,
sehingga pemohon paspor tidak perlu langsung bertanya
kepada penanggung jawab di jendela layanan sehingga
konsentrasi tidak terganggu. Dari hasil penelitian
petugas imigrasi dalam memberikan layanan dengan epat
dan tepat dapat dikatakan benar dan dapat dikatakan
sangat baik.
c. Semua Keluhan Pelamar Ditanggapi oleh Petugas
Imigrasi
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden hampir semuanya mengatakan
bahwa itu sangat baik, hasil kuesioner ini didukung
dengan mendukung hasil wawancara dengan petugas
kantor imigrasi yang disebutkan sebelumnya yang
menunjukkan bahwa respon petugas baik , ini terlihat
dari petugas yang mengatakan bahwa pemohon paspor
tidak perlu enggan dan takut untuk mendekati petugas
untuk menanyakan hal-hal terkait layanan paspor yang
tidak mereka ketahui atau jika mereka mengalami
kesulitan lain, serta jika pemohon ingin untuk
memberikan kritik dan saran tentang layanan yang
diberikan.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan
menunjukkan bahwa respons petugas baik, ini terlihat
dari pelamar yang selalu tertib dan tenang saat membuat
paspor, itu karena pelamar telah diarahkan oleh petugas
sehingga tidak ada kesulitan ketika mengisi formulir

3. Responsiveness (respons petugas)
a. Tanggapi Setiap Pemohon yang Ingin Mendapatkan
Paspor
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden hampir semuanya mengatakan
bahwa itu sangat baik. Hasil kuesioner ini menguatkan

268

sampai tahap- tahap proses selanjutnya. Kantor imigrasi
juga menyediakan kotak saran sehingga warga negara
dapat secara demokratis memberikan kritik dan saran
untuk kualitas layanan yang diberikan.
4. Assurance (kepastian jaminan layanan)
a. Petugas Kantor Imigrasi Memberikan Jaminan Tepat
Waktu dalam Layanan Paspor
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden mengatakan jaminan tepat waktu
di layanan paspor hampir semua mengatakan sangat
baik. petugas kantor memberi tahu Anda melalui sms.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, itu
menunjukkan bahwa jaminan waktu dalam layanan
paspor baik, ini terlihat dari pemohon paspor yang
menerima informasi melalui sms bahwa paspor dibuat
telah dikeluarkan dan dapat diambil dan sesuai dengan
waktu penyelesaian yang telah ditentukan dan dalam
sesuai dengan janji layanan kantor imigrasi kelas 1 kota
Jambi, yaitu: kepastian persyaratan, kepastian biaya, dan
kepastian waktu penyelesaian.
b. Petugas Kantor Imigrasi Memberikan Biaya Dijamin
dalam Layanan Paspor
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden hampir semua mengatakan
jaminan biaya dalam layanan paspor sangat baik, hasil
kuesioner ini memperkuat hasil wawancara dengan
petugas kantor imigrasi yang disebutkan sebelumnya
yang menunjukkan bahwa untuk jaminan biaya petugas
kantor imigrasi secara langsung memberikan arahan
kepada pemohon untuk langsung membayar jumlah yang
ditentukan dalam mobil pos yang telah disediakan di
depan halaman kantor.
Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa
tidak ada keluhan tentang biaya yang dikeluhkan oleh
pemohon paspor, semua sesuai dengan ketentuan dan
tempat pembayaran juga disediakan oleh kantor imigrasi
karena kantor telah bekerja sama dengan kantor pos
dengan pembayaran dilakukan pada posting mobil
membuat komunitas merasa lebih terbantu dan merasa
dijamin tidak ada pemerasan. Dengan demikian hasil
penelitian penjaminan biaya dalam layanan dapat
dikatakan sangat baik.
c. Pejabat Kantor Imigrasi Memberikan Legalitas yang
Dijamin dalam Layanan Paspor
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
legalitas layanan paspor sangat baik, ini terlihat dari hasil
kuesioner,
wawancara,
dan
observasi
yang
menunjukkan bahwa jaminan legalitas dalam layanan
paspor sangat baik, hasil dari kuesioner ini memperkuat
hasil wawancara dengan petugas kantor imigrasi di kelas
satu Kota Jambi. Telah disebutkan sebelumnya yang
menunjukkan bahwa petugas kantor imigrasi
bertanggung jawab dan menjamin legalitas paspor yang
dikeluarkan sehingga orang tidak perlu khawatir.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan
oleh penulis menunjukkan bahwa paspor yang
dikeluarkan dijamin legalitasnya, hal ini terlihat dari
petugas yang selalu selektif dalam proses pendaftaran
pelamar, mulai dari penyerahan file, foto, wawancara,
sidik jari dan input data untuk penerbitan paspor.

Pejabat kantor imigrasi telah memberikan
legalitas paspor yang dapat diakui oleh semua negara,
sehingga paspor yang dikeluarkan tidak diragukan lagi
legalitasnya. Jadi dalam hal ini perlu dipertahankan agar
paspor tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu
dan untuk penciptaan layanan yang berkualitas.
5. Emphaty (peduli)
a. Petugas Mengutamakan Minat Pemohon
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden mengatakan bahwa respons
petugas dalam memprioritaskan kepentingan pemohon
cukup baik, hasil kuesioner ini memperkuat hasil
wawancara dengan pejabat kantor imigrasi yang
sebelumnya menyebutkan bahwa petugas kantor
imigrasi sebagai penyedia layanan bertanggung jawab
atas kepentingan pemohon yang ingin mendapatkan
layanan yang sesuai dengan moto kantor imigrasi kelas
1 kota Jambi yang melayani dengan ikhlas.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan
langsung oleh penulis, hal ini menunjukkan bahwa sikap
petugas yang selalu mengutamakan pelamar dapat
dikatakan cukup baik, hanya saja ada beberapa kendala
saat proses pelayanan berlangsung. pelamar paspor,
mereka mengatakan bahwa petugas cukup responsif
dalam melayani mereka, tetapi disiplin petugas perlu
ditingkatkan, karena sikap petugas tentu akan
mempengaruhi kualitas layanan yang menjadi kurang
efektif, sehingga perlu ditingkatkan untuk lebih disiplin
dalam menjalankan tugasnya.
b. Petugas Melayani Tanpa Diskriminasi
Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan
kepada 75 responden mengatakan baik, petugas
melayani non-diskriminatif, hasil kuesioner ini
memperkuat hasil wawancara dengan petugas kantor
imigrasi yang disebutkan sebelumnya yang menunjukkan
bahwa layanan yang diberikan kepada pelamar paspor
tidak ada diskriminasi, serta nomor antrian yang
disediakan juga sesuai dengan urutan masing-masing.
Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh
penulis, itu menunjukkan bahwa petugas kantor imigrasi
ketika memberikan layanan selalu memprioritaskan
keramahan dan kesopanan dan tidak mendiskriminasi
siapa pun yang ingin dan berhak menerima layanan.
Seperti bijaksana dengan nomor antrian yang diberikan
sesuai dengan pesanan masing-masing. Dengan demikian
hasil penelitian dari petugas layanan non-diskriminatif
dapat dikatakan baik dan tidak ada diskriminasi yang
dilakukan oleh petugas imigrasi, untuk responden /
pemohon paspor semua petugas melayani dengan sopan
dan ramah kepada setiap pemohon paspor.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
hasilnya maksimal, ini terlihat dari aspek Tangible (bukti
langsung), reliability (reliabilitas), Responsiveness (daya
tanggap petugas), petugas selalu bersemangat untuk
membantu dan memberikan arahan kepada masyarakat
sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.
Petugas selalu merespon setiap keluhan yang
disampaikan oleh masyarakat terkait dengan layanan
paspor, dan ini tentunya petugas kantor imigrasi telah
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meningkatkan kualitas layanan yang sebelumnya
merupakan keluhan publik yaitu kurangnya respon
petugas terhadap pemohon paspor.
Assurance (layanan terjamin), waktu dijamin
yang diberikan oleh petugas dalam memberikan layanan
sehingga waktu penyelesaian sesuai dengan yang
ditentukan telah 4 hari dari mengisi formulir sampai
proses penerbitan paspor, sehingga petugas kantor
imigrasi telah membuat perubahan yang baik terkait
dengan waktu penyelesaian sebelumnya itu adalah
masalah dan keluhan masyarakat kota Jambi. Namun,
dilihat dari aspek kepedulian (care) masih belum optimal
dimana masih ada petugas yang menggunakan telepon
seluler selama jam kerja, sehingga petugas kurang fokus
dalam melayani pemohon paspor dan dalam aspek
standar layanan, ada kendala dari pelamar paspor yang
tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan, yaitu
penampilan paspor pelamar yang terjadi lebih dari
makeup, itu tentu mempengaruhi proses pelayanan,
yaitu selama sesi foto yang akan dilakukan oleh petugas,
karena dalam hal ini Penampilan pemohon sangat
penting untuk validitas data yang akan dimasukkan. Oleh
karena itu, peran masyarakat juga penting untuk dapat
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk
mencapai layanan yang berkualitas.
REFERENSI
[1] Sinambela, L.P.2010. Reformasi Pelayanan
Publik; Teori Kebijakan dan Implementasi, PT.
Bumi Aksara Jakarta.
[2] http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/
Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf.diakses
tanggal 20/082018 jam 10.30
[3] http://jambi.tribunnews.com/2017/01/26/imigr
asi-masih-perlu-perbaikan.diakses
tanggal
20/08/2018 jam 11.45
[4] metrojambi.com
[5] Creswell, J. W. (2010). Research design:
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed.
Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar
[6] Sugiyono,
(2011).
Metode
Penelitian
Administrasi. Bandung : Alfabeta.

270

Peran Pemerintah Untuk Mewujudkan Kota Inklusif Di Kota Yogyakarta
Dalam Perspektif Smart City
Rachma Dewi Purwanti1, Eko Priyo Purnomo2
Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta, Indonesia
rachmadewi.p@gmail.com
perwakilan dalam proses pemerintahan, perencanaan,
dan penganggaran, dan memiliki akses ke mata
pencaharian yang berkelanjutan, perumahan legal dan
layanan dasar yang terjangkau seperti air / sanitasi dan
menyediakan listrik.
Kota Inklusi telah termasuk dalam agenda
dunia perubahan berkelanjutan untuk merubah masa
depan kemudian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB)
menjadikannya agenda SDGs yang dilakukan untuk
kepentingan bersama dan didalamya ada 17 tujuan,
enam diantaranya menjadi pembanguan berkelanjutan
membahas inklusif sosial (UN, 2015). Pembahasan
mengenai Kota Inklusif mencakup hal-hal yang menjadi
permasalahan sebuah kota. Tema Kota Inklusif sudah
banyak digunakan dan ada kajian tentang tema ini di
berbagai penjuru dunia. Permasalahan yang banyak
dihadapi disabilitas [24], pembahasan mengenai air
bersih dan sanitasi [25], tempat tinggal/perumahan [5]
dan, tentang keselamatan wanita [18], [22]. Indonesia
sendiri lebih banyak membahas Kota Inklusif dari segi
disabilitas [19]. Instrument penilaian kota inklusif di
Indonesia juga membahas mengenai disabilitas [36].
Kota inklusif di Kota Yogyakarta sendiri
menyasar pada lima kelompok rentan yaitu perempuan,
anak, lansia, penduduk miskin dan penyandang
disabilitas. Kelima kelompok masyarakat rentan diajak
untuk
terlibat
dalam
proses
pembangunan,
mendapatkan akses yang sama, bisa menikmati fasilitas
yang ada, dan bisa tinggal dengan layak. Kebutuhankebutuhan mendasar seperti kesehatan pendidikan,
transportasi umum, sehingga warga kota merasakan
keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan tinggal di
kotanya harus dipenuhi oleh pengeola kota [23].
Pengembangan kota inklusif semakin gencar dilakukan
dengan mengadakan Habitat III diberbagai kota didunia
termasuk Indonesia. Habitat III merupakan pertemuan
yang membicarakan tentang Kota Inklusif dengan New
Urban Agenda yang menjadi tujuan akhir dari The
Sustainable Development Goals (SDGs) [15].
Urban adalah proses yang mewakili evolusi dan
pengembangan kota-kota di seluruh dunia [9]. Kota
berkembang mengikuti zaman yang berubah, kebutuhan
dan tuntutan dari masyarakat. Kota terus berkembang
setiap harinya maka tidak mengherankan jika kota-kota
memiliki tujuan mereka sendiri untuk menjadi kota dan
manusia permukiman inklusif, aman, tangguh dan
berkelanjutan [2]. Perkembangan kota juga mengarah
pada kemampuan hidup di kota sebagai ketentuan
lingkungan hidup, menarik dan aman bagi orang untuk
hidup, bekerja dan bermain dan meliputi pemerintahan
yang baik, ekonomi yang kompetitif, tinggi kualitas hidup

Abstrak
Penelitian ini akan membicarakan tentang Kota
Inklusif dalam perspektif Smart City. Kota Inklusif
mulai hadir karena desakan dari masyarakat Kota
Yogyakarta yang menginginkan kesetaraan. Sasaran
dari kota inklusif ini adalah afirmatif gender
(disabilitas, lansia, wanita, anak dan keluarga miskin).
Masyarakat mengingikan kota layak untuk dihuni oleh
semua orang. Kota terus berkembang mengikuti
tuntutan dan perkembangan zaman. Keinginan untuk
dapat membentuk kota menjadi tempat yang aman
dan nyaman sejalan dengan pengertian smart city.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.
Studi literatur, observasi, dan wawancara in-depth
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran
pemerintah untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota
Yogyakarta dari indikator partisipasi, mobilitas,
ekonomi, dan stranger telah banyak mengalami
perubahan sejak kebijakan kota inklusif. Pemerintah
telah membuat wadah sebagai tempat untuk afirmatif
gender menyuarakan pendapat. Pemerintah juga
telah berusaha mempermudah masyarakat dengan
aplikasi, walaupun tidak semua mayarakat bisa
mempergunakannya.
Pemerintah,
untuk
meningkatkan perekonomian juga melakukan
Gerakan untuk membantu industri rumahan yang
sangat disayangkan malah tidak menguntungkan
industri rumahan kecil. Hidup berdampingan dengan
beragam latar belakang dan membuat mereka hidup
dengan nyaman juga menjadi tujuan smart city dan ini
bisa diwujudkan dengan bagaimana masyarakat bisa
saling mnghargai dan bertoleransi. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa kebijakan kota inklusif
sudah mulai berjalan tetapi masih ada kendalakendala yang di hadapi dari masyarakat dan ASN yang
belum mengetahui apa itu Kota Inklusif dan programprogram pemerintah yang menurut masyarakat tidak
berjalan sesuai dengan harapan.
Kata kunci: Pemerintah, Kota Inklusif, Smart City.

1. PENDAHULUAN
Kota
merupkan
tempat
dimana
ketidaksetaraan lebih kuat dan jika tidak dikelola dengan
baik, efek negatifnya dapat melampaui yang positif.
Daerah perkotaan perlu mengelola perkembangan
mereka, mendukung daya saing ekonomi meningkatkan
kohesi sosial, lingkungan berkelanjutan dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat [21]. Pernyataan tersebut
sejalan dengan pengertian Kota Inklusif menurut [7]
Kota Inklusif adalah kota yang menghargai semua orang
dan kebutuhannya secara setara. Ini adalah salah satu di
mana semua penduduk — termasuk yang paling
terpinggirkan dari pekerja miskin — memiliki suara
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dan kelestarian lingkungan. Karena itu, kita dapat
mengatakan itu sebagai kemampuan hidup terkait
dengan penyediaan fasilitas fisik, persembahan budaya,
dinamika ekonomi, dan tingkat keselamatan yang layak
untuk dihuni [31]. Penjelasan mengenai Kota Inklusif ini
sama dengan tujuan implementasi smart city.
Tujuan implementasi smart city adalah untuk
dapat membentuk dan menerapkan suatu kota yang
aman, nyaman, terkendali dan mempermudah akses bagi
warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal
perekonomian, sosial dan teknologi. Sehingga dapat
dijelaskan bahwa tujuan dari strategi implementasi Smart
City adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi
sosial (keamanan), ekonomi (daya saing), teknologi dan
lingkungan (kenyamanan). Atau lebih umum lagi
berdasarkan United Nation, dapat dikatakan bahwa
tujuan Smart City adalah untuk membentuk kota yang
Sustainable (ekonomi, sosial, lingkungan). Secara umum
pelaksanaan konsep smart city ini juga sudah mulai
berjalan dengan dukungan aplikasi yang terus
berkembang sehingga tercipta lingkungan yang kreatif di
bidang teknologi, sebagai langkah awal yang baik menuju
kota pintar [28].
Smart City tidak hanya berkaitan dengan
teknologi. Konsep ini merupakan kominasi antara
teknologi baru dengan pola pikir cerdas tentang
pengguna teknologi dalam sebuah organisasi. Sebuah
perencanaan kota dengan menggunakan konsep smart
city memiliki suatu prakarsa, berupa bayangan bahwa
teknologi dapat menciptakan pengalaman baru bagi
pengguna. Prakarsa tersebut juga mengajak kita untuk
berpikir bahwa konsep smart city merupakan sebuah
holistic system dan terkait dengan penggunaa sebuah
sistem baru yang dapat merubah perilaku pengguna
menjadi lebih positif [35]. Smart city merupakan konsep
pengelola kota melalui penggabungan berbagai teknologi
untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan
memberikan masyarakat dengan hidup yang lebih layak
[35]. Program Smart City ini diadopsi dengan tujuan
memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan
efisien melalui inovasi teknologi. Pembangunan kota
menjadi lebih nyaman, layak huni, aman, dan inklusif
[23].
Pada smart city terdapat enam indikator utama
yang dijadikan patokan untuk mewujudkan Smart City,
yaitu Smart Living, Smart Governance, Smart Economy,
Smart Mobility, Smart Envirotment, dan Smart People.
Tetapi penulis lain beropini, setiap kota memiliki tujuan
kedepannya masing-masing tergantung faktor-faktor
yang melatar belakanginya, jadi tidak semua memiliki
indikator yang sama untuk mewujudkan Kota Inklusif
mereka tetapi ada cakupan indikator utama yang
menjadi patokan untuk mewujudkan Kota Inklusif bagi
semua orang [6].

Gambar 1 Smart City Framework Sumber: [16]
Indikator smart city yang telah ada kemudian
disesuaikan dengan kebutuhan di Kota Yogyakarta,
berdasarkan hal tersebut ada enam indikator setelah
disesuaikan dengan kebutuhan. Keenam indikator Kota
Yogyakarta, yaitu Smart Environment (Lingkungan
Cerdas), Smart Governance (Pemerintahan Cerdas),
Smart Economy (Ekonomi Cerdas), Smart Living (Hidup
Cerdas), Smart Society (Mayarakat Cerdas) dan Smart
Branding. Berlandaskan indikator smart city Kota
Yogyakarta, Kota Yogyakarta mampu memanfaatkan
berbagai data terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola
wilayah yang lebih efesien dan efektif [28.]
Maka penelitian ini akan melihat Kota Inklusif
di Kota Yogyakarta dalam perspektif smart city yang ada.
Konsep smart city dalam perencanaan kota adalah untuk
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan
meningkatkan
layanan
masyarakat
dengan
mengintegrasikan beberapa elemen yang ada di
perkotaan seperti pemerintahan, ekonomi, kualitas
hidup, lingkungan, sumber daya manusia, dan
transportasi.
Penelitian ini akan melihat tentang
bagaimana inklusif Kota Yogyakarta dalam menciptakan
gagasan smart city sesuai dengan indikator.
Peneliti akan melihat kota inklusif dengan
memastikan partisipasi warga dalam pembuatan
kebijakan, kesetaraan dalam distribusi layanan, dan
akses ke kualitas hidup yang bermartabat [11],
Mengembangkan teknologi publik untuk membentuk
kembali publik dengan cara baru [18]. Meningkatkan
perekonomian dengan memanfaatkan tata letak kota
dan mendesain kota sedemikian rupa [16]. belajar hidup
bersama orang asing, menjumpai keanekaragaman,
memasuki pengalaman dan minat hidup yang tidak
dikenal [4] dan poin-poin tersebut relevan dengan
indikator smart city di Kota Yogyakarta.
2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif. Metode kualitatif berusaha mengungkap
berbagai keunikan yang terdapat dalam individu,
kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam
kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam,
dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Peneltian dilakukaan di Kota Yogyakarta pada bulan
Januari. Data primer yang digunakan dalam penelitian
ini diperoleh melalui observasi dan wawancara in-depth.
Data sekunder diperoleh melalui dokumen dan
literatur. Wawancara dilakukan dengan teknik purposive
sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan
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sample sumber data dengan pertimbangan tertentu
[33]. Pertimbangan tertentu ini, misalya orang tersebut
yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita
harapkan. Wawancara dilakukan secara mendalam
untuk mengetahui Kota Inklusif di Kota Yogykarta
secara meyeluruh.
Wawancara dilakukan pada oraganisasi
pemerintahan dan non-pemerintahan yang turut terlibat
pada Kota Inklusif di Kota Yogyakarta, yaitu Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta
(Bapped KY), Dinas Sosial Kota Yogyakarta (Dinsos
KY), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak Kota Yogyakarta (DPMPPA KY),
DPRD KY, 8 Kecamatan Percontohan di Kota
Yogyakarta, Kelompok Masyarakat, dan lembaga terkait
Kota Inklusif.

Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, Jetis, Kraton,
Gedongtengen dan Mantrijeron. Setiap tahunnya akan
bertambah 2 kecamatan dan pada 2021 seluruh
kecamatan di Kota Yogyakarta akan menjadi Kecamatan
percontohan Kota Inklusif.
Kebijakan membuat semua orang yang ada di
Kota Yogyakarta turut serta dalam menyukseskan
program yang dilaksanakan. Kebijakan sengaja disusun
dan dirancang supaya perilaku yang diberikan kepada
kelompok-kelompok yang disasar sesuai dengan apa
yang telah dirumuskan dalam kebijakan[20].
3.1.2.

Pemberdayaan
Setiap kota di Indonesia memiliki pengertia
Kota Inklusif masing-masing, walaupun tujuannya adalah
sama, memberikan kesetaraan pada semua masyarakat.
Pemberdayaan merupakan upaya yang dikembangkan
untuk membuat hal baru dan mengajak serta masyarakat
dalam aktivitas pembangunan dalam skala lokal
meskipun kajian pembahasannya dalam skala yang lebih
luas [1].
Pemberdayaan dapat dilihat bisa dilihat sebagai
program atau sebagai sebuah proses [29].
Pemberdayaan sebagai sebuah proses merupakan upaya
untuk mewujudkan tujuan dari program. Proses yang
berjalan akan terlaksana terus menerus agar program
tetap berjalan. Pemberdayaan yang dilakukan
mengikutsertakan stakeholder baik pemerintah,
masyarakat, maupun masyarakat [29]. Pemerintahan
tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan Kota
Inklusif ini. Pemerintah membutuhkan kelompok
masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah
membuat kebijakan, diharapkan masyarakat mengetahui
dan ikut serta dalam mewujudkan Kota Inklusif di Kota
Yogyakarta. Kebijakan yang dibuat pemeritah daerah
kemudian dilaksanakan/dikerjakan oleh OPD yang ada,
kemudian ke pihak lainnya yang ikut serta dalam Kota
Inklusif. Semua dinas ikut serta dalam Kota Inklusif ini,
tetapi ada dua dinas yang perannya cukup besar yaitu
Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
(DPMPPA). DPMPPA lebih mengarah pada perempuan
dan Perlindungan Anak sedangkan Dinsos mengarah
pada disabilitas, lansia, dan keluarga miskin.
Pemerintah
mensosialisikan
kepada
masyarakat tentang apa yang dimaksud dengan Kota
Inklusif melalui organisasi perangkat daerah (OPD)
kemudian pihak kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial
kecamatan (TKSK), forum kecamatan inklusi (FKI),
paguyubabn Keluarga dengan disabilitas (PKADD),
kelurahan, rukun warga (RW), hingga rukun tetangga
(RT) melanjutkan sosialisasi kepada masyarakat secara
luas agar masyarakat mengetahui mengetahui mengenai
Kota Inklusif dan ikut terlibat dalam mewujudkan Kota
Inklusif. Kelompok-kelompok masyarakat yang ingin
mendukung Kota Inklusif terbentuk, dibantu dengan
beberapa beberapa stakeholder. Kelompok yang berada
di kelurahan seperti Kelompok Baciro, Kadipaten
Lestari dan Cokro Selaras Ati merupakan kelompok
yang ada kemudian mendapatakan pelatihan dalam
keorganisasian dan mengenai APBD dari Stakeholder

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan
akan
menganalisa
peran
pemerintah untuk mewujudkan Kota Inklusif di Kota
Yogyakarta dalam perspektif Smart City. Pembahasan
dibagi 5 Indikator,
3.1. Peran Pemerintah
Pemerintah memegang peran penting dalam
terselengaranya pemerintahan. Koordinasi menyangkut
kepentingan umum dan terdapat kewenangan yang
diberikan untuk melakukan tindakan bagi kepentigan
umum itu sendiri [17].
3.1.1 Kebijakan Publik
Kebijakan akan berdampak pada banyak orang
terutama kelompok-kelompok yang disasar. Kebijakan
merupakan perencanaan, pengambilan dan perumusan
keputusan, dan evaluasi yang nantinya akan berpengaruh
kepada masyarakat yang dituju [20]. Kebijakan publik
pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau
tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam
wujud pengaturan ataupun keputusan. Fokus utama
kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan
publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh
negara untuk mempertahankan atau meningkatkan
kualitas kehidupan.
Keperluaan hadirnya sebuah Kota Inklusif
semakin mendesak. Banyak pihak yang mendesak
pemeritah Yogyakarta dalam hal ini Kota Yogyakarta
untuk mewujudkan Kota Inklusif baik stakeholder dan
masyarakat. Pada tahun 2015, dengan kerjasama
berbagai pihak telah dilakukan upaya-upaya untuk
merancang terwujudnya “Yogyakarta sebagai Kota
Inklusif”. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa
semua stakeholder sepaham sependapat tentang apa
yang dinamakan “kota inklusif” menurut versi
Yogyakarta [28].
Ada 5 afirmatif gender yang menjadi fokus pada
Kota Inklusif di Kota Yogyakarta, yaitu: anak,
perempuan, lansia, disabilitas, dan keluarga miskin.
Pelaksanaan Kota Inklusif saat ini telah dilaksanakan di
delapan kecamatan percontohan Kota Inklusif sejak
tahun 2016, yaitu: Kecamatan Gondokusuman,
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Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Humanity & Inclusion
(HI).

rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan hak
warga negara (Mirnasari, 2013).
Pelayanan bagi afirmatif gender tidak bisa
disamakan dengan masyarakat umum. Pelayanan untuk
afirmatif gender harus didahulukan daripada masyarakat
umum, karena situasi dan kondisi yang ada pada mereka
dan masyarakat umum harus mencoba mengerti dan
memaklumi. Kecamatan Kotagede memiliki alat yang
bisa membantu tunanetra mengetahui prosedur
pelayaan yang ada di kecamatan tapi sayangnya alat ini
tidak bisa digunakan bersamaan dengan dengan E-KTP.
Beberapa tahun belakangan penggiat dan
kelompok masyarakat termasuk tiga kelompok yang ada
dikelurahan, seperti Kelomppok Baciro, Kadipaten
Lestari, dan Cokro Selaras Ati menggusulkan
Pembangunan Rumah Layanan Disabilitas, karena
anggaran Pemerintah Kota Yogyakarta yang terbatas
maka Rumah Layanan Disabilitas akan ada satu untuk
Kota Yogyakarta dan menggunakan tempat yang sudah
ada dan akan direalisasikan tahun depan. Rumah Layanan
Disabilitas sangat dibutuhkan oleh disabilitas, nantinya
Rumah Layanan Disabilitas ini akan menjadi tempat yang
memfokuskan kegiatan pelayanan baik dokumen
maupun kesehatan. Disabilitas bisa mendapatakan terapi
di Rumah Layanan Disabilitas tersebut.

3.1.3.

Pelayanan
Pada kebijakan yang di buat oleh pemerintah,
masyarakat akan melihat bagaimana pelayanan yang
diberikan pada kepada masyarakat. Setiap kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya adalah untuk
kemudahan dan kesejahteraan rakyat. Untuk
mendukung terwujudnya Kota Inklusif, pemerintah
mencoba memberikan dan menyediakan pelayanan
terbaik yang mereka bisa. Pelayanan bertindak sebagai
katalisator yang memperoses sesuai dengan seharusnya.
Aparatur atau pegawai dalam organisasi melakukan
tugas-tugas pelayanan sesuai degan peraturan-peraturan
yang ada [3].
Pelayanan publik memiliki arti luas yaitu
mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan
barang publik, kebutuhan dan hak dasar, kewajiban
pemerintah dan Negara, dan komitmen nasional [12].
Saat ini pada tingkat Kecamatan Percontohan Kota
Inklusif telah menyediakan akses jalan yang bisa
digunakan disabilitas maupun lansia seperti ram dan
pegangan besi, ruang pertemuan untuk yang bisa di
akses afirmatif gender, ruang laktasi, tempat bermain
anak dan kamar mandi yang memudahkan pengguna.

3.2.

Partisipasi
Partisipasi akan berjalan dengan baik apabila
masyarakat ikut terlibat pada kebijakan yang dibuat
pemerintah [10], [27]. Selain kebijakan yang dibuat
pemerintah untuk di patuhi oleh masyarakat atau topdown, pemerintah juga harus menerima bottom-up.
Pemerintah juga harus menerima saran dan masukan dari
masyarakat, tidak semua kebijakan dan program yang di
buat oleh pemerintah sesuai dan mampu dilakukan oleh
masyarakat. Saran dan masukan dari masyarakat akan
mendukung dan membuat kebijakan dan program dari
pemerintah bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi
keinginan pihak pemerintah maupun masyarakat, karena
tidak semua kebijakan bisa terwujud hanya dengan
pemikiran satu sisi saja. Pemenuhan kebutuhan tidak
sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat
karena proses top down tanpa mengikut sertakan
masyarakat [32].
Kota Inklusif yang di buat Pemerintah Kota
Yogyakarta menciptakan Forum Kota Inklusif (FKI) di
setiap kecamatan yang menjadi Kecamatan percontohan
Kota Inklusif. FKI terdiri dari berbagai lapisan
masyarakat dan juga pemerintahan. FKI terbentuk
dengan tujuan mengajak minoritas untuk ikut
menyuarakan pendapatnya, sehingga tidak selalu merasa
terabaikan. Partisipasi dari semua orang sangat
dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan maupun
keinginan dari masyarakat dan masukan dari masyarakat
terhadap kebijakan yang di buat. Pada setiap pertemuan
yang diadakan oleh FKI, kecamatan akan menyediakan
tempat dan kebutuhan yang diperlukan. Ada saatnya
pemerintah yang secara langsung memberikan
pengarahan kepada masyarakat dan ada pula saatnya
pemerintah menyerahkan pengelolaanya kepada

Tabel 1 Fasilitas di Kecamatan
Kecamata
Akses Ruang
Toil Rua Tem
n
Jalan
Pertem et
ng
pat
Percontoh Rama uan
Lakt Berm
an Kota
h
Yang
asi
ain
Inklusi
Afirm dapat
Anak
atif
diakses
Gend Afirma
er
tif
Gende
r
Gondokus √
√
√
uman
Tegalrejo
√
√
√
√
Wirobraja √
√
√
n
Kotagede
√
√
√
√
√
Jetis
√
√
√
√
√
Kraton
√
√
√
√
Gedongte
√
√
ngen
Mantrijero √
√
n
(Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan hasil
wawancara dan observasi)
Sebelum adanya program Kota Inklusif banyak
ruangan pertemuan yang diletakan di lantai dua,
kemudian setelah itu ruang pertemuan di pindah kelatai
dasar untuk memudahkan masyarakat bila ada
pertemuan. Begitu juga dengan toilet, mengalami
perombakan
menyesuaikan
dengan
kebutuhan
masyarakat. Pelayanan publik merupakan rangakaian
kegiatan dari penyelenggara pelayanan publik dalam
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kelompok masyarakat pada konteks tertentu (Fadil,
2013).
Musrembang setiap tahunya pasti terlaksana.
Mulai dari kelurahan hingga tingkat nasioal. Musrembang
kelurahan dibawa ke musrembang kecamatan dan
berlanjut pada musrembang nasional. Selain Musrembang
yang setiap tahunya dilaksankan, di Kota Yogyakarta ada
juga Musrembang Anak yang setiap tahunya juga
dilaksankan. Setiap tahunnya DPMPPA Bidang
Perlindungan Anak mengundang anak-anak di Kota
Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan Kota Layak
Anak maka ada Forum Anak di setiap kelurahan dan
kecamatan. Wakil anak dari setiap kelurahan dan
kecamatan dikumpulkan di Balaikota untuk melaksanakan
Musrembang Anak. Musrembang Anak diadakan untuk
memenuhi hak anak. Hak anak ada 4, yaitu: hak hidup,
tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi.
Musrembang Anak diarahkan untuk mengajak
anak ikut berpartisipasi, untuk berpikir. Sejauh ini anakanak mempunyai pemikiran tetapi belum ada yang
menampung. Melalui Musrembang Anak mengajak anak
SMP dan SMA untuk menyalurkan ide-ide mereka agar
anak-anak memiliki wadah dan masih dalam pengawasan
sehingga tidak mengarah kepada hal-hal negatif. Anakanak yang diundang pada Musrembang Anak adalah
perwakilan anak dari kelurahan dan kecamatan, anak
jalanan dan juga difabel. Selain Musrembang Anak ada
kegiatan Kongres Anak dan Youth Super Camp.

dibuat untuk menciptakan Kota Yogyakarta menjadi Kota
Inklusif, seperti peningkatan fasilitas infrastruktur, sarana
dan prasarana. Gedung-gedung mulai di renovasi untuk
menyesuaikan, akses jalan, maupun transportasi
walaupun belum semuanya bisa sesuai dengan harapan
pengguna. Masih banyak yang perlu dibenahi untuk
mewujudkan semua sebagaimana yang diharapkan. Kritik
dan saran pasti selalu ada di dalam pekerjaan yang
dilakukan pemerintah.
Banyak pendapat yang di ungkapkan mengenai
keadaan tersebut terutama pada:
1. Akses jalan
Kebijakan Kota Inklusif membuat akses jalan
dibenahi untuk mendukung Kota Yogyakarta Inklusif.
Guiding Block sudah banyak di tambahkan di jalan untuk
membantu perjalanan disabilitas. Pemasangan guiding
block masih terjadi kekeliruan karena masih mengarah ke
tiang ataupun selokan. Pemasangan pembatas jalan di
Malioboro pada akhirnya juga mengganggu pengguna
kursi roda. Pemasangan pembatas jalan tidak
memperhitungkan tangan dari pengguna kursi roda, saat
pengguna kursi roda menggerakan kursi rodanya sendiri
maka jarak yang di berikan itu tidak cukup. Pemasangan
pembatas jalan hanya memperhitungkan jarak kursi roda,
tidak memperhitungkan tangan dari pengguna. Ram atau
jalur untuk kursi roda pada gedung pemerintahan dan
halte juga sering di permasalahkan karena terlalu curam
untuk di lalui. Seharusnya ram di buat melingkar atau
landai agar pengguna bisa menggunakanya tanpa bantuan
orang lain, dan bahkan di beberapa halte ram terhalang
oleh pohon ataupun pot.
2. Transportasi
Transportasi di daerah perkotaan menjadi
kebutuhan penting bagi penduduk untuk dapat
melancarkan aktivitas yang dilakukan [26]. Yogyakarta
sendiri telah menyediakan transportsi umum dengan
nama Transjogja. Melalui trasjogja warga Jogja maupun
pendatang bisa mejelajahi KotaYogyakarta dengan
mudah dan nyaman. Transjogja diharapkan bisa di akses
oleh semua, tetapi walaupun demikian masih ada
kekurangan yang sering dikeluhkan. Para pengguna
mengeluhkan transjogja yang tidak berhenti secara
benar, dan terburu-buru ketika meninggalkan halte.
Tidak semua orang bisa cepat untuk naik dan turun dari
Transjogja, terutama kaum rentan. Renggang antara
Transjogja dan halte pun menimbulkan masalah untuk
kaum rentan. Transjogja juga telah menyediakan tempat
untuk kursi roda di dalamnya, disabilitas dengan kursi
roda berpendapat alangkah lebih baik ada pegait yang
dipasangkan pada kursi roda mereka agar tidak terjadi
hal yang tidak diinginkan.

3.3.

Mobilitas
Mobilitas mencoba memberikan kemudahan
bagi masyarakat. Kemudahan untuk melakukan banyak
hal dan memberikan maanfaat yang besar. Pandangan
pemerintah mobilitas bisa membuat perubahan besar
yang memberikan kemudahan dan membantu
masyarakat. Mobilitas adalah suatu gerak perpindahan
dari suatu tingkat satu tingkat yang lain [30]. Upaya untuk
mempermudah dalam pelayanan, pemerintah berusaha
meningkatkan dan memperbaiki sedemikian rupa agar
sesuai dengan harapan dan keinginan banyak orang. Jogja
Smart Service (JSS) adalah salah satu upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memudahkan
masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan kejadian yang
sedang terjadi, kompalin dan juga melakukan pengajuan
dokumen hanya melalui JSS. JSS bisa sangat membantu
masyarakat dan juga pemerintah bagi mereka yang bisa
mempergunakannya, tetapi tidak semua masyarakat bisa
mempergunakannya, tidak semua orang memiliki
perangkat yang mendukung, dan tidak semua orang
merasa itu mempermudah malah membuat semakin sulit.
Selain JSS, pemerintah sedang mencoba
alternatif lain akan semakin mempermudah warga.
Prosedur yang harus dilewati untuk pengurusan
dokumen adalah RT, RW baru Kelurahan, melalui
pengembangan
ini
warga
hanya
dengan
menginformasikan kepada Ketua RT tanpa perlu
mendatangi, kemudian Ketua RT menginformasikan hal
yang sama kepada RW secara berjenjang hingga ke
kelurahan, ketika ada pemberitahuan kepada warga yang
bersangkutan barulah warga mendatangi kelurahan untuk
prosedur selanjutnya. Telah banyak perubahan yang

3.4.

Ekonomi
Perekonomian merupakan salah satu faktor
penting penunjang kehidupan. Perekonomian dengan
tujuan ekonomis memiliki arti peningkatan pendapatan
daerah, mengembangkan industry lokal dan menciptakan
serta memelihara tingkat kesempatan kerja bagi
masyarakat [14]. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk
meningkatkan
perekonomian
dan
mengurangi
kemiskinan adalah memberikan pelatihan kepada
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masyarakat Kota Yogyakarta. Melalui pelatihan yang
diberikan masyarakat mampu membuka lapangan usaha
bagi dirinya sendiri ada. Pelatihan diberikan kepada
seluruh warga yang memiliki KTP Kota Yogyakarta, dan
khusus pelatihan untuk Difabel: peserta disabilitas
tunarungu (tuli) dan tuna daksa (fisik ringan).
Pelatihan yang diberikan membantu warga
untuk memiliki skill yang berguna membuka usaha sendiri
maupun yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagi mereka
yang memiliki kemampuan bagus bisa langsung di ajak
perusahaan untuk ikut bergabung, sedangkan yang tidak
langsung di ajak perusahaan bisa melakukan usaha bagi
dirinya itupun jika memiliki modal. Bagi mereka yang
tidak diajak perusahaan dan tidak memiliki modal dan
keinginan untuk berkembang pelatihan akan menjadi siasia karena tidak dipergunakan. Pelatihan berhenti di
berikan, pekerjaan pemerintah pun berhenti.
Gerakan Gandeng Gendong adalah gerakan
bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan
dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi
masyarakat khususnya percepatan penanggulangan
kemiskinan
dengan
lebih
menekankan
pada
pemberdayaan masyarakat dengan melihat potensi yang
ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian
semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Program
Gandeng Gendong adalah upaya mengurangi kemiskinan
di Kota Yogyakarta. Pemerintah akan membeli produk
makanan seperti snack dari kelompok usaha masyarakat
untuk kegiatan-kegiatan yang ada di OPD di Yogyakarta.
Setiap satu RW dianjurkan untuk memiliki satu kelompok
usaha. Program ini akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan membuat wilayah menjadi maju [34].
Program Gandeng gendong adalah program
pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.
Program gandeng gendong program yang baik, karena
mengajak masyarakat untuk saling bekerja sama untuk
meningkatan penghasilan dalam perekonomian. Program
gandeng gendong akan berjalan dengan baik kepda
kelompok yang telah memiliki uang kas, tetapi tidak
begitu kepada kelompok kecil yang tisak memilik uang
kas. Program gandeng gendong tidak langsung
membayarkan uang pembayaran, tetapi dibayarkan 3
bulan sekali. Hal ini menjadi masalah untuk kelompok
kecil karena jika pembayaran dilakuka tiga bulan sekali
maka usaha kelompok kecil akan berakhir, tidak ada
modal untuk memulai usaha kembali. Program ini akan
berjalan jika pemerintah kota menunjuk pemerintah
kelurahan untuk memegang modal, kemudian disaat ada
pemesanan kelurahan memberikan modal sehingga
kelompok kecil bisa ikut dalam program ini.

pelayanan yang sama dengan kebanyakan orang.
Pelayanan dan perlakuan di masyarakat tetap berlaku
secara umum tanpa membeda-bedakan. Orang yang
tinggal di kota dapat menjadi manusia yang lebih
kompleks jika mereka belajar hidup bersama orang asing,
menjumpai keanekaragaman, memasuki pengalaman dan
minat hidup yang tidak dikenal [4].
Yogyakarta bisa dibilang Indonesia versi kecil.
Banyak pendatang yang berkunjung untuk berlibur,
datang untuk menempuh pendidikan, maupun pindah
domisili. Keberagaman budaya kemudian menjadi hal
yang bisa dilihat di Yogya, walaupun demikian perbedaan
budaya, suku, agama, ras tetap menjadikan masyarakat
hidup berdampingan. Saling menghormati kebudayaan
satu sama lain merupakan dasar untuk hidup rukun
bersama, tetapi pendatang juga harus menempatkan diri
bahwa mereka yang harus menyesuaikan diri dengan
keadaan dan kebiasaan lingkungan mereka tinggal. Setiap
penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta mendapatkan
pelayanan yang sama. Pendatang dapat menikmati
pelayanan dan fasilitas publik, yang membedakan adalah
penggunaan anggaran. Anggaran dana hanya dapat
diperoleh masyarakat yang berdomisili di Kota
Yogyakarta. Meskipun demikian kita perlu memikirkan
tentang bagaimana melihat sebuah hubugan sebagai
koneksi dengan orang lain dan membuat gagasan
mengenai “orang asing” tidak menjadi permasalahan [13].
3.6.

Smart City
Kota Yogyakarta merupakan kota berbudaya
dan kreatif. Kota Yogyakarta berusaha menjawab
tantangan Kawasan perkotaan tanpa meninggalkan
karakter dan jati diri. Pembangunan di Kota Yogyakarta
diarahkan untuk mengembangkan sektor ungulan daerah
seperti: Kota nyaman huni, Kota budaya, Kota seni,
Kota pusat pendidikan, Revitalisasi sungai, Revitalisasi
pasar tradisional, Penambahan ruang terbuka hijau,
Penambahan pelayanan kesehatan, Ruang kreativitas anak
muda, Kampung ekonomi kreatif dan Peningkatan
industri jasa.
Peningkatan pada sektor-sektor tersebut
diharapkan dapat mendukung terbangunnya Smart City.
Smart city atau kota cerdas adalah kota yang mampu
memanfaatkan berbagai data terintegrasi untuk
mewujudkan tata kelola wilayah yang lebih efesien dan
efektif.
Smart city di Kota Yogyakarta terdiri dari 6
elemen [28], yaitu: Smart Governance (Pemerintahan
Cerdas). Pemerintah berusaha membuat kinerja birokrat
mengalami peningatan dan bisa mempergunakan
teknologi agar pelayanan yang diberikan bisa efektif dan
efisien dan dimengerti masyarakat sebagai yang dilayani
oleh pemerintah; Smart Economy (Ekonomi Cerdas).
Meningkatakan perekonomian masyarakat karena itu
pemerintah melakukan Gerakan gandeng gendong
sebagai salah satu cara pemerintah membantu
menigkatkan perekonomian dan membuat masyarakat
kecil produktif;
Smart Living (Hidup Cerdas). Kota Yogyakarta
menjadi tempat berkumpul beragam latar belakang
karena menjadi tujuan untuk berwisata, sehingga

3.5.

Orang asing
Berbicara mengenai Kota Inklusif adalah
berbicara mengenai kesetaraan. Semua orang memiliki
hak yang sama atas pelayanan, kesempatan, dan kebijakan
yang dibuat pemerintah. Kesetaraan ada karena
perbedaan yang menjadikannya berbeda, padahal
semuanya adalah sama jika dilihat pada sisi yang sama.
Perbedaan suku, agama, ras, antar golongan merupakan
yang di maksud sebagai orang asing disini. Walaupun
menjadi pembeda bukan berarti tidak mendapatkan
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bagaimana pemerintah dan masyarakat bisa menciptakan
hidup yang saling berdampingan di masyarakat demi
lingkungan tempat tinggal yang layak huni dan nyaman
untuk dihuni tanpa ada permasalahan yang tercipta dari
perbedaan; Smart Society (Mayarakat Cerdas). Membuat
masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana
untuk terlibat dalam pemerintahan. Ikut berpartisipasi
dan mengawal kebijakan yang dibuat pemerintah.
Kebijakan kota inklusif pada akhirnya juga kebutuhan
masyarakat; Smart Branding. Kota Yogyakarta memiliki
kelebihan karena merupakan kota budaya dan menjadi
tujuan wisata. Pemanfaatan hal ini untuk lebih
memperkenalkan Kota Yogyakarta kepada banyak pihak;
dan Smart Environment (Lingkungan Cerdas). Membuat
pemerintah dan masyarakat untuk bertanggungjawab
kepada lingkungan, menjaga dan memberikan yang
terbaik untuk tetap terlibat secara berkal.
Indikator Kota Inklusif yang dilihat pada
penelitian ini semua termasuk dalam rencana smart city
Kota Yogyakarta, sehingga smart city dan Kota Inklusif
saling terhubung satu dengan lainnya. Pemerintah
memiliki peran yang besar untuk mewujudkan Kota
Inklusif dan Smart City. Pemerintah mengikuti
perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi
agar masyarakat semakin mudah untuk mengakses
keperluan mereka. Untuk dianggap "pintar", kota harus
memperkuat partisipasi semua orang yang mengakui
keragaman warga negara, perjuangan menentang
pemisahan kaum minoritas, dan berusaha, sebisa
mungkin, untuk menghilangkan, bukan hanya hambatan
fisik tetapi juga digital. Itulah yang kami sebut Kota
Cerdas Inklusif [24].
Berdasarkan Smart City Masterplan Kota
Yogykarta ada 18 poin yang terdapat di 6 elemen.
Pelayanan publik, birokrasi, kebijakan publik, pariwisata,
bisnis, penataan kota, industry, kesejahteraan, transaksi,
harmoni, kesehatan, mobilitas, komunitas, edukasi,
keamanan, perlindungan, daur ulang, dan energi. Poinpoin tersebut akan mendorong proses pengembangan
Smart City yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipasif.

partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dan mengawal
jalanya kebijakan pemerintah.
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Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengupayakan
Program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) melalui
Dinas Perumahan dan Pemukimannya untuk mengatasi
kemiskinan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9
Tahun 2015 Pasal 22 Ayat 1 Tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, yang berisi aturan Kegiatan
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten
Purbalingga. 5 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 13
Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pedoman Umum
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di
Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 bahwa Rehabilitasi
RTLH merupakan kegiatan perbaikan keadaan rumah
yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017
dan untuk menjadikan rumah yang berkualitas sehingga
menjadi rumah yang layak huni.
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah
rumah yang layak huni dan sehat untuk keluarga miskin.
Tujuan Kegiatan Rehabilitasi RTLH yaitu tercapainya
jumlah rumah layak huni dan sehat bagi keluarga miskin
yang berjumlah 2.020 unit berdasarkan hasil Program
Pendataan mandiri BAPPEDA (Database) Tahun 2014 di
239 Desa/Kelurahan. Kegiatan Rehabilitasi RTLH
dibiayai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017 berjumlah
Rp20.200.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus juta
rupiah). Jumlah pengalokasian dana bantuan Rehabilitasi
RTLH untuk setiap rumah sebesar 10 juta, dana
tersebut hanya dapat dipergunakan untuk membeli
bahan bangunan yang dibutuhkan saja.
Kinerja pembangunan perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator
seperti persentase rumah tidak layak huni. Jumlah
rumah tidak layak huni di Kabupaten Purbalingga pada
tahun 2015 sebanyak 27.533 rumah, dan 3.526 (12,8
persen) diantaranya menyatu dengan kandang ternak,
serta 13.894 (37,3 persen) diantaranya tidak memiliki
jamban yang layak (purbalinggakab.go.id). Sehingga
kondisi perumahan dan permukiman yang terdapat di
Kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan.
Progres rehabilitasi RTLH di Kabupaten
Purbalingga tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel
berikut ini
Tahun
Sumber Dana
Besaran
Dana Per
APBD
APBD I
Unit
2016
2.150
240
Rp
10.000.000
2017
2.020
1.015
Rp
10.000.000

Abstrak

Efektivitas program merupakan suatu usaha
untuk mengetahui seberapa jauh target yang telah
dicapai oleh suatu program baik yang dijalankan
pemerintah maupun pihak swasta. Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan suatu
program yang dijalankan oleh pemerintah terkait
dengan hunian yang layak bagi masyarakat yang terus
dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan. Kabupaten Purbalingga
merupakan daerah termiskin kelima di Provinsi Jawa
Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana eefektivitas program bantaun Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga. Dalam penelitian ini metode
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan
teknik
wawancara,
observasi,
dokumentasi dan penarikan kesimpulan, dalam
penelitian ini teori yang digunakan adalah efektivitas
program, dengan teori ini penulis dapat menganalisis
bagaimana efektivitas program yang sudah dijalankan
apakah sudah sesuai dengan target yang dicapai.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa
dari keseluran aspek indikator yang meliputi kurun
waktu, target sasaran, proses pengajuan program,
penentuan sasaran program, pelaksanaan dana
program, dan pertanggungjawaban pelaksana yang
sudah dilaksanakan dapat dikatakan efektif, namun
dari aspek kurun waktu target penyelesaian jumlah
Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni tidak tercapai,
yang
dikarenakan
jumlah
target
penerima
Rehabilitasi selama lima tahun 673 unit, akan tetapi
dalam tiga tahun program ini hanya dapat mencapai
331 unit saja.
Kata Kunci — Efektivitas Program, Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni

I. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan masalah yang di hadapi
oleh Kabupaten Purbalingga sendiri merupakan salah
satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan angka
kemiskinan sebesar 4.493.750 warga miskin pada tahun
2016. Hal ini berhasil diturunkan menjadi 4.197.490
orang pada tahun 2017. Meskipun jumlah penduduk
miskin di Kabupaten Purbalingga telah mengalami
penurunan, namun hakekatnya jumlah keseluruhan
penduduk miskin masih relatif tinggi. Hal ini
mengharuskan upaya lebih keras dalam penanggulangan
kemiskinan dan penangangan serius dari seluruh
pemangku kepentingan.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam rangka
percepatan
penanggulangan
kemiskinan
dan
pengembangan
kebijakan
perlindungan
sosial,
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Jumlah
4.170
1.255
Jumlah RTLH = 25.348 rumah

10.
11.
12.
13.

Desa Jatisaba
Desa Toyareja
Wirasana
Kembaran
Kulon
Jumlah Rumah

Realisasi Rehabilitasi RTLH di Kabupaten
Purbalingga tahun 2016 sebanyak 2.390 dan meningkat
kembali pada tahun 2017 sebanyak 3.035. Adapun
sumber pendanaan paling banyak berasal dari APBD.
Jumlah rumah yang belum direahibilasi pada tahun 2017
masih sebanyak 25.348.
Jumlah tersebut tersebar di seluruh desa di
Kabupaten Purbalingga, kecuali di Desa Purbalingga
Kulon dan Purbalingga Wetan yang berada di
Kecamatan Purbalingga. Jumlah rumah yang belum
direhabilitasi di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2017
sebanyak 546 rumah atau 2,15 % dari seluruh rumah
yang belum direhabilitasi di Kabupaten Purbalingga.
Program yang dijalankan pemerintah terkait
dengan hunian yang layak bagi masyarakat terus
dilakukan
sebagai
upaya
pemerintah
dalam
mengentaskan kemiskinan.
Dimana Kabupaten
Purbalingga merupakan daerah termiskin kelima di
Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Program Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) menjadi program utama dan
menjadi ikon dari Kabupaten Purbalingga (kompas.com).
Program yang sudah berjalan disertai dengan sejumlah
pengaturan agar program yang telah dijalankan dapat
dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi
terhadap program-program yang telah dilaksanakan
oleh pemerintah sangat diperlukan guna mengetahui
efektivitas program tersebut, khususnya terkait dengan
rehabilitasi RTLH.

201
7

201
8

9
11
7

5
5
6

7

5

7

5

9
11

5
6

9
7

5
6

16
15
12
17

11
11
11
11

12
12
5
6

673

127

121

83

Jumlah rumah tidak layak huni yang ada di
Kecamatan Purbalingga sejumlah 673 pada tahun 2016
yang perlu di mendapatkan Rehabilitasi RTLH. Dapat
diketahui kelurahan atau desa yang terdapat rumah tidak
layak huni terbanyak terdapat pada Desa Jatisaba 111
rumah dan yang paling sedikit tedapat rumah tidak layak
huni adalah Kelurahan Purbalingga Kulon dan
Purbalingga Wetan dimana masing-masing ada 3 rumah.
Dari tabel di atas pada tahun 2016 sampai 2018
Kecamatan Purbalingga mendapatkan 127 unit, 121 unit
dan 83 unit rehabilitasi RTLH.
Penetuan jumlah penerima bantuan ditentukan
berdasarkan hasil dari pembagian yang dilakukan oleh
Dinas Perumahan dan Pemukiman, Bapeda dan Bupati
yang telah dibagi menjadi tiga zona yaitu zona merah
(tinggi) mendapat 11 unit, zona kuning (sedang)
mendapat 9 unit, zona hijau (rendah) mendapat 7 unit.
Tetapi semua bisa tertambah atau berkurang
berdasarkan hasil keputusan bersama yang dilakukan
oleh Dinas Perumahan Dan Pemukiman, Bappeda, dan
kemudian disahkan oleh Bupati. Dikarenakan penerima
RTLH tidak hanya di Kecamatan Purbalingga saja,
melaikan di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten
Purbalingga.
A. Pencapaian Tujuan Program Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni
1) Kurun Waktu Pelaksanaan
Kurun waktu pelaksanaan merupakan
berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam
proses pembangunan dan penyelesaian
bantuan rehabiltasi rumah tidak layak huni.
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga
Tahun
2016-2020
dimana
misinya
meningkatkan ketersediaan dan kepemilikan
rumah layak huni dengan program rehabilitasi
rumah tidak layak huni. Pada tahun 2016 jumlah
rumah tidak layak huni yang terdapat di
Kecamatan Purbalingga berjumlah 673 unit.
Pada tahun 2016 berhasil direhabilitasi
berjumlah 127 unit, pada tahun 2017 berjumlah
121 unit, dan pada tahun 2018 berjumlah 83
unit yang berhasil direhabilitasi.
Berdasarkan data di atas setiap tahunnya
mengalami penurunan penerima bantuan
rehabilitasi rumah tidak layak huni, dimana
seharusnya jika jumlah rumah tidak layak
huninya 673 unit, setiap tahunnya minimal
menerima 134 unit selama lima tahun. Pada
tahun 2016-2018 yang sudah direhabilitasi
jumlahnya 331 unit, sehingga dapat dikatakan
bahwa waktu penyelesaian selama lima tahun
tidak selesai dikarenakan selama tiga tahun
yang berhasil terealisasi tidak sampai
setengahnya.

II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data pada penelitian adalah wawancara,
obsertasi dan dokumentasi. Adapun sasaran dalam
pengumpulan data ini adalah penerima program RTLH
di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga tahun
2016- 2017
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
No Nama
Jumla 201
.
Kelurahan/Desa h
6
RTL
H
1.
Bancar
61
10
2.
Bojong
48
12
3.
Kedungmenjang 36
3
an
4.
Purbalingga
3
3
Kulon
5.
Purbalingga
3
3
Wetan
6.
Purbalingga Lor 79
13
7.
Purbalingga
19
12
Kidul
8.
Penambongan
46
7
9.
Kandang
71
4
Gampang

111
70
50
76
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a)

Waktu Pembangunan Rumah Rehabilitasi
RTLH
Target adalah semua tujuan Program
tidak layak huni di Kabupaten
Purbalingga. Program ini adalah program
untuk pengentasan kemiskinan dengan
memenuhi kebutuhan rumah layak huni,
menumbuhkan
gotong
royong
masyarakat, meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat, dan meningkatkan
infrastruktur. Di tahun 2016 rumahrumah tidak layak huni berhasil diperbaiki
dengan 127 rumah dan pada 2017
berhasil memperbaiki 121 rumah.
b) Taget RTLH
Sasaran adalah semua tujuan
Program Rumah Tidak Layak di
Kabupaten Purbalingga. Seperti kita
ketahui, program ini adalah program
untuk pengentasan kemiskinan dengan
memenuhi kebutuhan rumah layak huni,
membina kerja sama masyarakat,
meningkatkan
kualitas
kesehatan
masyarakat,
dan
meningkatkan
infrastruktur lingkungan.
Pada 2016 rumah yang tidak
layak huni berhasil diperbaiki dengan 127
rumah dan pada 2017 berhasil
memperbaiki 121 rumah. Dengan
program Perumahan yang Tidak
Memadai, masyarakat memiliki sifat
gotong royong yang kuat, jumlah target
rumah yang akan diperbaiki tepat waktu
dan tepat sasaran, dan meningkatnya
kesehatan masyarakat dan lingkungan di
sekitar rumah yang menerima bantuan
dari Program Perumahan yang Tidak
Pantas. sehingga bisa dikatakan efektif.
2) Integritas Program Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni
a) Proses Pengajuan Bantuan
Alur proses Pengajuan program
rehabilitasi perumahan yang tidak
dapat dihuni dapat dilihat dari:
a) Pengajuan
Bantuan
Rehabilitasi RTLH
b) Kantor Perumahan dan
Permukiman
Kabupaten
Purbalingga
c) Bupati
Kabupaten
Purbalingga
d) Pencairan Dana Rehabilitasi
RTLH
e) Implementasi
Rehabilitasi
RTLH
f) Pelaporan Rehabilitasi RTLH
Dari semua kegiatan yang
diajukan untuk bantuan ada dua
masalah yang pada dasarnya karena
ketidaktahuan masyarakat tentang
program Rehabilitasi Rumah Tidak

Sehat Penduduk dan keterlambatan
pelaporan hasil dari TKSK Kabupaten.
Tetapi program ini bersifat stimulan,
pada dasarnya kegiatan ini adalah
kegiatan
sukarela
dan
saling
membantu,
bahkan
masyarakat
sekitar dapat membantu dengan
menyediakan makanan, minuman dan
uang tambahan selain membeli bahan
tambahan.
Dapat dilihat bahwa dengan
adanya program RTLH masyarakat
telah tergerak untuk bersama-sama
membangun
rumah
tetanggatetangganya yang tidak mampu dan
menggerakkan hati mereka yang
mampu
berpartisipasi
dalam
membangun secara material. Sesuai
dengan tujuan program, yaitu untuk
menumbuhkan
gotong
royong,
kelembagaan
masyarakat
dan
solidaritas sosial, sehingga dapat
dikatakan
efektif
dari
proses
pengiriman bantuan hingga pelaporan
semua dilakukan bersama tanpa
mengharapkan upah.
b) Penentuan sasaran RTLH
Penentuan target Penerima
bantuan untuk Rehabilitasi Rumah
tidak layak huni dilakukan dengan
proses di mana target ditentukan
sesuai
dengan
kriteria
yang
ditetapkan.
Proses
penentuan
penerima manfaat untuk rehabilitasi
rumah yang tidak layak huni
sebenarnya telah ditentukan data yang
terdaftar di BAPPEDA Kabupaten
Burbedaga.
Bahwa penentuan penerima
bantuan bantuan rehabilitasi untuk
rumah yang tidak layak huni dibagi
menjadi 3 zona, yaitu zona merah
dengan level RTLH tinggi, zona kuning
dengan level RTLH sedang, dan zona
hijau dengan level RTLH rendah.
Setiap zona telah menentukan jumlah
persis penerima, yaitu RTLH merah
RT 11, zona kuning 9 RTLH, dan zona
hijau 7 RTLH, sehingga lebih jelas
dalam penentuan penerima dan
penganggaran biaya.
Dalam proses penentuan
tujuan ini,
proses ditentukan
berdasarkan hasil dari jumlah rumah
yang tidak dapat dihuni di Kabupaten
Purbalingga sesuai dengan database
Bappeda. Jika jumlah rumah tidak
layak huni di Kecamatan sangat besar,
jumlah maksimum bantuan akan
diberikan di zona merah. Proses ini
ditentukan
berdasarkan
hasil
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pertemuan antara Bupati, Dinrumkin,
Bappeda dan Baekuda.
3) Adaptasi Program Bantuan Rumah Tidak
Layak Huni
a) Pelaksanaan Dana Rehabilitasi Rumah
Tidak Layak Huni
Implementasi dana RTLH
adalah proses di mana uang bantuan
digunakan dalam proses rehabilitasi
perumahan yang tidak dapat dihuni.
Pada tahun 2016, Kecamatan
Purbalingga menerima dana untuk
rehabilitasi rumah yang tidak dapat
dihuni sebesar 1.270.000.000 rupiah
untuk digunakan dalam pembangunan
setiap rumah untuk mendapatkan
10.000.000 rupiah, sehingga pada
tahun 2016 Kecamatan Purbalingga
menerima bantuan dengan 127 rumah
yang terbagi dalam -Setiap desa atau
desa.
Sedangkan
pada
2017
Kabupaten Purbalingga menerima
hibah sebesar 1.210.000.000 rupiah
dengan total 121 rumah tidak layak
huni.
Pada dasarnya Program
Bantuan Rehabilitasi untuk Rumah
Non-Hunian adalah stimulan untuk
memindahkan masyarakat untuk
membantu orang-orang di sekitar
yang kurang mampu atau miskin.
Proses menggunakan hibah hanya
dapat digunakan untuk membeli
bahan
bangunan,
tidak
dapat
digunakan untuk kegiatan lain di
luarnya seperti biaya tukang. Untuk
penggunaan dana semua telah
dilakukan sesuai dengan aturan yang
ditetapkan ditambah pencairan dana
yang
dilakukan
oleh
Tim
Pengembangan
Desa,
sehingga
meminimalkan penyalahgunaan dana
oleh penerima manfaat.
b) Pertanggungjawaban
Pelaksana
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Akuntabilitas
pelaksana
RTLH adalah kegiatan wajib dan
sejauh mana implementasi kebijakan
sesuai dengan SOP yang telah
ditetapkan. Ini telah dilakukan sejak
proses
pengorganisasian,
membimbing dan mengelola bantuan
perumahan yang tidak dapat dihuni
yang
dilakukan
oleh
Tim
Pengembangan
Distrik,
Tim
Pengembangan
Distrik,
Tim
Pengembangan Desa.
Dalam penelitian ini terdapat
temuan bahwa TKSK Kabupaten
memiliki banyak sekali tugas. Dimana
tugas TKSK tidak hanya sebagai Tim

Pelaksana
Kabupaten
untuk
Rehabilitasi Rumah yang Tidak Dapat
Dihuni, tetapi kegiatan lain yang
terkait dengan program Pemerintah
di Kabupaten Purbalingga. Sehingga
saat memantau atau memantau
rehabilitasi rumah tidak sesuai dengan
tempat tinggal Kecamatan TKSK serta
pendataan program-program lain di
desa.
Dari pengamatan peneliti,
semua petugas telah melakukan
pekerjaan mereka sesuai dengan tugas
masing-masing. Tetapi pada saat
melaporkan dan mencatat hasil dari
Pembangun Desa dan Pembangun
Distrik kadang-kadang masih ada
ketidakakuratan, karena tugas tim
pengembangan tidak hanya untuk
mengurus rehabilitasi rumah tidak
hanya layak huni, tetapi juga tugastugas lain seperti PNS.
VI.KESIMPULAN
1. Pencapaian tujuan program bantuan rehabilitasi
perumahan tidak layak huni berdasarkan aspek;
a. Jangka waktu untuk mengimplementasikan
program RTLH sangat efektif untuk proses
kerja menjadi kurang dari waktu yang
ditentukan 100 hari dan proses tidak hanya
bagi masyarakat untuk bekerja tetapi bekerja
sama dengan pihak-pihak terkait, seperti
militer dan polisi ; tetapi tidak dapat
mencapai target penyelesaian lima tahun
untuk jumlah total Rehabilitasi RTLH
b. target target RTLH sesuai dengan target
yang ditentukan tidak hanya oleh jumlah
rumah yang direhabilitasi tetapi juga
meningkatkan bantuan timbal balik antar
masyarakat, mencapai peningkatan dalam
kualitas
kesehatan
masyarakat
dan
lingkungan sekitarnya.
2.
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Integrasi program bantuan rehabilitasi RTLH dilihat
dari segi aspek;
a. Proses penyerahan program RTLH sesuai
dengan alur penyerahan bantuan yang
ditentukan, dari proses penyerahan proposal
hingga pelaporan akhir dan tidak ada kendala
karena dilakukan bersama, tetapi masih ada
orang yang melakukan tidak tahu bahwa
kegiatan rehabilitasi RTLH adalah stimulan;
b. menentukan target program RTLH sesuai
dengan SOP yang dilakukan dengan membagi
3 zona, yaitu zona merah atau zona tinggi
mendapatkan 11 RTLH, zona kuning atau
sedang mendapatkan 9 RTLH, dan zona hijau
atau rendah mendapatkan 7 RTLH, sehingga
penentuan yang jelas dari penerimaan dan
penganggaran biaya, untuk zona merah dapat
ditingkatkan sesuai dengan hasil keputusan

bersama
antara
Bupati,
DINRRUMKIN, BAKEUDA.
3.

BAPPEDA,

Menyesuaikan program bantuan rehabilitasi RTLH
berdasarkan aspek-aspek;
a. Pelaksanaan dana program RTLH dilakukan
sesuai dengan ketentuan, di mana dana bantuan
hanya dapat digunakan untuk membeli bahan
bangunan yang meliputi atap, lantai dan dinding;
b. akuntabilitas pelaksana program RTLH sesuai
dengan program SOP yang ditentukan dari
proses survei hingga pelaporan hasil
implementasi dan proses pemantauan evaluasi
dilakukan secara berkala untuk meningkatkan
kualitas pembuatan kebijakan pada tahun
berikutnya, tetapi dalam proses pelaporan yang
dilakukan oleh TKSK Kecamatan terkadang
mengalami keterlambatan karena kelebihan
tugas yang dilakukan oleh TKSK Kecataman, di
mana semua tugas mengenai kesejahteraan
masyarakat dari layanan terkait adalah tugas
utama TKSK.
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infrastructure as an element of the formation of the
city, in the absence of a good synergy establishment
of city branding, the efforts will be in vain. The
function of city branding is not just introduced the
city's identity only [2].
Some cities in Indonesia has implemented a
strategy of city branding as a tool to promote the
tourism potential, such as Yogyakarta with "Jogja
Istimewa", Solo with "The Spirit Of Java", Surabaya
with "Sparkling Surabaya", Banyuwangi with "The
Sunrise of Java, Bandung with "Paris Van Java". Kota
above are examples that have been using city
branding strategy to the international scale. The
following data on the number of visitors coming to
Indonesia 2015-2016 period either domestic or
foreign tourists.

Abstract
This paper aims to explain and design a model of
City Branding in Pemalang named “Pemalang
Pusere Jawa” and focused on the strategy of
Government to branding their city by a new
brand. NVivo application had been used in this
research. This study revealed that “Pemalang
Pusere Jawa” which a new brand for Pemalang has
shown increased tourism in Pemalang. The
success of the City Branding supported by
Government
and
people
in
Program;
Stakeholders; People; Culture; and Infrastructure
to boost local tourism which will have an impact
on the economic sector. Therefore, by using a
method of qualitative supported by Interview with
some key informant also study of supporting
documents.
Keywords: City Branding, “Pemalang Pusere Jawa”

400,000,000

Introduction
Indonesia which consists of various
districts/cities are currently competing to create the
famous region by the characteristic of a city. In Act
No. 32 of 2004 regulating the Local Government
provides local autonomy, of the regulation of
government, provide the widest opportunity for
each area to organize, plan, and manage the
potential of what is available in each area according
to the circumstances, or the existing problems [1],
Each local government is trying to increase the
income of local revenue (PAD) because it can
minimize the subsidy from the central government
and reduce the burden on the state budget.
The phenomenon of competition between
cities with a marketing technique known as City
Branding, which is an attempt of identity formation
or the image of the city that aims to introduce to
the public through slogans or icons that can present
the existing situation in each of the areas. According
to Ashworth and Voogd [2]. city branding is the
image of the city as innovative management, seeks
to improve the coordination of social, economic,
commercial, cultural, and government regulations.
Formation of city branding is not just focused on
making a logo or slogan, but must see the meaning
contained in the brand, even there should be a spirit
that is expected to describe an activity of the city,
both the activities of the society, the character of
the bureaucracy, or infrastructure that can support
the city to make it more known. City branding is in
desperate need of a synergy of all elements of
society, government, city, and transport
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Figure 1. Data and the Foreign Tourist
Visits Domestic to Indonesia Year 20152016
Indonesian territory consists of various areas,
one of which is the Central Java province, which is
composed of 29 districts and 6 cities. Here the
visitor data travelers to Central Java province.

579,924
375,166

Foreign Tourist
Domestic
Tourist

36,899,776
31,432,080

0

20,000,000
2016

40,000,000
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Source: Central Java BPS 2017
Figure 2. Data The visit of Foreign and
Domestic
Central Java years 2015-2016
Central Java province also implementing city
branding strategy one is Pemalang. Pemalang was
squeezed in between the two districts that have
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been widely known for their trademark each with
“Batik Pekalongan” and Tegal with the maritime city
that has a hot spring destination. Seeing these
conditions, Pemalang should work to improve the
tourist destinations that can be widely known as the
area around Pemalang.
There are a variety of attractions in Pemalang, from
the coast such as thistle and pool Waterpark
athletics at the national scale, and there are
mountains and hills travel because of geography
Pemalang which is at the foot of Mount Slamet.
Sightseeing the relation with spiritual also available,
as some people still maintain the cultural heritage.
Unfortunately, the existing tourism potential has
not been utilized properly, only a few people who
know the area, due to the lack of tourism
promotion by the government.
At first Pemalang’s slogan “Pemalang Ikhlas”
(Keindahan Komunikatif Hijau Lancar Aman Sehat)
however, is less to improve tourism because there
is no special appeal, and Pemalang still as a transit
route for people who want to travel is via the north
coast of Java. Seeing these conditions, the regent
Pemalang in cooperation with Bapeda, tourism
agencies, and community leaders makes city
branding strategy that is expected to increase and
strengthen tourism. The following table the number
of tourists who came to the district of Pemalang in
2015 and 2016 after the holding of city branding.

"explain" to the public [3]. City Branding is a process
of formation of a city or region that can be
recognized by the target market as investors,
tourists and a series of events through slogans,
logos, icons in a variety of other promotional media.
A city branding strategy is not just about a slogan or
sale but must have a distinct meaning in the form of
the depiction of how the situation, condition.
expectations for the area, so that when someone
sees and hears slogans, logos or icons can be
recalled to mind the wider community [4]. The
concept of city branding is to position a brand or
brand the city in order to remember the minds of
the public, there is a sense of a desire to visit the
city. Not only that, city branding is expected to
enter the spirit that clearly illustrated how the
implementation of the city. According to Larasati
[5], Zafira explains that there are some
requirements to make the city branding, namely [6]:
Attributes: the form of emblem or logo as a
condition for making city branding intended to give
an idea, perception, attractiveness, and personality
of the city. Message: message discount an important
role in the establishment of city branding as through
messages in the form of stories, history, and other
interesting things can make a special attraction for
visiting the city. Differentiation: a difference
between one city with another city, the city should
have its uniqueness. Ambassadorship: they
(stakeholders) have an objective to introduce a city
to come and settle in the city.
To Nazaruddin there is a grouping of the
component framework that supports the brand,
builds cities, namely [7]: Vision is a comprehensive
statement of what is desired by a city so that this
vision can be accomplished we need a clear strategy
to make it happen. The synergy is needed to
support a draft city from the stakeholders
(stakeholders) that are relevant and balanced.
Implementation of the city brand takes priority, the
most important priority is the local community,
including residents who live or looking for work in
the area. Local communities into a single entity that
can be useful to develop a city brand. Infrastructure
is a basic physical need, to support the economy.
But in this case, presentation of infrastructure
coming from the city to meet the expectations of
the city brand implementation. Space City and
Gateway is the access required by the city to
present and reinforce brand identity. The internal
culture is a pattern that contains the values, norms
of community activities that lead to the brand image
of the city. Opportunities that are open to meet the
individual needs such as, lifestyle, education, the
field of services which may affect the potential of
the area. The communication seeks to align all of
the messages contained in the city brand that
communicated to all people even to international.
Deffner and Metaxas in Space City and Gateway is
the access required by the city to present and

740,477
960,962

2015

2016

Figure 3. Data of tourist arrivals to
Pemalang 2015-2016
Source: BPS Pemalang 2016
Based on the presentation, the authors wanted to
examine associated with a program that was
created by the tourism department in formulating
strategies to strengthen tourism in Pemalang with
the slogan "Pusere Pemalang Java". Through the city
branding strategy if the district government has
implemented and applied by its function. This is
exactly interesting to study and determine whether
the meaning of the slogan has been up to the
community to enhance the tourism sector
Pemalang.
literature Review
1.1 Concept of City Branding
Branding is a way to promote the area through
advertising activities, but the word branding is to
want to show an activity that finds the image formed
by the existing conditions. City branding is a
strategy that aims to be a place that can "talk" or
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reinforce brand identity. The internal culture is a
pattern that contains the values, norms of
community activities that lead to the brand image of
the city. Opportunities that are open to meet the
individual needs such as, lifestyle, education, the
field of services which may affect the potential of
the area. The communication seeks to align all of
the messages contained in the city brand that
communicated to all people even to international.
Deffner and Metaxas in Space City and Gateway is
the access required by the city to present and
reinforce brand identity. The internal culture is a
pattern that contains the values, norms of
community activities that lead to the brand image of
the city. Opportunities that are open to meet the
individual needs such as, lifestyle, education, the
field of services which may affect the potential of
the area. The communication seeks to align all of
the messages contained in the city brand that
communicated to all people even to international.
Deffner and Metaxas in Opportunities that are open
to meet the individual needs such as, lifestyle,
education, the field of services which may affect the
potential of the area. The communication seeks to
align all of the messages contained in the city brand
that communicated to all people even to
international. Deffner and Metaxas in Opportunities
that are open to meet the individual needs such as,
lifestyle, education, the field of services which may
affect the potential of the area. The communication
seeks to align all of the messages contained in the
city brand that communicated to all people even to
international. Deffner and Metaxas [6],[7] describe
marketing a city brand, namely: Partnership /
Stakeholders; People; Program (Product, Packaging,
Place,
Price,
Promotion);
Culture;
and
Infrastructure.

but does not affect the image of the city through the
intervening [12]. City branding is one factor that
influenced business opportunities as a result of
social promotion and promotion network [5].
Phase supporting City Branding which can be seen
from the communication in the planning,
implementation, and evaluation [6]. In planning the
vision and mission established programming,
implementation is done promotions and lastly, the
evaluation phase with improved infrastructure.
Research Method
This study used a qualitative research approach.
Data from this study were collected using Several
methods as follows: interview, questionnaire, and
documentation. Interview questions were based on
literature reviews and the data of college
governance issues exposed in the media that answer
the research questions. The interview questions
addressed to key informants. The key informant's
interviews are the Head of Planning and Finance,
Staff for Planning, Development Expert Team, Team
Architecture, Planning Team, Two travel manager.
This research used NVivo 12 plus application to
analyze the Data Interview and Documentation.
NVivo application is one of the qualitative research
data to the analysis application that has been used
by many qualitative Researchers around the world
[13]. This application helps researchers visualize and
categorize data interviews, and documentation
Result and Discussion
Implementation of City Branding "Pusere Java
Pemalang" Toward Increasing Pemalang in Tourism
"Pusere Java" is one of the major programs
in
improving
tourism
regent
Pemalang.
Implementation of development programs in terms
of development carried out in the quarter, then in
terms of marketing is done every two weeks to
update the latest developments via social media or
websites. Government Pemalang using city branding
strategy as a first step to introduce the potential
that exists in the area. Pemalang elected Regent has
a mission vision associated with city branding,
where it aims to build Pemalang to look like other
areas Pemalang district with a wealth of natural
potential, the local community is now supported by
the local government wants to use it as a typical
regional product. Based on the geographical
location, soil structure, and weather support
pemalang southern region is very suitable for
growing pineapples. Pineapple including plants that

1.2
City Branding Through Increased
Tourism
Spillane in [8], Tourism is an activity trip nomadic
but temporary, it can be done by individuals or
groups. Interest someone did tourism to balance
happiness with both dimension environmental
science, social, cultural, and natural. Tourism is an
activity event conducted by individuals or groups,
whether in the country or abroad. These activities
require the ease of services and things to support
these activities, facilitated by the government or
non-travelers that desire can be fulfilled [9], City
Branding as part of efforts to realize an increase in
the local culture of a city as a city of culture [10]. In
support of improving the culture to attract
attention, participation and the role of the
community is needed communication and
implementation of the event as a medium [11].
their city has a significant effect on city image [4].
The influence of city branding is also a direct impact
on the image of the city and visit Youth Traveler,

knows no season, so that during the dry
season or the rainy season pineapple plants
continue to grow with good quality.
According to the source the Head of
Planning and Finance.
“in Pemalang is pineapple, why pineapple
selected for the production of pineapple in
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pemalang very much. And icons were used
because the natural resources community
was ready and able to economically or
business to increase the income of local
people's economy”.

branding in terms of products made by the
Government of Pemalang. Fabric Goyor became the
mainstay product of Pemalang. Mentioning Goyor
Fabric is based on a production process that is
before the yarn is knitted first tied, so the threads
are not bound to be affected by the design and color
according to the desired pattern. Patterns or images
used floral (flower) with the formation or beamed
tetris blocks. This holster also has its own flexibility
and does not crease so that people refer to it as a
sarong goyor or SLOSH. Data in 2018 showed the
following Goyor Weaving production.
915 750
915.750

Figure 4. Brand of Pemalang
Branding "Pemalang Pusere Jawa" was
launched in 2016, ahead of the anniversary of
Pemalang to 442 are housed in the district hall,
marked by the delivery of a PIN to community
leaders, and then continued cutting cone and fly a
balloon [14]. The logo is a visual identity that
reflects the characteristics, traits, potential, and
cultural communities Pemalang district different
from other areas. Based on the decree No. 27 of
2017 Article 7 states that city branding logo used by
all levels of government Pemalang to promote and
build a positive image of Pemalang through;
government official activities, the use of the product
merchandising and printing, dissemination activities
to the community / auxiliaries and other networking
(SME products), and promotional activities or other
means of socialization. The following products are
processed by public Pemalang.

50 875
2035

Figure 6. Production's data of Goyor
Weaning
(Source: Goyor Weaving Production House, 2018)
From the above data, production Fabric
production Goyor at ± 915 750 pcs / year with a
capacity of 50 875 workers as much as workers.
Workers aided by traditional looms as many as
2,035 units of the loom.
Pemalang regency government has designed a
program City Branding ie increase traffic travel
destinations in Pemalang particularly in the area and
backs pemalang coastal hills in the southern
pemalang area. The Government considers that the
program is a program that is superior and able to
increase tourist visits to Pemalang by tourists. The
Government considers that the program is a
program that is superior and able to increase tourist
visits to Pemalang by tourists. This is consistent with
the statement in an interview with Subsection
resource for Planning and Finance Department of
Tourism.
"The program is not partially formed, but since the
beginning of regents elected in accordance with the
vision and mission that will form the brand
pemalang" pusere Java "from there established a
development program leading tourist attraction in
the southern pemalang. Then the development of
tourism awareness groups, and marketing.
Marketing in exhibitions and Visit Pemalang
application ".
A program will not run without the support
and cooperation of the various parties. In the
partnership system, there are three important

Figure 5. Products of Pemalang
From the figure above, there are the typical
pineapple processed products Pemalang jam, syrup,
chips and Fabric Goyor. Those products will be
distributed to a souvenir shop in Pemalang, with
simple processed products that have an impact on
society's economy and ease unemployment. This is
one manifestation of the implementation of city
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pillars, which are crucial in the development of the
area into a tourist destination that is the
Government, Private Parties / Investors, and
Society. The role of local government in this regard
must be able to act as a regulator and facilitator. In
that sense, the government as a regulator able to
make rules or policies that can build an optimal
development of the region. And as the facilitator,
the local government in this regard is expected to
provide guidance and training to the community to
be able to become a human resources professional
who is ready to become perpetrators of direct
tourism services.

In a city branding strategy, as the process of
establishing an area that can be recognized by the
public, not only based on the slogan or icon only.
However, it must have the personality or
characteristics of the people is reflected in the
culture of the city. Pemalang Regency society's
personality characteristics generally the same as
other areas, namely friendly and still preserve the
culture. Cultural values influence to attract tourists
that are interested in visiting an area. As can be seen
in the following figure.

Figure 9. Coding Matrix NVivo 12 plus
The figure can be explained from the above
that the issue of culture in the City Branding has
been widely mentioned and explained in the
interview that researchers do. A total of four
statements from the two speakers who explained
that the value of the culture of Pemalang should be
included in the elements of City Branding although
only in the form of preservation. Cultural
preservation in Pemalang always does every year
like the "Festival Wong Mountains" to other annual
events.
Community
involvement
in
the
implementation of City Branding becomes one of
the factors. People still are required to preserve the
culture which is owned as a form of cultural
identity-area course with the support of local
government support. From the above matrix can
also had been seen by public enthusiasm for City
Branding, There is six public response that supports
the presence of City Branding in Pemalang. From
some of these statements and expect the public
agrees with their city branding can boost tourism in
Pemalang, thereby increasing economies Pemalang
people considering government budget spent on
program enhancement is not a little travel.

Figure 7. Group Analysis NVivo 12 plus
From the figure above, it can be seen that the
dominant network in seeing the partnership formed
in the process of implementation of the programs
and infrastructure. The infrastructure stakeholders
involved, that Team Planalogi, Architecture Team
and Expert Team of Economic Development. Of the
implementation of the program involved, there is
the Government and Society. Implementation of the
program, especially in the management of existing
tourist attraction in Pemalang enable conducted by
governments and their staff to cooperate with the
village for the management and development of
tourist attraction. The following data Pemalang
travel.

Figure 8. Tourism in Pemalang
(Source: Department of Tourism, Youth and Sports
Year 2017)
Figure 9 explains that the natural attractions
that exist in Pemalang district are dominated by
more than a total of 27 locations nature tours, made
in a total of 12 locations, as many as 11 locations
religious tourism and village tourism as much as 13
tourist sites.
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the government in various ways such as those
mentioned above. The execution also must have
been adapted to the local budget. City Branding
Program success also requires good
cooperation from all those involved in the
program. As in the model below.

Table 1. Budget Pemalang Tourism
Improvement
(Source: Department of Tourism LAKIP 2018)
Increase in tourism has been budgeted at a
cost of Rp34.114.702.500,00.- a program for
tourism programs. The program, among others on
improving the quality of local development planning
and performance reporting as well as the
development of tourism potential, especially in
nature. The graph below will show the tourism

Figure 11. Clustered Coding NVivo 12 Plus
Figure coding above shows the relationship
between the factors supporting the City Branding
with various actors involved. While the
Government is actively engaged in the
implementation process material and infrastructure,
the community around the tourist areas have also
done management activities tours that have
supported and optimized by the Pemalang Local
Government.

traffic data Pemalang district.

Conclusion
City branding "Pemalang Pusere Java" as a step to
increase tourism. The strategy used by
stakeholders; People; Program; Culture; and
Infrastructure has been said to be quite successful.
However, there are still some things that have not
been successful. City Branding Program undertaken
must be superior to the government to increase
tourism in Pemalang by tourists. Governments have
an optimistic view that the program is a program
that is superior and able to increase tourist visits to
Pemalang by tourists. With the city branding can
boost tourism in Pemalang, thereby increasing
economies
Pemalang
people
considering
government
budget
spent
on
program
improvement does not travel a bit and have been
proven from the very significant in tourist arrivals
after the city branding program. Tourist revenue
coming into the area is also significant, then the
hope is to add PAD Pemalang.

Figure 10. Tourism Visitor Data in
Pemalang 2018
(Source: Department of Tourism, Youth and Sports
District. Pemalang 2018)
Data above can be explained that in 2018
as many as 986 943 tourists visiting the area
Pemalang travel. Data also show in May 2018,
there is a significant rise in the number of tourist
visitors Pemalang. That is Pemalang set the levy
for travel is appropriate and can be reached by
tourist visitors. The data also shows a significant
rise in tourist visits in Pemalang for their City
Branding. Such a statement following informant.
“are several very significant in tourist arrivals
after the city branding program. Tourist
revenue coming into the area is also
significant, then the hope is to increase our
revenue from the program that we carry
out."
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jumlah penduduk dan aktivitas di daerah perkotaan yang
lebih banyak.
Selain itu, ketimpangan pembangunan juga terjadi
karena banyak faktor lain yang mempengaruhinya
sehingga membuat pembangunan di Indonesia semakin
tidak merata dan berdampak pada tingginya angka
kemiskinan
di
Indonesia.
Untuk mengatasi
permasalahan tersebut, pemerintah membuat strategi
guna mengatasi ketimpangan pembangunan daerah
yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional
yang
menaruh
perhatian
besar
terhadap
pembangunan
di
daerah pedesaan. Pengertian
menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
[1], desa merupakan kesatuan
masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak tradisonal yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun
2014 maka otonomi daerah menjadi lebih luas,
dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur
kewenangannya sendiri. Dengan posisi tersebut desa
memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang
kesuksesan pembangunan nasional secara luas.
Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama
keberhasilan pembangunan nasional.
Keberhasilan pembangunan di desa tentunya
tidak
terlepas
dari
pemerintah
desa yang
melaksanakannya secara langsung. Maka desentralisasi
kewenangan yang lebih besar disertai dengan
pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang
memadai sangat dibutuhkan untuk menunjang
keberhasilan pembangunan di desa dan
menuju
kemandirian desa. Untuk itu pada Tahun 2015
pemerintah memberikan kucuran dana desa yang
ditransfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) ke daerah kabupaten untuk dilanjutkan
ke rekening desa desa guna menunjang keberhasilan
pembangunan di pedesaan.
Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa menjelaskan bahwa Dana Desa
merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah
untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) yang
diterima
oleh
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan

Abstrak
Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh
Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
terhadap penggunaan Dana Desa belum maksimal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
pengawasan Inspektorat Daerah dan kepemimpinan
Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan dana
desa dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaruh pengawasan terhadap
pengolahan keuangan (manajemen) dapat dilihat
pengaruhnya dalam hasil spss Model Summary pada
Rsquare sebesar 13,1% nilai t hitung 2.545 › t tabel
2.017 berarti ada pengaruh (x1) pengawasan terhadap
y pengelolaan keuangan, pengaruh kepemimpinan
terhadap pengolahan keuangan (manajemen) dapat
dilihat pengaruhnya dalam hasil spss Model Summary
pada Rsquare sebesar 23,5% nilai t hitung 2.545 › t tabel
2.017 berarti ada pengaruh (x2) kepemimpina
terhadap (y) pengelolaan keuangan. pengaruh
pengawasan dan kepemimpinan terhadap pengolahan
keuangan (manajemen) dapat dilihat pengaruhnya
dalam hasil spss Model Summary pada Rsquare
sebesar 28,4%, nilai f hitung 8.325 › f tabel 3.21 berarti
ada pengaruh (x) pengawasan dan kepemimpina
terhadap (y) pengelolaan keuangan. Hasil rekapitulasi
yang
diperoleh
dari
variabel
faktor
yang
mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dengan
persentase sebanyak 54,07% kategori kurang baik.
Kata Kunci : Pengawasan,
Pengelolaan Keuangan

Kepemimpinan

dan

I.

PENDAHULUAN
Pemerintah
Indonesian
saat
ini
terus
mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan
nasional yang
berkesinambungan
yang
meliputi
keseluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara,
agar laju pembangunan nasional serta laju pembangunan
daerah di desa dan kota semakin seimbang dan serasi
serta untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan
nasional yang tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Namun pembangunan nasional
di Indonesia pada pelaksanaannya masih dihadapkan
dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti
ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan
daerah perkotaan [1]. Pembangunan dapat dikatakan
lebih
maju
di
daerah perkotaan
sebab
pembangunannya relatif lebih cepat karena mengingat
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pemberdayaan masyarakat [2]. Dana Desa ini bertujuan
untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan
partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan desa melalui
pembangunan
dalam
skala
desa.
Pemerintah
memberikan kewenangan penuh terhadap aparaturaparatur desa serta masyarakat desa dalam pelaksanaan
program Dana Desa dan penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa guna mendukung program
pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa. Prinsip penggunaan Dana Desa tersebut telah
diatur dalam Permendes Nomor 5 Tahun 2015
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa [3],
yaitu diprioritaskan
untuk
membiayai
belanja
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dasar hukum pelaksanaan Dana Desa sendiri
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 [4]. Kemudian Menteri
Keuangan juga menetapkan Permenkeu Nomor
93/PMK.07 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian,
penyaluran, penggunaan, penentuan, dan evaluasi dana
desa.
Berdasarkan data bahwa Kabupaten Sidenreng
Rappang memiliki besaran dana desa pada tahun 2017
mencapai Rp 55.098.540.000 Penerima dana desa
tertinggi di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan
jumlah Rp 918.160.000 berada pada Desa Leppangeng
di Kecamatan Pitu Riase, sedangkan penerima dana
desa
terendah
dengan
jumlah
sebesar
Rp
763.467.000 berada pada Desa Tonronge di Kecamatan
Baranti.
Pelaksanaan Program Dana Desa harus tetap
sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung
jawab aparatur desa serta dana desa tersebut harus
dialokasikan dan digunakan sebagaimana mestinya
sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang
berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang pengelolaan keuangan desa serta telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa [4],[5].
Untuk memastikan pelaksanaan program tersebut
berjalan secara tertib, transparan, partisipatif dan
akuntabel serta sesuai dengan apa yang telah
disusun dan direncanakan sebelumnya maka perlu
pengawasan terhadap pelaksanaaan program tersebut.
Peranan
pengawasan
dalam
suatu
program
pembangunan
muncul sebagai
sarana
untuk
memastikan pelaksanaan program pembangunan
tersebut telah dilakukan sesuai dengan rencana,
aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
suatu program pembangunan, pengawasan haruslah
melekat didalamnya dalam arti pengawasan merupakan
bagian dari aktivitas pelaksanaan program pembangunan
itu sendiri.
Pengawasan
sama
pentingnya
dengan
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,
dimana
pengawasan
merupakan
bagian
dari
pelaksanaan fungsi manajemen. Menurut Manullang

(2006:13) fungsi pengawasan dilakukan dengan
memperhatikan
pelaksanaan
fungsi
manajemen
lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian,
dan pelaksanaan [6]. Dalam melaksanakan keempat dari
fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara
otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang
sesuai dengan yang direncanakan.
Inspektorat Kabupaten / Kota merupakan salah
satu dari instansi yang melaksanakan pengawasan
terhadap penggunaan Dana Desa. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017,
pengawasan Dana Desa menjadi bagian dari
pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota
dalam
ruang
lingkup
pengawasan/pemeriksaan
penyelenggaraan pemerintahan desa [7].
Inspektorat Daerah
berkewajiban
untuk
mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan
daerah dengan melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan
pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. Sebagai salah satu indikator keberhasilan
pengawasan disuatu daerah dengan terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, untuk mencapai
keberhasilan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang memiliki visi yaitu “Terciptanya
Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektifitas Dalam
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah
Melalui
Profesionalisme Aparatur Inspektorat Menuju Sidenreng
Rappang Yang Maju dan Terkemuka”.
sejauh ini, pelaksanaan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Sidenreng Rappang terhadap penggunaan Dana Desa
belum maksimal,
sebab Inspektorat
Kabupaten
Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pengawasan
terkendala anggaran, sumber daya manusia (SDM) serta
sarana dan prasarana pengawasan.
Ini
sangat
berdampak
pada
masih
maraknya
kasus
penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran Dana
Desa yang dilakukan oleh aparatur desa.
Berdasarkan data pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2017,
terdapat 2 (dua) Kepala Desa diduga melakukan
penyimpangan penggunaan dana desa, Penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran dana desa sebagian desa
belum tertib serta pelaporan realisasi penggunaan dana
desa tidak tepat waktu [7]. Ini membuktikan masih
minimnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan
khususnya penggunaan dana desa. Oleh karena itu
pembinaan
dan pengawasan yang lebih intensif
terhadap penggunaan Dana Desa merupakan hal yang
sangat penting untuk dilaksanakan agar aparatur desa
dapat lebih memahami sistem dan ketentuan yang
berlaku dalam penggunaan Dana Desa. Selain itu
untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan
penyalahgunaan anggaran Dana Desa agar tujuan
pemerintahan desa dalam penggunaan Dana Desa
sebagai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
dapat tercapai secara maksimal.
Pada dasarnya dana desa diserahkan langsung ke
desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
agar adanya pemerataan sehingga tidak terjadi urbanisasi
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yang tinggi. Pada kebijakan ini tentunya Kepala Desa
dituntut untuk bijak dalam pengelolaan dana desa dan
mampu menyusun kebijakan yang strategis guna
mewujudkan pembangunan di desa. Pembangunan desa
merupakan salah satu cara mensejahteraan masyarakat.
Penggunaan dana desa dalam pembangunan harus
melibatkan peran aktif masyarakat dalam menampung
aspirasi dan melibatkan masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan sehingga dana yang besar dapat dirasakan
oleh semua masyarakat desa [8]. Kinerja seorang kepala
desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat
menjalankan
tugas
pokok
memimpin
dan
mengkoordinasikan
pemerintah
desa,
dalam
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa,
melakukan pembinaan dan pembangunan perekonomian
masyarakat desa. Disisi lain, kepemimpinan kepala desa
merupakan salah satu aspek yang menonjol dan
berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan desa
[9].
Kepala desa tentunya wajib melibatkan
masyarakat dalam setiap program pemerintahan, bentuk
kebijakannya adalah setiap program yang telah
direncanakan
wajib
di
sosialisasikan
kepada
masyarakat.Partisipasi masyarakat dalam pembangunan
pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan
keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari
dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam
keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan dalam
pembangunan desa [10].
Pada kenyataannya proses pengelolaan keuangan
dana desa belum terlaksana dengan baik, dikarenakan
dalam hal pengelolaan keuangan kepala desa hanya
berkerja sendiri dengan tidak melibatkan sekretaris desa
dan seluruh perangkat desa lainnya, kepala desa dalam
menyusun APBDesa belum melibatkan seluruh
komponen masyarakat, kepala desa belum transparan
tentang dana dan kegiatan yang dilakukan desa selama 1
(satu) tahun berjalan yang seharusnya diketahui oleh
masyarakat.
Menurut Adrian Sutedi (2010:171) pengawasan
pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk
menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai [11].
Menurut Sondang P. Siagian (1970:19) bahwa
pengawasan adalah proses pengamatan dari pada
pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi pemerintah
daerah untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang
sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang
telah ditentukan [12].
Manullang (1994:21) mengemukakan bahwa
menurut Henry Fayol pengawasan adalah terdiri dari
pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi
yang telah telah digariskan yang bertujuan untuk
menunjukkan atau menentukan kesalahan-kesalahan,
kelemahan-kelemahan
dengan
maksud
untuk
memperbaikinya dan mencegah terulang kembali [13].
Sedangkan Syafiee (1998:60) bahwa menurut Stephen
Robbins, pengawasan adalah proses mengikuti
perkembangan kegiatan untuk menjamin (to unsure)
jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai

secara (accomplishe) sebagaimana yang direncanakan
sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran
yang saling berhubungan [14].
Menurut Situmorang dan Juhir (1994:21)
pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam
rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran
yang hendak dicapai [15]. Sedangkan menurut Bohari
(1992:4) pengawasan merupakan suatu bentuk
pemeriksaan dan pengontrolan agar apa yang telah
direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu
yang telah ditentukan serta untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam
pelaksanaan tadi, sehingga berdasarkan pengamatanpengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk
memperbaikinya demi tercapainya wujud semula [16].
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa pengawasan merupakan suatu
pengamatan dalam rangka mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas dan kelemahan-kelemahan serta
kesulitan-kesulitan
dalam
melaksanakan tugas
tersebut. Dalam penelitian ini, pengawasan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidenreng
Rappang merupakan suatu bentuk pemeriksaan dan
pengontrolan terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa
agar penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan aturan
yang berlaku.
Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh
organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan
dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan apada dasarnya
selalu, mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu
pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian
suatu tujuan.
Menurut Bohari (1992:5), tujuan pengawasan
yaitu mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan
membandingkannya dengan apa yang seharusnya
terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan
penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin atau
penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang
bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang
perlu [16]. Tujuan utama pengawasan ialah untuk
memahami apa yang salah demi perbaikan di
masa
datang
dan mengarahkan seluruh kegiatankegiatan dalam ra ngka pelaksanaan daripada suatu
rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang
maksimal.
Kepemimpinan berarti mempengaruhi orang lain
untuk mengambil tindakan, artinya seorang pemimpin
harus berusaha mempengaruhi pengikutnya dengan
berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang
terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan),
penetapan sasaran, memberi imbalan dan hukuman,
restrukrisasi organisasi dan mengkomunikasikan sebuah
visi. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat
dipandang efektif apabila dapat membujuk para
pengikutnya untuk meninggalkan kepentingan pribadi
mereka demi keberhasilan organisasi [17].
Gaya kepemimpinan menggambarkan kombinasi
yang konsisten dari falsafah, keterampilan, sifat dan sikap
yang mendasari perilaku seseorang. Gaya kepemimpinan
yang menunjukkan secara langsung maupun tidak
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langsung , tentang keyakinan kepemipinan terhadap
kemampuan
bawahannya
[18].
Artinya,
gaya
kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil
kombinasi dari falsafah, keterampilan sifat, sikap, yang
sering diterapkan pemimpin ketika mencoba
mempengaruhi kinerja bawahannya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.27
tentang desa, dalam struktur organisasi pemerintahan
desa, Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa
tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
perangkat desa, kepala desa diangkat dan dilantik oleh
bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa
warga negara Republik Indonesia dengan masa jabatan 6
(enam) tahun dan dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
Kepala desa berkedudukan sebagai alat
pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan
pemerintahan desa. Kepala desa bukan saja menjalankan
pemerintahan, membina ketertiban dan ketentraman,
menjaga supaya hukum yang dilanggar dapat dipulihkan
seperti sediakala, tetapi juga agar orang-orang yang
melanggar hukum itu tidak mengulangi lagi perbuatannya
dan orang-orang yang telah didamaikan benar-benar
damai seperti semula [19].
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, kepala
desa mempunyai wewenang menyelenggaraan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pelaksanaan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang
memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
mengajukan rancangan peraturan desa, menetapkan
peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan
peraturan desa mengenai APBD untuk dibahas dan
ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan
masyarakat desa, membina perekonomian desa,
mengkoordinasikan
pembangunan
desa
secara
partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar
pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan [20].

mengemukakan beberapa aspek yang terdapat pada
pengawasan :
A. Pengawasan Langsung
Pengawasan langsung terhadap pengelolaan keuangan
dana desa menunjukkan skor yang kurang baik
dengan persentase 47,11%.
B. Pengawasan Tidak Langsung Laporan Dari Perangkat
Desa
Pengawasan tidak langsung laporan dari perangkat
desa menunjukkan skor kurang baik dengan
persentase 53,33%
C. Pengawasan Tidak Langsung Laporan Dari
Masyarakat
Pengawasan tidak langsung laporan dari masyarakat
menunjukkan skor kurang baik dengan persentase
49%.
Sedangkan untuk kepemimpinan Kepala Desa, ada
beberapa aspek :
4. Kepemimpinan otoriter.
kepemimpinan otoriter terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang tidak baik
dengan presentase yaitu 34,22%. Kepemimpinan otoriter
sangat tidak menunjang dalam pengelolaan keuangan
dana desa, kepala desa mempunyai pertimbangan sendiri
ketika dihadapkan pada permasalahan dana desa . Maka
dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter
tidak dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan di
desa.
5. Kepemimpinan Demokratis.
Kepemimpinan demokratis terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang kurang baik
dengan presentase yaitu 44,89%. Kepemimpinan
demokratis sangat
menunjang dalam pengelolaan
keuangan dana desa, tetapi dalam pengambilan keputusan
ada beberapa kepala desa tidak serta merta
melaksanakan kepemimpinan demokrasi berhubung
disetiap keputusan atau ide yang diberi masyarakat untuk
desa biasanya tidak singkron baik segi visi dan misi desa
maupun dari segi rencana anggaran desa.. Dapat
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan demokratis baik
digunakan dalam pengelolaan keuangan di desa,
khususnya untuk pengelolaan dana desa.
6. Kepemimpinan kendali bebas.
kepemimpinan laissez faire terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang tidak baik
dengan presentase yaitu 36,89%. Kepemimpinan laissez
faire juga dapat menunjang dalam pengelolaan keuangan
dan desa, Pemimpin ini memberikan kepada orang lain
dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk
melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan
kehendak bawahan dan tipe ini dapat dilaksanakan pada
organisasi yang memang benar–benar mempunyai
sumber daya manusia yang baik dan mampu merancang
semua kebutuhan organisasi dengan mandiri. Dapat
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan laissez faire baik
digunakan dalam suatu desa.
Selanjutnya hasil penelitian mengenai fungsi-fungsi
manajemen terhadap pengelolaan keuangan dana desa
sebagai berikut;

II.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang dilakukan untuk mengolah
dan menganalisis penelitian ini adalah penelitian metode
deskriptif kuantitatif [3], dengan populasi seluruh desa
sebanyak 68 desa sedangkan sampel 45 sampel. Adapun
tekhnik pengumpulan data yaitu wawancara, kuisioner
dan dokumentasi, sedangkan tahapan dalam analisis data
yaitu dengan menyeleksi data, klarifikasi data, tabulasi
data, dan standarisasi data. Adapun standarisasi data
untuk mempermudah analisis yaitu penentuan kualitas
jawaban, penentuan skor, penentuan persentase,
pengujian hipotesis, dan regresi linear berganda.
III.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengawasan Inspektorat dan kepemimpinan
Kepala Desa sangat berpengaruh terhadap pengelolaan
keuangan dana desa di Kabupaten Sidenreng Rappang .
Oleh karena itu melalui penelitian ini, peneliti
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4. Planning (perencanaan)
Proses perencanaan / planning terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang tidak baik
dengan presentase yaitu 36,00%. Dikarenakan bahwa dalam

2.545 › t tabel 2.017 berarti ada pengaruh x1 pengawasan
terhadap y pengelolaan keuangan.
2. Pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap
pengelolaan keuangan dana desa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh kepemimpinan terhadap pengelolaan keuangan
dana desa signifikan. diketahui dari penelitian untuk
mengetahui pengaruh x terhadap y dengan nilai t hitung
2.545 › t tabel 2.017 berarti ada pengaruh (x2)
kepemimpinan terhadap (y) pengelolaan keuangan.
3. Pengaruh Pengawasan dan Kepemimpinan Terhadap
Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh
pengawasan dan kepemimpinan terhadap pengelolaan
keuangan dana desa adalah signifikan. diketahui dari
penelitian diatas untuk mengetahui pengaruh x terhadap
y dengan nilai f hitung 8.325 › f tabel 3.21 berarti ada
pengaruh (x1) pengawasan dan (x2) kepemimpinan
terhadap (y) pengelolaan keuangan.

sesi perencananaan dimana kaur perencanaan diberi tugas
untuk mengumpulkan masyarakat baik dari segi tokoh tokoh
masyarakat, agama, adat pendidikan, dll kaitanya dalam hal
membahas program-program yang akan di realisasikan nantinya
di desa

5. Pengorganisasian
Pengorganisasian / pelaksanaan terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang tidak baik
dengan presentase yaitu 32,89%. Melihat dari hasil
persentase diatas dikarena masih banyaknya desa yang
melakukan musyawarah program yang hanya untuk
menjalankan kewajiban dan seringnya terjadi suatu program
proritas yang bisa tidak jadi terelisasi.

6. Pelaporan
Pelaporan terhadap pengelolaan keuangan dana desa
menunjukkan skor yang tidak baik dengan presentase
yaitu 33,33%. Melihat dari hasil persentase diatas dikarena
sejauh ini bendahara merupakan tugas dan pokoknya maka dari
itu setiap laporan semuanya dibuat oleh bendahara.
Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan
keuangan, ada beberapa aspek antara lain :
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1. Faktor Manajer / Pimpinan
Manajer / pimpinan terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor yang baik
dengan persentase 64,44%, Dikarenakan bahwa dilihat
desa merupakan suatu sistem pemerintahan yang
mempunyai otonomi daerah tersendiri, melihat dengan hal
tersebut kepala desa dalam mengambil aatau menentukan
kebijakan tidak serta merta dikarena masih ada aturan yang
menglatar belakangi setia kebijakan yang keluar.

2. Faktor tanggungjawab
Faktor tanggungjawab terhadap pengelolaan
keuangan dana desa menunjukkan skor kurang baik
dengan persentase 64,44%, Dikarenakan bahwa melihat
dari struktur pemerintah desa terlalu minim dengan
membadingkan pada masyarakat yang dilayani, maka secara
otomatis aparat desa sering bekerja tidak sesuai dengan
disiplin ilmu atau tanggung jawab yang di berikan.

3. Faktor Sarana dan Prasarana
Faktor sarana dan prasarana terhadap
pengelolaan keuangan dana desa menunjukkan skor
kurang baik dengan persentase 46,67%, dikarena masih
banyaknya desa yang kekurangan sarana dan prasarana
penunjang dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung
jawab, minimnya sarana dan prasarana tersebut dapat
menghambat organisasi mencapai apa yang disetujui.

IV. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat
ditarik kesimpulan yang dapat dilihat dari beberapa aspek
yang telah penulis teliti, yaitu :
1. Pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan
keuangan dana desa
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
dana desa signifikan. Diketahui dari penelitian untuk
mengetahui pengaruh x1 terhadap y dengan nilai t hitung
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Abstrak

metode “Political Marketing” digunakan sebagai suatu
instrument analisis dalam setiap bagian tahapan proses
langkah pemenangan, diantaranya adalah bagaimana
pelaksanaan political marketing di Australia, bagaimana
pelaksanaan political marketing di Inggris, bagaimana
pelaksanaan political marketing di Amerika Serikat, dan
bagaimana pelaksanaan political marketing di Thailand,
yang kesemuanya menunjukan hasil yang sama, yaitu
“Political Marketing” dapat menjadi suatu teknik atau
metode strategi pemenangan untuk mendapatkan
sebanyak- banyaknya suara pemilih (konstituen) di dalam
suatu pemilihan umum Selain itu, “Political Marketing”
mampu meningkatkan partisipasi dari para pemilih
(konstituen), hingga berpengaruh kepada keputusan
akhir para pemilih (konstituen) di dalam suatu pemilihan
umum [21], [16], [12], [22].
Selanjutnya di Indonesia, ada banyak penelitian
yang telah dilakukan dalam kajian “Political Marketing”
terkait bagaimana teknik atau metode “Political
Marketing” digunakan sebagai suatu instrument analisis
dalam setiap bagian tahapan proses langkah pemenangan,
diantaranya adalah bagaimana pelaksanaan political
marketing di tingkat nasional pelaksanaan political
marketing di tingkat lokal, yang kesemuanya juga
menunjukan hasil yang sama, yaitu “Political Marketing”
dapat menjadi suatu teknik atau metode strategi
pemenangan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya
suara pemilih (konstituen) di dalam suatu pemilihan
umum [11], [7]. Selain itu, “Political Marketing” mampu
meningkatkan partisipasi dari para pemilih (konstituen),
hingga berpengaruh kepada keputusan akhir para pemilih
(konstituen) di dalam suatu pemilihan umum.
Di Indonesia sendiri konsep “Political Marketing”
mempunyai
peran
dalam
penentuan
proses
demokratisasi. Dalam pemilihan presiden tahun 2019
misalnya, diketahui bahwa Letjen (Purn.) H. Prabowo
Subianto Djojohadikusumo sebagai pihak oposisi kembali
berhadapan dengan Ir. H. Joko Widodo sebagai pihak
petahana yang berpasangan dengan Prof. Dr. K. H. Ma'ruf
Amin, yang di dukung partai koalisi (PDIP, PKB, Nasdem,
PPP, Perindo, PSI, Hanura, PBB, PKPI). Dalam pemilihan
presiden tahun 2019 kali ini Letjen (Purn.) H. Prabowo
Subianto Djojohadikusumo berpasangan dengan H.
Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., M.B.A., pasangan ini di
usung oleh partai koalisi (Gerindra, PKS, PAN,
Demokrat, dan Berkarya). Dalam perebutan kekuasaan
pada pemilihan presiden tahun 2019 ini, berbagai strategi
“Political Marketing” dilakukan oleh badan/tim
pemenangan nasional dari masing-masing partai koalisi

Konstelasi politik dalam pemilihan presiden Indonesia
tahun 2019 yang semakin kompetitif serta euphoria
politik dalam negeri yang semakin masif telah
melahirkan
fenomena
persaingan
perebutan
kekuasaan yang semakin kompetitif. Fenomena
tersebut telah dan tampak mendorong partai politik
dan para kandidat untuk menggunakan berbagai cara
dan strategi pemenangan yang dibenarkan secara
konstitusi. Dalam kerangka fenomena itu, kehadiran
teknik atau metode dalam Political Marketing menjadi
sangat penting sebagai suatu instrument analisis dalam
setiap bagian tahapan proses langkah pemenangan, hal
itu tidak terlepas bagi pasangan Prabowo-Sandiaga,
Political Marketing digunakan untuk membentuk
strategi-strategi politik melalui tahapan political
marketing untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya
suara pemilih (konstituen) dalam pemilihan presiden
tahun 2019. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
dan menjelaskan bagaimana Political Marketing
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno
dalam pemilihan presiden tahun 2019. Jenis penilitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode
pengumpulan data mengunakan teknik wawancara
mendalam (In-Dept Interview) dan wawancara elite
(Elite Interview), serta dokumentasi.
Kata Kunci — Kata Kunci: Political Marketing, Prabowo
Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno, Pemilu Presiden.

I. PENDAHULUAN
Konstelasi politik dalam negeri yang semakin
kompetitif, membawa perubahan struktur politik terus
bergerak maju yang hingga sampai saat ini dianggap
sebagai angin segar bagi tumbuhnya demokrasi di negeri
ini. Euphoria politik semakin masif terasa sampai ke akar
rumput sebagai bentuk kebebasan berekspresi politik.
Demokrasi yang terus menguat melahirkan fenomena
persaingan perebutan kekuasaan yang semakin masif dan
kompetitif. Kontestasi yang semakin masif dan kompetitif
itu telah dan tampak akan terus mendorong partai politik
dan para kandidat untuk mencari dan menggunakan
berbagai cara dan strategi yang dibenarkan secara
konstitusi sekaligus dimungkinkan dari sisi ketersediaan
sumber daya yang dimiliki. Dalam kerangka fenomena itu,
kehadiran teknik atau metode “Political Marketing”
menjadi penting dan menarik diperbincangkan sebagai
suatu instrument analisis dalam setiap bagian tahapan
proses langkah pemenangan yang bertujuan untuk
mendapatkan sebanyak-banyaknya suara pemilih
(konstituen) di dalam suatu pemilihan umum.
Ada banyak penelitian yang telah dilakukan dalam
kajian “Political Marketing” terkait bagaimana teknik atau
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untuk memenangkan kandidatnya, dan juga membawa
pengaruh pada penentuan proses demokratisasi.
Hingga terselesaikananya seluruh tahapan pada
pemilihan presiden tahun 2019, pada akhirnya KPU RI
menetapkan pasangan Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr.
K. H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden
terpilih periode tahun 2019-2024, dengan persentase
hasil akhir perolehan suara yaitu Jokowi-Ma'ruf
sebanyak 85.607.362 suara (55,50%) sedangkan
perolehan Prabowo-Sandiaga sebanyak 68.650.239
suara (44,50%), dengan selisih 16.957.124 suara (11%)
(Kompas, 30 Juni 2019).
Ada sisi yang menarik yang terlihat dalam hasil
akhir pemilihan presiden tahun 2019. Diketahui dalam
pemilihan presiden tahun 2019 ini merupakan kekalahan
untuk yang kedua kalinya bagi Prabowo dalam
pertarungannya melawan Jokowi. Namun, di lain sisi
kemenangan Jokowi ini tidak terlampau tinggi atau tidak
mencapai 60% sebagai pihak petahana yang mempunyai
sumber daya segalanya dalam implementasinya. Di lain
pihak, Prabowo sendiri dalam pemilihan presiden tahun
2019 ini sedikit berbeda dengan pemilihan presiden
tahun 2014, dalam pertarungannya kali ini Prabowo
mendapat banyak dukungan dari berbagai segmentasi
masyarakat yang menginginkan adanya perubahan,
diantaranya adalah para ulama dan tokoh agama yang
tentu mempunyai pengaruh cukup besar dan mempunyai
implikasi secara langsung terhadap suara pemilih umat
Islam, para pemilih muda (milenial), hingga sampai
segmentasi perempuan (emak-emak). Sebagaimana
diketahui bahwa persentase suara keumatan (umat Islam)
dan pemilih muda (milenial) dalam pemilihan presiden
tahun 2019 ini cukup mendominasi. Di lain sisi
segmentasi perempuan (emak-emak) bisa menjadi jalan
untuk meraih suara para pemilih (konstituen) yang lain.
Ada beberapa alasan mengapa penulis mengambil
pembahasan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga.
Pertama, pemilihan presiden tahun 2019 merupakan
pertarungan kali kedua bagi Prabowo berhadapan dengan
Jokowi dan merupakan kekalahan untuk yang kedua
kalinya bagi Prabowo. Kedua, kemenangan Jokowi tidak
terlampau tinggi atau tidak mencapai 60% sebagai pihak
petahana yang mempunyai sumber daya segalanya dalam
implementasinya. Ketiga, Prabowo dalam pemilihan
presiden tahun 2019 ini sedikit berbeda dengan
pemilihan presiden tahun 2014, dalam pertarungannya
kali ini Prabowo mendapat banyak dukungan dari
berbagai segmentasi masyarakat yang menginginkan
adanya perubahan.

pengambilan sampel/narasumber menggunakan teknik
Purposive Sampling yaitu orang yang dianggap paling tahu
tentang apa yang diteliti. Dokumentasi yaitu seperti
jurnal, media massa, dokumen kampanye ataupun
sejenisnya yang terkait dengan Political Marketing
Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam
Pemilihan Presiden Tahun 2019. Teknik analisis data
menggunakan analisis data interaktif, yaitu: reduksi data
(meresume), display data (menyajikan data), dan
pengambilan kesimpulan atau verifikasi
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Political marketing merupakan salah satu
instrument analisis yang sangat penting bagi pasangan
Prabowo-Sandiaga dalam kontestasi politik dalam negeri
yang semakin masif dan kompetitif, dalam hal ini terkait
implementasinya membentuk strategi-strategi politik
melalui tahapan political marketing untuk mendapatkan
sebanyak-banyaknya suara pemilih (konstituen) dalam
pemilihan presiden tahun 2019. Berikut adalah hasil
temuan dan analisis terkait “Political Marketing Prabowo
Subianto Dan Sandiaga Salahuddin Uno Dalam Pemilihan
Presiden Tahun 2019” : SEGMENTASI BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga secara
komprehensif
Tabel 1. Penjabaran Indikator Political
Marketing
Variabel
Segmentasi

a)
b)
c)
d)
e)

Indikator
Geografis
Demografis
Psikografis
Tingkah Laku
Sosial-Budaya

Targeting

a) Fokus Target Marketing
b) Pola Target Marketing

Positioning

a) Produk dan Image Politik
b) Pola Strategi Positioning

Strategi Kampanye
Political Marketing

a)

Push Political Marketing

b) Pull Political Marketing
c) Pass Political Marketing
diketahui memiliki beberapa segmentasi politik,
yaitu antara lain: Segmentasi Wilayah (Berdasarkan Peta
Kekuatan Politik), Segmentasi Pemilih Muda (Milenial),
Segmentasi Perempuan (Emak-Emak), Segmentasi
Keumatan (Umat Islam).
Segmentasi Wilayah (Berdasarkan Peta Kekuatan
Politik), dilihat dari peta kekuatan politik PrabowoSandiaga di berbagai provinsi di Indonesia, BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga melihat
kepada bagaimana kekuatan perolehan suara Prabowo
Subianto di berbagai provinsi dalam pemilihan presiden
tahun 2014 yang lalu terutama di 3 (tiga) provinsi di Pulau
Jawa yang memiliki jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap)
terbanyak, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
Dan selanjutnya melihat kepada bagaimana kebutuhan
wilayah perkotaan dan pedesaan, dan bagaimana

II. METODE PENELITIAN
Artikel ini berangkat dari hasil penelitian yang
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode
pengumpulan data mengunakan teknik wawancara
mendalam (In-Dept Interview) dan wawancara elite
(Elite Interview), serta dokumentasi. Wawancara
mendalam (In-Dept Interview) dan wawancara elite
(Elite Interview) dilakukan kepada objek penelitian (Key
Informan) yang merupakan orang yang ahli di bidangnya
terkait Political Marketing dalam hal ini BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga dengan teknik
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kekuatan Prabowo-Sandiaga di wilayah perkotaan dan
pedesaan tersebut di berbagai daerah di Indonesia.
Segmentasi Pemilih Muda (Milenial), di
perhitungkan dari proporsi mereka yang cukup besar
dalam pemilu presiden tahun 2019. Jika di persentasekan
yaitu mencapai 45-50% dari total seluruh pemilih di
Indonesia, dan juga di lihat secara psikografis mereka
pemilih muda (milenial) memiliki penetrasi terbesar
dalam penggunaan media internet yang mencapai 49,52%
dari total seluruh pengguna internet di Indonesia. Selain
itu juga secara tingkah laku mereka, pemilih muda
(milenial) di anggap memiliki ketertarikan politik kepada
Prabowo-Sandiaga itu terlihat dari bagaimana milenial
pengguna media sosial seperti dalam Twitter, Path, dan
Instagram, lebih tertarik kepada Prabowo-Sandiaga.
Jika di lihat dari grafik 6 terkait klasifikasi usia DPT
(Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu 2019 (Juta Jiwa)
memang proporsi pemilih muda (milenial) usia 20-34
cukup besar jika di persentasekan yaitu mencapai 45-50%
dari total seluruh pemilih di Indonesia. BPN (Badan
Pemenangan Nasional) fokus menggarap segmentasi
milenial ini, salah satunya dengan mendukung
terbentuknya relawan GMI (Gerakan Milenial Indonesia)
Prabowo-Sandiaga yang tersebar di berbagai daerah,
karena jumlah pemilih milenial yang sangat signifikan
dalam pemilihan presiden tahun 2019.
Adapun selanjutnya Segmentasi Keumatan (Umat
Islam), BPN (Badan Pemenangan Nasional) PrabowoSandiaga menganggap Prabowo-Sandiaga tersegmentasi
secara alami di segmentasi sosial-budaya pada klasifikasi
agama dalam hal ini adalah segmentasi keumatan (umat
Islam). Hal itu tampak dan hadir ketika di hadapkan pada
banyaknya dukungan yang diberikan oleh para ulama yang
tergabung dalam forum Ijtima Ulama (GNPF Ulama) dan
tokoh agama seperti Ustadz. Abdul Somad, Lc., MA., KH.
Abdullah Gymnastiar, Ustadz. Adi Hidayat, Lc., MA.,
Ustadz. Bachtiar Nasir, Lc., MM., dan yang lainnya yang
tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar dan
mempunyai implikasi secara langsung terhadap suara
pemilih umat Islam.
Strategi kampanye political marketing dengan
Push Political Marketing, menurut BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga dilakukan
dengan cara pemasaran atau penyampaian atas produk
dan image politik yang di miliki dengan datang langsung
kepada para pemilih atau konstituen. Sebagimana di
ketahui bahwa Sandiaga lebih aktif berkeliling ke berbagai
daerah-daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk
bertemu langsung dengan masyarakat pemilih
(konstituen) di berbagai daerah di Indonesia.
Diketahui sebelumnya bahwa, selama masa
kampanye berlangsung total kunjungan yang dilakukan
Sandiaga mencapai 1.550 titik kunjungan selama masa
kampanye berlangsung. Di sisi lain, Prabowo juga banyak
turun langsung ke masyarakat di berbagai daerah-daerah
di Indonesia guna menyampaikan produk dan image
politik atas permasalahan-permasalahan yang sedang di
rasakan di berbagai segmentasi masyarakat.
Strategi kampanye political marketing dengan
Pass Political Marketing, menurut BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga, dilakukan

dengan bertemu langsung dengan tokoh dan kelompok
yang berpengaruh. Prabowo-Sandiaga bertemu dengan
tokoh dan kelompok yang berpengaruh seperti para
ulama dan tokoh agama. Hal itu bisa terlihat dari adanya
forum Ijtima Ulama (GNPF Ulama) yang merupakan
kumpulan para ulama dari berbagai daerah di Indonesia
yang menyatakan sikap politiknya untuk mendukung
Prabowo-Sandiaga dalam pemilihan presiden 2019-2024.
Sikap dukungan politik itu dengan disepakatinya fakta
integritas pada forum Ijtima Ulama 2 (GNPF Ulama).
Dari gambar 5, terlihat bahwa Prabowo- Sandiaga juga
bertemu dan mendapat dukungan dari tokoh agama yang
mempunyai pengaruh cukup besar seperti Ustadz. Abdul
Somad, Lc., MA., KH. Abdullah Gymnastiar, Ustadz. Adi
Hidayat, Lc., MA., Ustadz. Bachtiar Nasir, Lc., MM., dan
yang lainnya. Para ulama dan tokoh agama ini tentunya
mempunyai pengaruh yang cukup besar dan mempunyai
implikasi secara langsung terhadap suara pemilih umat
Islam.
Prabowo-Sandiaga juga bertemu dengan tokoh
masyarakat dan tokoh adat di berbagai daerah di
Indonesia seperti di Aceh, Riau, Pontianak, dan lainnya.
Di Pontianak misalnya Prabowo-Sandiaga mendapat
dukungan langsung dari masyarakat adat Dayak dan
Melayu, selain itu dari gambar 5 terlihat di Pontianak
Prabowo juga mendapat gelar bangsawan dari
Kesultanan Kadriah Pontianak, gelar bangsawan
Kesultanan Pontianak tersebut diberikan langsung oleh
Sultan Pontianak IX Machmud Alkadrie. Sementara itu
Sandiaga juga mendapat gelar Raden Wira Arsana saat
berkunjung ke Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara
Ing Martadipura, Kalimantan Timur.
Adapun strategi kampanye political marketing
dengan Pull Political Marketing, menurut BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga dilakukan
dengan cara pemasaran atau penyampaian atas produk
dan image politik melalui media massa. Sebagaimana
diketahui ada berbagai jenis media massa baik cetak
maupun elektronik yang digunakan BPN (Badan
Pemenangan Nasional) Prabowo-Sandiaga dalam
pemasaran atau penyampaian atas produk dan image
politik yang dimiliki. Adapun media cetak seperti koran
maupun booklet (buku saku), sedangkan media
elektronik seperti TV, Youtube, Facebook, Twitter, dan
Instagram.
VI. KESIMPULAN
Political marketing menjadi salah satu instrument
analisis yang sangat penting bagi pasangan PrabowoSandiaga dalam kontestasi politik dalam pemilihan
presiden tahun 2019 yang semakin masif dan kompetitif,
dalam hal ini terkait implementasinya membentuk
strategi-strategi politik melalui tahapan political
marketing untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya
suara pemilih (konstituen) dalam pemilihan presiden
tahun 2019, political marketing mampu mempengaruhi
kepada keputusan akhir para pemilih (konstituen) di
dalam suatu pemilihan umum. Rangkaian tahapan political
marketing yang dilakukan BPN (Badan Pemenangan
Nasional) Prabowo- Sandiaga, antara lain yaitu:
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Segmentasi, Targeting, Positioning, Strategi Kampanye
Political Marketing.
Prabowo-Sandiaga memiliki beberapa segmentasi
politik, yaitu: Segmentasi Wilayah (Berdasarkan Peta
Kekuatan Politik), Segmentasi Pemilih Muda (Milenial),
Segmentasi Perempuan (Emak-Emak), Segmentasi
Keumatan (Umat Islam), yang selanjutnya akan diberikan
Fokus Target Marketing dengan menggunakan Pola
Target Marketing yaitu: Full Market Coverage, dengan
Prabowo-Sandiaga akan berusaha melayani dan
mencukupi semua kebutuhan dan keinginan dari setiap
segmentasi yang ada.
Prabowo-Sandiaga hadir dengan determinasi
Positioning (Produk dan Image Politik) pada isu dan
permasalahan besar, seperti: Kesejahteraan, Keadilan,
Kemakmuran. Keadaan sejahtera, adil, dan makmur
tersebut baik dalam bidang Perekonomian, Pendidikan,
Kesehatan, Budaya dan Lingkungan, serta Politik, Hukum,
dan Hankam. Prabowo-Sandiaga hadir dengan membawa
slogan “Indonesia Adil & Makmur”. Pola Strategi
Positioning yang di gunakan dengan cara Rationilization
Strategy (Strategi Rasionalisasi) yaitu membangun
rasionalitas para pemilih (konstituen) di berbagai
segmentasi yang ada, dengan menggambarkan bagaimana
permasalahan bangsa dan negara yang sedang di hadapi,
dan apa determinasi Positioning (Produk dan Image
Politik) yang di tawarkan Prabowo- Sandiaga sebagai
suatu solusi. Strategi Kampanye Political Marketing yang
digunakan oleh Prabowo-Sandiaga dalam pemasaran atau
penyampaian atas Positioning (Produk dan Image Politik)
yang dimiliki adalah dengan cara, yaitu: Push Political
Marketing, Pull Political Marketing, Pass Political
Marketing, hal itu dilakukan untuk membangun
rasionalitas pemilih (konstituen) di berbagai segmentasi
yang dimiliki guna meraih sebanyak-banyaknya suara
pemilih (konstituen)
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Para pemangku kebijakan sejak zaman Plato telah
membuat suatu kebijakan mengenai pendidikan moral
yang secara sengaja dibuat sebagai bagian utama
pendidikan sekolah. Mereka telah mendidik karakter
masyarakat serta dengan pendidikan inteligensi,
mendidik kesopanan serta dengan pendidikan literasi,
mendidik kebijakan serta dengan pendidikan ilmu
pengetahuan [2].
Basseang sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan
bagian dari suku Bugis, Memiliki aspek sejarah dan
peradaban, memiliki unsur-unsur budaya yang perlu
dipertahankan, meskipun sudah mulai kabur akibat halhal yang telah dijelaskan di atas. Tradisi Basseang yang
memiliki aturan-aturan dan penuh dengan ritual mulai
terkikis dan bahkan terlupakan. Nilai nilai budaya yang
terangkum dalam sastra tutur keseharian seperti
sipakalabbi, sipakario-rio menjadi semakin langka dan
cenderung
meninggalkan
ajaran tradisi yang
ditanamkan oleh para tetua adat mereka.
Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan
tingkat pertimbangan moral dipengaruhi oleh suasana
moralitas di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat
luas. Sedangkan Blasi mengemukakan bahwa
perkembangan tingkat pertimbangan moral juga
dipengaruhi oleh umur, ras, status sosial, tingkat
inteligensi, dan bentuk lingkungan sosial [3].
Basseang sebelum masuknya Islam menganut “Aluk
Tojolo” atau Animisme dan sebelum kemerdekaan sistem
pemerintahannya adalah sistem kerajaan yang disebut
dengan Ma’dika Sebagai suku atau etnis yang
menjalankan sistem kerajaan (Ma’dika) tentu memiliki
struktur pemerintahan dan peraturan pemerintahan
sendiri (undang-undang) yang disebut Aluk. Untuk
membuktikan bahwa Basseang dahulunya adalah daerah
kerajaan tentu memiliki bukti sejarah yang bisa
dipertanggung jawabkan [4].
Kehadiran Islam di Basseang tidak terlepas dari
kesamaan prinsip kemanusiaan, di antaranya adalah
dalam QS. Al-Maidah/5: 2, yaitu “Dan tolong
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat berat sisa-Nya “[5].
Selanjutnya dalam QS. An-Nahl/16: 125, yaitu “Serulah
(manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara
yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya

Abstrak
Falsafah “Malilu Sipakainga, Rabba Sipatokkong, Tallan
Sipaendek” merupakan budaya asli Basseang yang
mengandung makna pengajaran dan nilai-nilai budaya
atau peradaban yang sangat kental dengan ajaran
Islam. Penelitian ini bertujuan mengungkap nilai
sejarah dan hubungan budaya lokal yang sarat dengan
nilai Islam untuk meningkatkan pendidikan Islam
masyarakat Basseang. Penelitian ini bersifat kualitatif
dengan pendekatan penelitian sejarah untuk
mengungkap hal atau peristiwa yang berhubungan
dengan
masa
lalu.
Hasil
dari
penelitian
menggambarkan
bentuk
perilaku
masyarakat
Basseang masih memegang teguh pesan leluhur
seperti malampu’ (kejujuran), sipakalabbi’ (santun,
saling menghargai), sipakario-rio, sipakamase-mase
(saling menyayangi) yang sesuai dengan nilai ajaran
Islam sehingga dapat membantu meningkatkan
pemahaman dan pendidikan Islam masyarakat
Basseang. Namun, di sisi lain masih terdapat tradisi
masyarakat Basseang yang mengandung unsur syirik
dan bertentangan dengan nilai atau ajaran Islam.
Kata Kunci – budaya, kearifan local, pendidikan Islam

I.
a)

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk,
yang memiliki beragam suku, budaya dan adat istiadat,
dari keberagaman suku budaya dan adat istiadat yang
berbeda-beda ini pula melahirkan karakter bangsa yang
beragam. Jati diri bangsa Indonesia tercermin dengan
keyakinan agamanya serta adat istiadat yang melekat
pada masyarakat bangsa Indonesia. Sampai saat ini
belum diketahui secara pasti jumlah suku/etnis yang ada
di Indonesia. Misalnya saja di Sulawesi Selatan ini terdiri
dari beberapa suku besar dan suku kecil, meski pun
orang luar Sulawesi hanya mengenal suku Makassar,
Bugis dan suku Mandar namun masih banyak lagi suku
Bugis lainnya yang belum dikenal.
Hari Poerwanto menyatakan bahwa berbagai adat
istiadat dan cerita rakyat atau (foklore) tentang wujud
dan unsur-unsur kebudayaan; disamping ada yang telah
tertulis tetapi masih banyak yang belum dicatat atau
dibukukan. Masih banyaknya khazanah kebudayaan yang
belum diketahui secara luas dan belum ditulis, tidak
lepas dari masih kuatnya tradisi lisan antara lain karena
tidak semuanya dapat dibeberkan di sembarang tempat
dan waktu mengingat sifatnya yang keramat atau sakral
[1].
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dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang
mendapat petunjuk” [6].
Falsafah Malilu Sipakainga - Rabba Sipatokkong Tallan Sipaendek merupakan budaya asli Basseang yang
perlu dilestarikan dan dikembangkan karena didalamnya
mengandung makna pengajaran dan nilai-nilai budaya
atau peradaban yang sangat kental dengan ajaran Islam.
Misalnya saja budaya “sipakatau, yakni bertutur kata
yang santun dan budaya “Tabe” yang telah diaplikasikan
oleh masyarakat Basseang. Budaya “Sipakatau atau
budaya Tabe” merupakan cara menghormati orang lain
dan menghormati yang lebih tua.

adalah a) sistem organisasi sosial, b) Sistem mata
pencaharian hidup, c) sistem teknologi, d) sistem
pengetahuan, e) kesenian, f) bahasa, dan g) religi [9].
Unsur-unsur peradaban Indonesia asli menurut
Coedes, yaitu: Memelihara ternak, Mengenal
pengetahuan pelayaran,
Mengenal
keterampilan
pertukangan, Kepercayaan kepada penguasa gunung,
Mengenal sistem kekerabatan, Mengenal mitologi
pertentangan dua unsur kosmos, Mengenal organisasi
pembagian air untuk pertanian, Kepandaian membuat
barang-barang gerabah atau tembikar, Mengenal cara
pemakaman jenazah pada dolmen atau kubur batu, dan
Sistem kepercayaan animisme, dinamisme, dan pemujaan
terhadap roh leluhur [10].
Pada hakikatnya kebudayaan itu keseluruhan
pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang
dipergunakannya
untuk
memahami
dan
menginterprestasi lingkungan, sekaligus juga menjadi
kerangka landasan atau konseptual untuk mendorong
perwujudan tingkah lakunya [11].

b) Rumusan Masalah
Masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini
adalah Bagaimana Budaya Malilu Sipakainga, Rabba
Sipatokkong, Tallan Sipaendek Masyarakat Basseang?
Adakah Korelasi Budaya Malilu Sipakainga-Rabba
Sipatokkong-Tallan Sipaendek dengan Pendidikan Islam
Masyarakat Basseang? Dan Bagaimana Implementasi
Budaya Malilu Sipakainga Rabba sipatokkong dalam
meningkatkan Pendidikan Islam Masyarakat Basseang?

Tinjauan Islam Tentang Budaya Malilu SipakaingaRabba Sipatokkong-Tallan Sipaendek
Perspektif budaya Basseang yang dirangkum dalam
semboyan Malilu Sipakainga-Rabba Sipatokkong-Tallan
Sipaendekbahwa setiap orang merasa berkewajiban
untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan sosial,
kebersamaan, kegotong royongan, dan setip orang wajib
memeliharanya. Untuk mencapai tujuan itu tentu ada
prinsip-prinsip yang harus dipenuhi.
Sebelum masuknya Islam, yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat Basseang ketika itu ialah
sipakatau, sipakalabbi, sipurio sipurannu. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa ada tradisi atau adat istiadat
Basseang yang bertentangan dengan ajaran Islam,
misalnya tradisi ma’bua. Ritual-ritual yang ada dalam
tradisi ma’bua ini sangat rental dengan kemusyrikan,
mengandung khurafat dan Tahayul.
Pengertian khurafat adalah kata yang mengacu
kepada dongeng, legenda, kisah, cerita, asumsi, dugaan,
kepercayaan, keyakinan, atau akidah yang tidak benar.
Khurafat adalah kebathilan dan lawannya adalah
kebenaran. Bagi umat Islam apa saja pengajaran atau
keyakinan yang tidak dapat dipastikan ketidak
benarannya atau jelas-jelas bertentangan ajaran al-Qur’an
dan Al-hadis Nabi dimasukkan ke dalam kategori
khurafat. Khurafat banyak sekali ditemukan dalam
masyarakat primitif atau dalam masyarakat yang tidak
memiliki atau masih sedikit memiliki ilmu pengetahuan
[12].
Meski pun masyarakat Basseang percaya dan
memahami bahwa alam ini adalah ciptaan Allah yang
mereka sebut Dewata, juga percaya bahwa benda apapun
yang ada seperti batu, pohon, senjata (keris) dan lain
sebagainya itu mengandung kekuatan, ini menandakan
bahwa nenek moyang etnis Basseang menganut agama
kepercayaan atau animisme dan dinamisme.
Animisme adalah suatu kepercayaan yang meyakini
adanya roh atau jiwa yang melekat pada benda-benda
hidup maupun mati misalnya hewan, tumbuhan, batubatuan, gunung, sungai dan patung-patung [13].
2)

c)

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian
ini adalah untuk mengetahui: Budaya “Malilu Sipakainga,
Rabba Sipatokkong, Tallan Sipaendek” masyarakat
Basseang; Korelasi Budaya Maliu Sipakainga-Rabba
Sipatokkong-Tallan Sipaendek dengan Pendidikan Islam
Masyarakat Basseang; dan Implementasi Budaya Malilu
Sipakainga-Rabba Sipatokkong-Tallan Sipaendek dalam
meningkatkan pendidikan Islam masyarakat Basseang.
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini diharapkan
mempunyai kegunaan, sebagia berikut: Memberi
sumbangsi pemikiran mengenai nilai budaya Basseang;
untuk melestarikan nilai kearifan local yang sejalan
pendidikan Islam; memperbaiki martabat nilai budaya
Basseang; memahami budaya Basseang sebagai sumber
pembentukan karakter, dan mensosialisasikan kembali
nilai-nilai kearifan lokal Basseang kepada masyarakat.
d) Tinjauan Teoretis
1) Kajian Tentang Budaya
Cluckhon menyatakan bahwa Kebudayaan
merupakan proses belajar dan bukan sesuatu yang
diwariskan secara biologis. Oleh karenanya kebudayaan
merupakan pola tingkah laku yang dipelajari dan
disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Anshari, menyatakan bahwa; Kebudayaan (kultur)
adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengerahan, dan
pengarahan terhadap alam oleh) manusia dengan
kekuatan jiwa (pikiran, perasaan, kemauan,dll) dan
raganya, yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan
dan penghidupan manusia, sebagai jawaban atas segala
tantangan, tuntutan dan dorongan dari intra diri manusia
dan ekstra diri manusia, menuju ke arah terwujudnya
kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material)
manusia, baik individu maupun masyarakat, ataupun
individu dan masyarakat” [8].
C. Kluckhohn, mengemukakan
bahwa unsur
budaya atau kebudayaan yang sifatnya secara universal
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Sedangkan Dinamisme adalah suatu kepercayaan yang
meyakini bahwa benda-benda tertentu seperti gunung,
gua, senjata dan jimat memiliki kekuatan gaib dan
keramat
Bertumpu dari pengajaran Qur’ani dan petunjuk
Nabawi ini, maka seluruh pendidik, harus memperhatikan
dari sutu generasi ke generasi berikutnya, harus harus
memperhatikan pendidikan, pengajaran, pengarahan
anak-anak dan meluruskan ketimpangan-ketimpangan
mereka. Bahkan para orang tua dan wali harus
memilihkan para guru dan pendidik untuk anak-anak
mereka sehingga mampu menjalankan tugas dengan
sebaik-baiknya di dalam membina anak-anak atas dasar
aqidah, akhlak dan ajaran-ajaran Islam [14].
Dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang
berbudaya, orang tua, guru dan anak didik sebenarnya
terlibat aktif dan langsung dalam berbagai aktifitas
budaya. Meskipun posisi elemen ini berbeda beda, tetapi
saling mendukung dan hal ini disebut sebagai hubungan
interaksi antara guru dan orang tua.

b.
c.
d.

Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,
menyintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat
indeksnya;
Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data
itu mempunyai makna, mencari dan menemukan
pola dan hubungan-hubungan, dan;
Membuat temuan-temuan umum [16].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) Budaya Malilu Sipakainga Rabba Sipatokkong Tallan
Sipaendek Masyarakat Desa Basseang
Etnis Basseang termasuk dalam suku Bugis Pattinjo
yang terletak di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
yang mendiami daerah pegunungan. Secara geografis,
mereka masuk wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah ini
berbatasan langsung dengan kabupaten Enrekang dan
Toraja. Diantara suku Pattinjo yang memiliki bahasa yang
sama yaitu Letta, Batu Lappa, Kaluppini Enrekang dan
Toraja.
Terkait dengan kehadiran manusia pertama
Basseang, memiliki epik sejarah yang cukup panjang.
Menurut keterangan beberapa tokoh adat seperti Pak
Mende, Pak Sambela, Bapak Kiba dan Pak Ruben [17]
bahwa awal mula manusia pertama Basseang pada saat
surutnya air bah yang menenggelamkan seluruh daratan.
Kisah yang diceritakan mirip dengan kisah pada zaman
Nabi Nuh AS ketika terjadinya bencana banjir besar.
Dalam kisah yang dituturkan, masyarakat Basseang
telah meyakini adanya peninggalan dari sejarah banjir
besar ketika dikaitkan dengan keberadaan salah satu
bukit yang terletak diantara Gewang dan Kampung Baru
yang sampai sekarang mereka masih meyakini
keberadaannya. Bukit tersebut mereka sebut “Buttu sia”
atau bukit garam karena didalam bukit tersebut terdapat
kubangan yang memiliki air yang rasanya asin (daerah Sia
ini masuk ke wilayah Pitu Banuanna Buttu Appang yang
dulunya dipimpin oleh seorang datu yang di gelari Ma’dika
Sia). Menurut keterangan orang yang pernah berkunjung
ke Buttu Sia ini memang airnya terasa asin, namun masih
perlu penelitian yang lebih lanjut tentang kebenarannya.
Peninggalan yang lain adalah ditemukannya sebuah
kain panjang yang disebut Mawa’ dengan corak atau
gambar kerbau, keris, dan peti. Mawa’ tersebut
ditemukan oleh nenek moyang mereka dari salah satu
sumber mata air. Sampai saat ini Mawa’ masih sangat
disakralkan karena dianggap dapat mendatangkan
keberuntungan atau memberi pertanda akan datangnya
bencana.
Peristiwa banjir tersebut mengisahkan adanya
sepasang suami istri bernama Embang Padang dan istrinya
Pariama/Banne Manik yang pada saat terjadinya banjir
terdampar sampai di atas pegunungan tinggi dan
tersangkut pada sebatang pohon yang mereka sebut ‘ipo’
artinya pohon beracun dan buahnya tidak bisa dimakan.
Ketika air telah surut sepasang suami istri tersebut turun
dari pohon ipo menuju Kalosi artinya Pinang. Di kalosi
inilah sepasang suami istri ini mengawali lembaran baru
kehidupan mereka dengan ritual (kapuran ota) sebagai
pengantar doa. Dari sinilah awal mula kapuran ota
yang selalu ada di setiap permulaan acara ritual ma’bua
dan ritual-ritual lainnya. Kapuran ota merupakan pinang

II. METODE PENELITIAN
a) Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan
bersifat field research. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan
beberapa pendekatan
antara lain:
Pendekatan etnografi, Pendekatan sosiologis, dan
pendekatan teologis dan pedagogis.
b) Sumber Data
Sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber
data primer adalah tokoh adat, tokoh agama, pemerintah
setempat, dan tokoh masyarakat. Sumber data sekunder
adalah dokumen, prasasti, dan berbagai referensi terkait
subjek penelitian.
c) Teknik Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif,
diperlukan metode tertentu untuk mencapai tujuan dari
penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan
teknik pengumpulan data antara lain:
1. Library research
Data dikumpulkan mengacu kepada literature dan
referensi yang terkait dengan subjek penelitian,
misalnya buku, jurnal, majalah, dokumen, dan
berbagai catatan-catatan penting dan relevan.
2. Wawancara
Esterberg, menyatakan bahwa wawancara adalah
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan
ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
dikontruksikan maka dalam suatu topik tertentu
[15].
3. Observasi
Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan
data-data dengan jalan menjadi partisipan dan
sistematis terhadap objek yang diteliti dengan cara
mendatangi secara langsung lokasi penelitian yaitu
Basseang Kabupaten Pinrang.
Seiddel mengatakan bahwa analisis data kualitatif
prosesnya sebagai berikut:
a. Proses mencatat yang menghasilakan catatan
lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber
datanya tetap dapat ditelusuri;
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dibelah empat bersama kapur dibungkus dengan daun
sirih lalu dibuat seperti simpul, keempat bagian ini
bermakna bahwa manusia diciptakan oleh Dewata (sang
pencipta) dari eppa sulapa atau empat unsur yaitu tanah,
air, angin dan api.
Seiring berjalannya waktu sepasang suami istri ini
pun melahirkan beberapa anak hingga beberapa generasi
yang kemudian berkembang menjadi banyak dan
berlangsung berabad-abad lamanya. Namun, mereka
berbeda pendapat tentang keturunan manusia pertama,
ada yang mengatakan dari pertama melahirkan anak tiga,
dan diantara anak yang tiga ini melahirkan tujuh anak,
yaitu Batara Sarong dan saudara-saudaranya. Batara
Sarong kemudian melahirkan tujuh anak diantaranya yang
tinggal di Basseang adalah Tora Padang yang melahirkan
para pemimpin Basseang. Sedangkan enam saudaranya
yang lain tersebar ke berbagai wilayah termasuk tanah
Bugis salah satunya adalah Malluse Tasik. Hal ini
dibenarkan oleh Hj. Hasnah salah seorang yang pernah
memiliki lontara.
Entah ada keterkaitan atau tidak antara nama
Benteng Lagaligo yang ada di Ujung pandang (Makassar
sekarang) serta buku I La galigo menjadi sebuah kitab
yang sangat sakral dan tidak boleh dibaca tanpa didahului
oleh ritual tertentu. Sebagaimana yang ditulis oleh Juma
Darmapoetra dalam buku yang berjudul Suku Bugis,
menjelaskan bahwa naskah I Lagaligo bercerita tentang
ratusan keturunan dewa yang hidup pada suatu masa
selama enam generasi secara turun-temurun. Mereka
hidup diberbagai kerajaan di Sulawesi Selatan dan daerah
pulau-pulau disekitarnya. Dikatakan pula bahwa I Lagaligo
merupaan naskah bersyair dengan bahasa bugis kuno
bergaya bahasa tinggi.
Masyarakat Bugis menganggap naskah I Lagaligo
sebagai sebuah kitab yang sakral dan tidak boleh dibaca
tanpa didahului oleh ritual tertentu [18]. Lalu dari mana
mereka mengambil nama La galigo? Satu hal yang menjadi
pertanyaan bagi penulis apakah mungkin ada kaitan
antara kitab I lagaligo dengan salah satu silsilah keturunan
Basseang yang bernama Galigo yang hidup pada masa
sebelumnya? Mungkinkah yang dimaksud syair-syair
berbahasa tinggi yang sering dilantunkan oleh para penari
Rodo’ dan menani pada saat ma’bua yang dimaksudkan
dalam naskah I Lagaligo.
Kesimpang siuran asal-usul Suku Bugis yang mereka
anggap tidak jelas bisa kita jumpai dalam buku Juma
Darmapoetra tersebut, mengatakan bahwa: Asal usul
Suku Bugis masih belum jelas. Ada banyak pendapat dan
cerita tentang eksistensi Bugis di wilayah Indonesia. Di
daerah Sulawesi Selatan, tidak ditemukan monumen atau
peninggalan Hindu-Budha atau prasasti lain untuk
menelusuri sejarah suku Bugis. Sumber-sumber sejarah
suku Bugis hanya bisa dilacak pada abad ke 15 yang berisi
cerita dan khasanah Suku Bugis [19].
Begitu pun dalam buku yang ditulis H.L Purnama
yang berjudul Kerajaan Luwu dikatakan bahwa Meskipun
seacara klasikal, Tomanurung berarti orang asing.
Sebagaimana yang biasa ditemui dalam manuskripmanuskrip Bugis dan melayu kuno, selalu ada tokoh asing
yang tidak jelas asal-usulnya, lalu karena dipandang
bijaksana dan pantas maka dia layak menjadi Raja [20].

Mungkin saja pendapat diatas bisa terjawab bila
menelususrinya ke tanah Basseang yang merupakan
daerah pegunungan yang sangat tinggi. Menurut pendapat
mereka, bahwa di tempat inilah dihimpun atau mengikat
semua aluk dan adat atau undang-undang sebanyak 7777
(tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) aluk dan adat
yang akan dijalankan oleh sang Raja (Pemimpin) kelak.
Apakah aluk dan adat ini yang dimaksudkan dalam buku I
Lagaligo yang menurut penulisnya tersimpan sejarah
Sulawesi Selatan yang cukup panjang yang menurutnya
juga epik sejarah ini cukup sakral dan tidak bisa diungkap
disembarang tempat.
Kalau di daerah jawa kita mengenal Wali Songo atau
wali Sembilan, Dahulu sebelum manusia berkembang
pesat di Basseang mengenal Walli Pitue, dan menurut
mereka salah satu walli yang tujuh tinggal dan
berketurunan di Basseang. Kemudian enam diantaranya
menyebar dan berketurunan diluar Basseang. Diantara
enam wali yang lain inilah kemudian melahirkan raja-raja
yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Sombae riGowa,
Mankau riBone, Mappayung riLuwu, Addatuang riSawitto,
Sawerigading, dan daerah-daerah yang menganut sistem
kerajaan. Sayangnya penulis tidak bisa mengorek secara
mendalam tentang silsilah kerajaan yang ada di Sulawesi
Selatan.
Seperti halnya apa yang telah diuraikan oleh salah
satu tokoh adat Basseang yang bernama Sambela sebagai
informan pertama yang penulis temui mengatakan bahwa
mengupas silsilah keturunan Basseang tidak bisa
dibeberkan disembarang tempat, karena begitu sakralnya
silsilah ini maka harus melalui ritual yang disebut
“Ma’bua" ini dibenarkan oleh responden kedua (Mende).
Begitu hormat dan keramatnya para leluhur mereka
sehingga menyebut namanya saja mereka segan, merasa
berdosa apabila menyebut nama mereka begitu saja.
Sesekali sang informan menghela napas panjang apabila
ingin menyebut nama pendahulunya, terasa kaku untuk
mengutarakannya. Beruntung penulis masih bisa menggali
sedikit demi sedikit tentang budaya Basseang dan
karakter pemimpin yang penah menjabat Ma’dika saat itu.
Beberapa pemimpin Basseang yang masih dikenang
namanya sampai saat ini seperti jannang tua di Rondon
adalah nenek Salloko, Ma’dika Ratte dikepalai oleh
Katambo, Ma’dika Luppingan dikepalai Oleh Parari,
Ma’dika Kalosi dikepalai oleh Totton, Ma’dika Rondon
dikepalai Panggeso dan Ma’dika Kaladi/Pattedoan
dikepalai oleh Kambilong. Para pemimpin yang pernah
menjabat Ma’dika di Basseang ini adalah benar-benar arif,
bijaksana, jujur, adil dan mengayomi rakyatnya [21].
Lalu apa yang terjadi setelah kepemimpinan mereka
berakhir dan kemana warisan yang dulu dianggap arif
bijaksana dan disegani itu? Sebagaimana daerah-daerah
kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan Belanda pun masuk
ke wilayah Basseang antara abad ke 17-18. Meskipun
tidak bertahan lama mengingat kuatnya tradisi dan aturan
adat yang berlaku di wilayah ini, namun sempat
membawa kekacauan. Belanda menghasut dan membuat
politik adu domba sehingga Basseang yang dulunya terdiri
dari 12 ke-ma’dika-an dari 5 Banuanna Basseang dan 7
Kema’dikaan dari 7 Banuanna Buttu appang dilebur
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menjadi satu karena pihak Belanda menginginkan hanya
satu kerajaan di Basseang.
Belanda berhasil membuat Basseang jadi kacau.
Basseang telah merasakan duka lara sepanjang tahun.
Maka ditunjuklah Tandi Maola menjadi Ma’dika Basseang
membawahi Ma’dika lainnya antara tahun 1850-1945
karena beliau merupakan Suami dari Datu’ Mariang
keturunan Bangsawan yang sangat kaya namun tidak
mempunyai keturunan. Keberanian dan wibawahnya
membuat Tandi Maola ditunjuk menjadi ma’dika
menggantikan istrinya Datu’ Mariang. Hal ini tentu
menimbulkan protes dari ma’dika 5 Banuanna Basseang
karena dianggap bahwa Tandi Maola bukan asli dari 5
Banuanna Basseang melainkan beliau dari 7 Banuanna
Buttu Appang, dan terjadila huru hara dimana-mana.
Menjaga supaya tidak terjadi protes dan kekacauan
yang lebih meluas maka Tandi Maola pun menikah lagi
dengan Kalangge anak Galigo (Sambo Langi pertama)
keturunan dari Salloko maka lahirlah Tandi Rau (Puang
Lolo). Dengan upaya ini Tandi Maola menguasai dua
kema’dikaan (Ma’dika 5 Banuanna Basseang dan Ma,dika
7 Banuanna Buttu Appang). Karena itulah dikenang Tandi
Maola sebagai Ma’dika Basseang atau digelari pula Puang
Tua. Ke-ma’dika-an ini dilanjutkan oleh Tandi Rau yang di
kenal dengan Ma’dika Lolo (Puang Lolo). Masa
kepemimpinan beliaulah hilang ke-ma’dika-an di Basseang
bersamaan dengan hancurnya perdaban yang ada [22].
Uraian singkat silsilah keturunan Basseang di atas
dibenarkan oleh Hj. Hasnah sebagai salah satu cucu dari
nenek Lepa (Mariang).
Hukum adat di Basseang memiliki tingkatantingkatan, namun peneliti hanya memberikan gambaran
umumnya saja. Dalam penerepan hukum adat ini berlaku
bagi siapa saja, tidak tebang pilih. Meskipun itu ma’dika
dan keturunannya, pemangku adat maupun rakyat biasa,
apabila melakukan pelanggaran harus mendapat sanksi
yang telah ditentukan.
Beberapa hukum yang ada, sebagai berikut: Hukum
denda atau hukum Pa’lokko bagi pencuri dan orang yang
melakukan perzinahan atau perselingkuhan. Besar atau
kecilnya denda yang diberlakukan tergantung dari besar
kecilnya pelanggaran yang dibuatnya. Sistem dari pa’lokko
ini hampir sama dengan dam atau hukum denda yang
berlaku bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan
berhaji yaitu denda dengan menyembelih hewan sebagai
tebusan.
Hukum pa’manu male, hukuman ini diberlakukan
bagi orang yang melakukan pelanggaran besar. Salah
satunya adalah orang yang menantang keputusan yang
telah ditetapkan bersama. Hukum adat yang tidak bisa
dibicarakan adat adalah hukuman bagi orang yang
melakukan pembunuhan, ini tanpa syarat orang yang
membunuh harus dibuang dengan cara diasingkan, hukum
adat ini disebut “pali”.
Pali’, bisa juga diartikan diusir dari wilayah adat
karena
melakukan
perbuatan
yang
tidak
berprikemanusiaan. Satu hal yang perlu kita ketahui
bahwa seseorang pemimpin maupun keturunannya bila
melakukan pelanggaran di masyarakat maka hukuman
bagi mereka lebih berat ketimbang masyarakat biasa. Ada
sanksi berat bagi pejabat yang melakukan pelanggaran

dimana derajat mereka diturunkan menjadi rakyat biasa,
ucapan-ucapan mereka tidak bisa lagi diperhitungkan dan
semua keturunannya pun tidak bisa diangkat menjadi
seorang pemimpin karena dianggap berasal dari
keturunan yang tercela atau cacat. Bahkan orang yang
melakukan pelanggaran berat dan berlaku hukum
“pa’manu malea” kemudian sipelaku tidak bisa memenuhi
syarat-syarat yang telah diajukan kepadanya maka orang
tersebut diturunkan derajatnya menjadi budak yang
mereka sebut Kaunan [23].
Segala perkara yang terjadi di dalam adat tidak
boleh melangkah ketangan pemerintah sebelum ditangani
adat, kecuali adat sudah tidak bisa menyelesaikannya
barulah diserahkan kepada pemerintah. Saat ini masih
terdapat sebagian adat yang diberlakukan, sebagian juga
sudah tidak berlaku karena tergantung pelanggaran yang
dibuat si pelaku [24].
b) Korelasi Agama dan Budaya Malilu Sipakainga Rabba
Sipatokkong Tallan Sipaendek Masyarakat Basseang
Telah diuraikan bagaimana budaya Basseang yang
terangkum dalam semboyan Malilu Sipakainga Rabba
Sipatokkong Tallan Sipaendek atau Mali Siorongan
menggambarkan budaya ini mengutamakan prinsipprinsip kebersamaan, saling asah, asuh dan asih, menjaga
harkat dan martabat sesama manusia. Setiap orang
merasa berkewajiban untuk menciptakan keharmonisan
dan keselarasan sosial, kebersamaan, kegotong-royongan
dan setiap orang wajib memeliharanya.
Pesan semboyan ‘Malilu Sipakainga- Rabba
Sipatokkong- Tallan Sipaendek atau Mali Siorongan’ terkait
dengan ajaran al Qur’an tentang anjuran untuk saling
memberi peringatan dan tolong menolong berdasarkan
Q.S. at-Taubah/9: 71, yaitu: “Dan orang-orang yang
beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf,
mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan RasulNya. Mereka ituakan diberi rahmat oleh Allah,
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana”[25].”
Hukum-hukum adat yang berlaku di Basseang
terdapat relevansinya dengan al Qur’an. Perintah dan
larangan yang ada didalam ajaran Islam misalnya larangan
mencuri, membunuh dan berzina juga ada dalam hukumhukum adat. Perintah untuk saling tolong menolong dan
anjuran saling nasihat menasihati juga ditemukan dalam
Q.S. Ali Imran/3: 104, yaitu : “Dan hendaklah ada diantara
kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang
mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” [26].”
Kedua ayat tersebut di atas menggambarkan
tentang kepedulian antar sesama, menjunjung tinggi hak
asasi manusia, anjuran kepada perbuatan baik dan
mencegah kemungkaran menandakan ayat ini tidak
menginginkan adanya kriminalisasi. Anjuran menyeru
kepada yang makruf (kebajikan) dan mencegah berbuat
kemungkaran serta tolong menolong merupakan
kesepadanan dengan nilai Malilu Sipakainga Rabba
Sipatokkong-Tallan Sipaendek atau Mali Siorongan.
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Budaya ini sangat menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan sehingga setiap manusia wajib saling
menolong, melindungi dan saling membantu satu sama
lain, bukan saja diperuntukkan bagi keluarga, golongan,
ras tetapi siapa saja yang memerlukannya. Bukankah
dalam ajaran Islam kita dianjurkan untuk saling tolong
menolong, menyerukan kepada yang makruf dan
mencegah perbuatan mungkar seperti yang digambarkan
dalam ayat tersebut di atas.
Sebelum masuknya Islam, yang berkembang di
tengah-tengah masyarakat Basseang ketika itu adalah
sipakatau, sipakalebbi, sipario sipurannu. Namun, tidak
dapat dipungkiri bahwa ada tradisi Basseang yang
bertentangan dengan ajaran Islam, misalnya tradisi
ma’bua. Ritual-ritual yang ada dalam tradisi ma’bua ini
mengandung syirik. Meskipun masyarakat Basseang
percaya dan memahami bahwa alam ini adalah ciptaan
Allah yang mereka sebut Dewata, juga percaya bahwa
benda apapun yang ada seperti; batu, pohon, atau senjata
mengandung kekuatan. Hal tersebut menandakan bahwa
nenek moyang Basseang menganut kepercayaan
animisme dan dinamisme.
Mengingat Basseang dulunya adalah negeri yang
aman, tentram penuh kedamaian bersama dengan
hukum-hukum adat dan budayanya yang sangat sakral.
Kemudian dipimpin oleh sang raja yang mereka sebut
Ma’dika yang arif bijaksana, karena kebijaksanaannya
jualah maka pemimpin inipun menerima Islam dengan
baik. Sejarah masuknya Islam di Basseang ini menurut
penuturan salah satu tokoh agama Islam Pak Ismail
Pawarrang yang pernah menjabat sebagai Imam desa
Basseang pada saat mereka telah kembali dari pengusian
bertahun-tahun lamanya. mengatakan bahwa kronologis
masuknya Islam di tanah Basseang tidak bisa diurai secara
mendetail karena belum sempat mereka belajar Islam
secara mendalam hidup mereka sudah disibukkan dengan
peperangan. Seperti penulis telah ungkapkan pada
halaman terdahulu bahwa Basseang telah berkali-kali
mengalami peperangan, sehingga mereka belum
memahami betul apa itu Islam atau boleh dikatakatan
mereka mengenal Islam baru sebatas kulitnya.
Terdapat sebagian kecil saja diantara mereka yang
betul-betul mendalami ajaran Islam. Mereka inilah yang
kemudian mengembangkan ajaran Islam yang didapatkan
untuk kemudian diajarkan kepada penduduk yang masih
bertahan di wilayah ini. Mereka ingat bahwa orang yang
pertama menyebarkan ajaran Islam pada saat itu adalah
seorang “Pattah” pada masa Puang Tua menjabat sebagai
ma’dika. Setelah aman di tahun1968 baru masyarakat
Basseang satu persatu kembali membangun daerahnya.
Salah satu orang yang datang mengislamkan masyarakat
Basseang adalah Bapak Syamsu Alam yang pernah
menjabat sebagai Wali Kota Parepare [27].

kurangnya pemahaman anak-anak bangsa tentang nilainilai yang terkandung didalamnya.
Terjadinya penurunan moral ini pada hakikatnya
tidak terlepas dari faktor internal dalam hal ini keluarga
sebagai penanggung jawab utama pendidikan anak,
Karena keluargalah faktor utama yang memungkin dapat
menghambat pengaruh buruk dari budaya luar.
Setidaknya seorang tua memberikan asupan berupa
nasehat-nasehat yang baik tidak hanya pada saat
berkumpul bersama saja, namun di sela-sela waktu yang
ada. Misalnya saja orang tua memberi contoh yang baik
kepada anaknya terutama penanaman nilai jujur dan
sopan santun yang merupakan warisan budayah. Orang
tua hendaknya mengontrol pergaulan anak-anaknya,
dengan siapa mereka bergaul dan apa saja yang mereka
lakukan pada saat di luar rumah, mengontrol kapan
mereka bermain dan menyelesaikan tugas-tugas dari
sekolah. Sehingga kemungkinan buruk yang bisa terjadi
dapat diminimalkan.
Besarnya pengaruh lingkungan pada seseorang dapat
dilihat dalam tulisan Imam al Gazali ”…dan dilarang pula
bergaul dengan temannya yang biasanya mengungkapkan
perkataann-perkataan jahat tersebut. Sebab kata-kata
jahat itu akan menular kepadanya…[28]”. Interaksi sosial
yang harmonis dalam etnik Basseang mulai nampak
dengan prinsip kerukunan untuk mencapai keselarasan.
Interaksi sosial ini, selalu dijaga dalam parameter yang
bersifat ajeg, tidak ada gejolak, selalu mengedepankan
kebersamaan dan kekeluargaan.
Hal itu dapat berjalan karena manusia Basseang
merasa bahwa individu dengan segala kepentingannya
merupakan bagian integral dari sebuah komunitas.
Terpeliharanya keseimbangan antara manusia dan alam
pada titik normal akan menciptakan lingkungan yang
selaras. Manusia akan secara sadar mengetahui
tempatnya, sehingga akan secara sadar pula dalam
melakukan interaksi dengan sesama dan alam lingkungan.
Sikap batin inilah yang mampu menciptakan
harmonisasi kehidupan manusia Basseang dalam menjaga
keutuhan alam. Manusia akan selalu merasa sebagai
bagian dari rangkaian tata kehidupan yang saling
bersimbiosis, saling membutuhkan, sehingga dalam
memperlakukan sesama atau lingkungan akan sangat
berhati-hati dan santun. Perilaku demikian sudah
dikondisikan turun temurun sedemikian rupa untuk tidak
merusak siklus keteraturan yang sudah berlaku. Terjadi
non kultur dari luar akan dengan mudah diterima bila
dikemas dalam kultur budaya Basseang yang asli sehingga
terjadi sinkretisme yang justru sangat bisa diterima di
masyarakat. Islam dalam syiarnya akan dengan mudah
masuk dalam kehidupan Basseang bila kita menggunakan
pendekatan budaya Malilu Sipakainga Rabba Sipatokkong
Tallan Sipaendek atau Mali Siorongan sebagai media syiar
yang menarik yang tentunya tidak mencampur adukkan
budaya dengan agama.
Dengan demikian, apabila sistem tata nilai tradisi ini
dijadikan sebagai kearifan lokal yang tentunya bisa
diterima oleh agama dan tidak mengurangi nilai-nilai
budaya itu sendiri. Kita perlu membenahi dan mengikis
habis unsur-unsur budaya ini dari ajaran-ajaran yang
menyimpang tentunya. Meskipun tidaklah mudah kerana

c)

Implementasi Budaya Malilu Sipakainga Rabba
Sipatokkon Tallan Sipaendek dalam Meninggkatkan
Pendidikan Islam Masyarakat Basseang
Budaya Basseang yang terangkum dalam semboyan
Malilu Sipakainga Rabba SipatokkongTallan Sipaendek atau
Mali Siorongan mengalami degradasi, penurunan derajat
moral dan martabat manusia merupakan dampak dari
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orang tua penganut aluk tojolo telah mengakar dan
menjadi tradisi dalam pelaksanaan ritual-ritual.
Langkah
untuk
mengembangkan
dan
mempertahankan budaya Basseang yang sesuai dengan
pendidikan Islam diimplementasikan melalui kegiatan
pembelajaran di dalam masyarakat dan praktek dalam
kehidupan sehari-hari. Penerapan pasan ini terintegrasi
dalam kegiatan pembiasaan masyarakat memberikan
peraturan kedisiplinan berupa sanksi.
Tentunya nilai-nilai kejujuran, (malampu’), santun
atau saling menghargai (sipakalabbi), saling menyayangi
(sipakario-rio, sipakamase-mase) dan sebagainya yang
dikemas dalam semboyan Malilu Sipakainga Rabba
Sipatokkong Tallan Sipaendek atau Mali Siorongan
selayaknya diaplikasikan kedalam kehidupan kita seharihari sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Bahwa
suku Basseang baik yang ada di wilayah adat Basseang
maupun mereka yang telah berbaur dengan budaya lain
diluar wilayah Basseang senantiasa menjaga hubungannya
kepada Allah SWT dan menjaga hubungan baik dengan
sesama manusia. Penerapan budaya ini tentunya sangat
memungkinkan untuk dijadikan media atau sarana untuk
mengembangkan dakwah Islamiah agar cara beragama
masyarakat lebih meningkat.
Untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut di
atas diperlukan lembaga yang bisa menyatukan tradisi
Basseang yang telah terpisah dan tersebar ke berbagai
wilayah, maka muncullah para pencetus dan pemikir
Basseang yang tinggal di kota untuk membentuk suatu
kerukunan yang dinamakan Kerukunan Keluarga Besar
Basseang yang disingkat KKBB.
Kerukunan ini mulai muncul atas ide dari Ustaz Jafar
(almarhum) dan Sukarno bersama dengan yang lainnya
seperti Pak Damis (sekarang menjadi Hakim Tipikor di
Makassar), Ustaz Basri (Guru di Sangata Kalimantan
Timur), Ustaz Thamrin (KUA di Bulungan Kaliman
timur), Ustaz Umar Ali Imran termasuk perancang
lambang KKBB (Guru MTs. di Cakke Enrekang) serta
Pak Aris Baba dan Sukarno Tangku di Kec. Patampanua.
Peneliti yang masih duduk di bangku SMA pada saat itu
menyaksikan sendiri mereka berunding bagaimana masa
depan Basseang.
Meskipun awalnya terbentuknya KKBB tanggal 29
Juli 1990 oleh para pencetusnya sangat sederhana dan
mengalami banyak kendala, dikarenakan belum
terdeteksinya semua etnis Basseang yang berada di luar
wilayah Pinrang, perlu waktu untuk menyatukan visi-misi
untuk membangun kembali peradaban yang telah
mengalami kehancuran. Perjalanan sejarah yang cukup
panjang dan melelahkan, dengan adanya lembaga ini
masyarakat Basseang mulai bangkit dari keterpurukan,
mulai mencari jati dirinya yang telah hilang.
Seiring berkembangnya masyarakat Basseang baik
mereka yang ada dikota-kota besar maupun yang
menetap di wilayah Basseang, tentu telah banyak
melahirkan generasi muda yang melanjutkan pendidikan
ke perguruan tinggi. Mereka inilah yang mencetuskan
untuk membentuk lembaga kemahasiswaan yang mereka
beri nama KAMBAS (Kerukunan Mahasiswa Basseang).
Dengan terbentuknya KAMBAS tentu lebih menguatkan
ikatan persaudaraan diantara generasi muda Basseang.

Budaya Malilu Sipakainga Rabba Sipatokkong Tallan
Sipaendek atau Mali Siorongan adalah energi potensial dari
sistim pengetahuan kolektif masyarakat Basseang yang
telah dirumuskan dan dikemas oleh para pendahulunya
untuk hidup di atas nilai-nilai yang membawa
kelangsungan hidup yang berperadaban, Menjunjung
tinggi nilai keTuhanan dan nilai kemanusiaan dimana
selalu menjaga kedamaian, kebersamaan, hidup saling
asah, asih dan asuh meskipun hidup dalam keberagaman
dan keterbatasan tapi tetap menjaga toleransi.
IV. PENUTUP
Hubungan antara budaya Malilu Sipakainga-Rabba
Sipatokkong-Tallan Sipaendek dengan pendidikan Islam
dalam masyarakat Basseang menunjukkan keterkaitan
yang cukup erat, dimana keduanya mengajarkan nilai-nilai
kemanusiaan, kepemimpinan dan kebenaran yang tidak
saling bertentangan. Nasihat-nasihat dalam syair atau pun
doa dalam tradisi Basseang menyiratkan pesan yang
santun, mendamaikan, dan menuntun setiap manusia
untuk menjadi pribadi yang mulia dan pandai memuliakan
orang lain. Sikap saling menolong, melindungi dan saling
membantu satu sama lain yang terdapat dalam budaya
Basseang seperti sipakatau, sipakalebbi, dan sipurio
sipurannu juga merupakan anjuran dalam ajaran Islam.
Saling tolong menolong, menyerukan kepada yang
makruf dan mencegah kemungkaran sesuai firman Allah
dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 dan Q.S Ali Imra ayat 104.
Hanya saja pada beberapa pengamalan tradisi yang
terwariskan dalam budaya Basseang masih mengandung
unsur syirik, tahayul dan khurafat mengingat awalnya
masyarakat Basseang menganut faham animisme dan
dinamisme. Hal tersebut nampak pada kisah lahirnya
Basseang, penemuan Mawa’ berupa kain yang disakralkan
karena diyakini dapat memberi kebaikan dan memberi
tanda datangnya bencana, sampai pada upacara adat atau
ritual Ma’bua (membaca doa) dan meyakini adanya
kekuatan ghaib pada benda-benda keramat; seperti batu,
pohon, atau senjata.
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Abstrak

Gambar 1: Grafik Indeks Keparahan
Kemiskinan di Jawa Timur

DSM berupaya menuntaskan jumlah fakir miskin dan
upaya kesejahteraan di 4 Desa (Gajahrejo, Sidodadi,
Pamotan, dan Lebakjabung). Penelitian ini ingin
memusatkan pada perencanaan, pelaksanaan dan
sasaran program DSM. Pendekatan dalam penelitian
ini adalah penelitian kebijakan secara partisipatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan program DSM yang sudah
terlaksana adalah program Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan
pengembangan wisata. Dengan sasaran program
sesuai dengan kriteria penerima sesuai data
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Telah dibangun 30 RTLH dan dibentuk 2 (dua) KUBE
per masing-masing desa. Maka dari target DSM, masih
2 (dua) program yang terlaksana dari 9 (sembilan)
pencapaian program. Pada bidang pengembangan
wisata telah berjalan sesuai konsep wisata yang
ditetapkan.
Kata kunci; DSM, kesejahteraan, kebijakan.

Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha telah
berupaya semaksimal mungkin menurunkan angka
kemiskinan dengan program dan kegiatan bantuan sosial
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kemampuan yang dimiliki
oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan dan kegiatan
tersebut cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai
dengan kepentingan masing-masing pihak.
Salah satu penyebab kemiskinan adalah tidak
cukupnya sumber ekonomi yang menampung kehidupan
masyarakat di suatu wilayah (desa). Hal ini bukan
disebabkan oleh karena tidak mendukungnya potensi
yang ada di wilayah tersebut. Namun lebih disebabkan
oleh ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola dan
mengolah sumberdaya yang dimiliki. Disamping itu masih
banyak masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) antara lain: fakir miskin, Rumah Tidak layak
Huni, wanita rawan social ekonomi. Sesuai Undangundang tentang PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar
pelaksanaan: (1) rehabilitasi sosial, (2) jaminan sosial, (3)
perlindungan sosial, (4) pemberdayaan sosial, dan (5)
penanggulangan kemiskinan.
Dilihat dari kriteria data BPS tentang kemiskinan,
masyarakat penerima program RTLH, cukup menjadi
bukti sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin.
Adapun jenis PMKS yang kemudian menjadi sasaran
program di Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi adalah
sebagai berikut:

Pendahuluan
Kemiskinan telah menjadi bagian masalah laten di
Indonesia. Setiap pergantian kepemimpinan, kebijakan,
maupun program kemiskinan tetap tak bisa dituntaskan.
Terdapat jenis-jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia,
yakni: (1) kemiskinan terstruktur, (2) dibentuk/dipelihara,
dan (3) disengaja. Sedang jika menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS) tentang kriteria kemiskinan, setidaknya ada
10 (sepuluh), yakni: (1) makan kurang dari 2x sehari, (2)
tidak ada beda baju kerja dan baju tidur, (3) tidak memiliki
penerangan listrik, (4) tidak memiliki air bersih, (5) luas
tempat tinggal kurang dari 8 m2 /orang, (6) tidak memiliki
akses kesehatan, (7) rumah berubin tanah, (8) dinding
rumah dari bambu atau papan kualitas rendah, (9) tidak
ada barang elektronik di bawah 500 ribu, dan (10) bahan
bakar dari kayu/minyak tanah. Jika masuk kategori 1-9,
maka ia kategori sangat miskin
Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Malang tercatat sebesar 292.87 (2015),
293.74 (2016), dan 283.96 (2017). Tahun 2017
mengalami penurunan, namun penurunannya belum
signifikan. Dengan indeks keparahan kemiskinan (P2)
Kabupaten Malang 2017 sebesar 0,43. Berikut grafik
indeks keparahan kemiskinan di Jawa Timur:
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Tabel 1: Jenis PMKS dan Program Prioritas
N
Program
Jenis PMKS
o
Prioritas
1
Penyandang Cacat
2
Fakir Miskin
3
Keluarga Rentan
4
Anak Terlantar
5
Lansia Terlantar
6
Wanita Rawan Sosial
Ekonomi
7
Gelandangan
8
Bekas Warga Binaan
Lembaga
Kemasyarakatan
9
RTLH

1
Keluarga Bermasalah
0
Sosial Psikologis
Sumber: Data Diolah

Pemerintah adalah untuk melakukan berbagai fungsi
pelayanan publik. Bentuk dari pelayanan publik
pemerintah justru bukan peninggalan-peninggalan
berbentuk fisik atau material, melainkan juga beberapa hal
terkait efektivitas dan efisiensi pelayanan, termasuk juga
peluang untuk mengembalikan orientasi pembangunan
yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, sehingga
mempunyai kesadaran yang dapat dilihat melalui "rasa
memiliki" masyarakat. Karena, setidaknya ada tiga hal
yang dapat dilakukan pemerintah melalui pelayanan
masyarakat, yakni: (1) melakukan kebaharuan dalam
rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik secara
efisien dan efektif; (2) Berkesempatan untuk bersama
dengan para pelaksana pemberdayaan dalam mengurai
serta merumuskan solusi terbaik melalui asesmen
kebutuhan masyarakat.
Dari latar belakang penelitian ini memberikan
rumusan dan tujuan penelitian yang dimaksudkan
mengetahui dan menjelaskan dua hal, yakni: (1) efektivitas
pelaksanaan DSM dalam pembangunan pedesaan, (2)
strategi pembangunan pedesaan melalui pelaksanaan
DSM. Penelitian ini memberi manfaat bagi para pemangku
kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Sedangkan jenis PSKS yang menajadi prioritas yakni
program KUBE sebagaimana yang terangkan oleh
Kementerian Sosial. Program RTLH dan KUBE adalah
bagian dari program yang menyasar pemberdayaan
bersifat empowerment. Meski bukan penerima yang sama
atau bagaimana ekonomi kreatif dikembangkan bagi
penerima program RTLH.
Program RTLH lebih didasarkan pada faktor
kemiskinan-kesejahteraan.
Meski
kemiskinankesejahteraan masih dimaknai berupa kebutuhan fisik.
Tak hanya materi dan fisik, namun juga menyangkut harga
diri. Harga diri ini lebih tepatnya pada tindakan
diskriminasi orang miskin di masyarakat, [1],[2]. Sedang
program KUBE lebih didasarkan pada pemberdayaan.
Menurut Ife dan Tesoriero, pemberdayaan mencakup
proses, pelaksanaan, dan hasil, dengan pendekatan topdown [3].
Pendekatan yang dibidik oleh DSM merupakan
masyarakat yang memiliki keswadayaan, partisipasi dan
kesetiakawanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan
dasar dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan
serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas desa.
Melalui pemanfaatan sumberdaya, desa perlu memiliki
orientasi pengembangan wisata. Potensi yang melimpah
tersebut, harus dimanfaatkan untuk mencukupi
kebutuhan warganya.
Pada dasarnya, masyarakat merupakan sasaran
utama dari pelaksanaan desa sejahtera mandiri (DSM),
karena DSM merupakan kegiatan fungsional yang
dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi berbagai kendala
yang ditemui masyarakat karena keterbatasan sumber
daya. Untuk itu, setidaknya pelaksanaan DSM dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat yang diantaranya
adalah: (1) Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga
untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan
dan pengembangan masyarakat; (2) Memperoleh
berbagai pengalaman pembaharuan, baik berupa konsep,
referensi wawasan, hingga referensi dan jaringan sumber
daya pendukung.
Pemerintah pada dasarnya juga dapat melaksanaan
dibidang pelayanan kepada masyarakat, karena fungsi dari

Kajian Pustaka
1. Konsep Partisipasi
Model Phil Treseder adalah menjauh dari dan
menanggapi beberapa kritik yang paling sering tentang
metafora tangga, yang bertujuan untuk menggambarkan
bahwa tidak ada hierarki progresif atau urutan tertentu
di mana partisipasi harus selalu dikembangkan [4].
Treseder berpendapat bahwa perlu ada batasan untuk
keterlibatan anak-anak dan remaja, tetapi mereka tidak
akan dapat terlibat dalam proyek yang diprakarsai anak
dan diarahkan langsung dan perlu diberdayakan cukup
untuk dapat berpartisipasi penuh [5].
Dalam hal partisipatif, menurut Chambers
pendekatan ini berimplikasi agar masyarakat terlibat
aktif untuk dapat menentukan rencana dan
melaksanakannya [1]. Dengan pendekatan PRA
(participation rural appraisal), konsep yang dipakai adalah
partisipatif, luwes, kerjasama, hemat, dan sistematis.
Pendapat Midgley et al mengemukakan partisipasi
masyarakat bermuara pada pengembangan masyarakat
yang berujung pada kontribusi kerja social [6].
Membincang partisipasi bagi Lane berarti
membicarakan pelaksanaan proyek pada orientasi biaya
sosial [6],[7]. Bentuk partisipasi akhirnya mengarah pada
kebijakan, atau malah tindakan partisipatif sebagai
pelaksana kebijakan [8].
2. Kebijakan Publik
Agenda, seperti yang saya bayangkan, adalah
daftar subyek atau masalah yang berhubungan erat
dengan pejabat pemerintah, dan orang-orang di luar
pemerintah dengan para pejabat itu, memberikan
perhatian serius pada waktu tertentu [9]. Saya harus
menyebutkan apa yang telah disebut sebagai
'kebijakan simbolik', yang merupakan program
pemerintah yang kurang lebih tidak memiliki
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kesempatan untuk tidak meringankan masalah yang
mendasarinya atau tidak dimaksudkan untuk
melakukannya. Sebaliknya, mereka hanya mencari
untuk memenuhi tuntutan publik bahwa pemerintah
'melakukan sesuatu'. Barang publik, model
pengecualian masalah di sini adalah lebih untuk
mencoba untuk mendapatkan penanganan yang lebih
baik pada jenis tindakan pemerintah (kebijakan publik)
yang harus dilibatkan.
Kebijakan publik disaring melalui proses
kebijakan khusus, diadopsi, diimplementasikan melalui
undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan
pemerintah, dan prioritas pendanaan, dan ditegakkan
oleh lembaga publik. Individu dan kelompok berupaya
membentuk kebijakan publik melalui mobilisasi
kelompok kepentingan, pendidikan advokasi, dan lobi
politik. Kebijakan resmi memberikan panduan kepada
pemerintah tentang serangkaian tindakan dan juga
menyediakan hubungan akuntabilitas timbal balik
antara pemerintah dan warganya. Proses kebijakan
mencakup beberapa aspek utama: definisi masalah
yang harus ditangani, tujuan kebijakan yang ingin
dicapai, dan instrumen kebijakan yang digunakan
untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan
kebijakan [10].
Namun, menurut Andrews kriteria Pareto juga
memiliki
komponen
prosedural
yang
mempromosikan keadilan serta efisiensi: ia
membutuhkan partisipasi bulat dan sukarela dalam
transaksi untuk memastikan bahwa keputusan tidak
kalah, hanya keuntungan bersama [7]. Kriteria KaldorHicks lebih memaksa secara prosedural, menyiratkan
aturan mayoritas, dan kediktatoran oleh perencana
sosial paling buruk. Namun, secara realistis, banyak
hal yang diperlukan oleh peradaban untuk
membebankan biaya pada beberapa orang demi
mendapatkan manfaat sosial yang luas. Contohnya
termasuk pendidikan publik, perpajakan penghasilan
progresif, jalan raya, pembangkit listrik, pabrik
pengolahan limbah.
Karena setiap kebijakan syarat akan kepentingan,
George Yebelis menyampaikan, stabilitas kebijakan
meningkat ketika lebih banyak aktor atau badan
pembuat keputusan harus setuju berubah, ketika jarak
ideologis di antara mereka lebih besar, dan ketika
mereka lebih kohesif secara internal [11]. Lebih serius
menurut Baldock yang lebih penting dari kebijakan
sosial adalah seberapa besar perhatian pemerintah
pada kegiatan sosial. Baginya itu sudah menjadi
pembanding yang pas [12].
Benar apa yang dikatakan Titmuss bahwa
kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
Sehingga makna kebijakan bagi kelompok, organisasi,
atau masyarakat jika perubahan itu saling diupayakan
[13]. Masih menurut Titmuss, kebijakan harus
berorientasi pada tindakan dan berorientasi pada
masalah. Ini sebenarnya kurang pas, karena belum
beranjak pada orientasi solusi.

3. Kesejahteraan
Setiap kebijakan yang kemudian menjadi
konsumsi publik memiliki konsekuensi pro dan
kontra. Kebijakan yang bersifat sosial masih memiliki
dampak pada kesejahteraan. Pendapat Spicker
penyediaan kesejahteraan berorientasi untuk
melayani kepentingan fisik dan material penerima
[14]. Bagaimanapun sifat kesejahteraan masih
mengedepankan egaliter. Perkara ini sangat sensitif
terutama sasaran masyarakat dengan keterbatasan
ekonomi.
Dengan cara yang berbeda, cara berpikir
ekonomi
dimodifikasi
ketika
keprihatinan
kesejahteraan sosial diperkenalkan, kali ini menuju
ekonomi historis-institusional yang melihat penerapan
pemikiran ekonomi sebagai tergantung pada detail
situasi sosial yang harus diketahui melalui penyelidikan
sosial (pertimbangan serupa juga menjadi dasar
pemikiran Keynes). Namun, kepedulian terhadap
kesejahteraan sosial juga menyediakan aplikasi
pemikiran sosial-struktural, yang dapat berfungsi
untuk mengidentifikasi penyebab sosial kemiskinan,
sehingga menggeser tanggung jawab dari individu ke
situasi sosial dan memungkinkan argumen bahwa
kebijakan publik dapat diintervensi secara adil [7].
Dengan berfokus pada istilah 'kebijakan sosial'
sejauh ini, yang merupakan berkonsentrasi pada
kegiatan pemerintah atau kebijakan lain dalam
mencapai tujuan sosial. Namun, banyak kebijakan
sosial lebih tertarik pada apa yang secara luas dapat
disebut kesejahteraan sosial dan yang hanya sebagian
merupakan produk dari apa yang pemerintah dan
pembuat kebijakan lakukan. Kesejahteraan sosial lagilagi merupakan istilah yang sedikit diuntungkan karena
didefinisikan
dengan
sangat
ketat.
Penulis
menggunakannya dengan cara yang sedikit berbeda
tergantung pada masalah yang dicermati. Kadangkadang mengacu pada aspek kesejahteraan yang
sangat material seperti akses ke sumber daya
ekonomi. Di lain waktu, kata itu digunakan untuk
mengartikan kondisi yang tidak mudah terlihat seperti
kepuasan, kebahagiaan, ketiadaan ancaman, dan
kepercayaan terhadap masa depan. Seluruh bidang
penelitian yang disebut 'studi kualitas hidup' berupaya
memahami dan mengukur apa yang diyakini orang
sebagai unsur utama kesejahteraan mereka.
Kesejahteraan sosial dapat dipikirkan dari segi konsep
kesejahteraan individu tetapi seperti namanya, itu juga
digunakan untuk merujuk pada bentuk kesejahteraan
kolektif (kesejahteraan kolektif) yang lebih kolektif,
seperti konsep keseluruhan [12].
Pandangan Feinburg ada upaya yang harus
diperjuangkan, yang ia sebut sebagai “welfare interests”
[14]. Bidang-bidang yang telah menjadi orientasi
kesejahteraan untuk menjangkaunya tidak lain
diupayakan
dengan
kepentingan.
Urusan
kesejahteraan menurut Hacker adalah urusan
administratif. Penerapannya sampai tingkat bawah
adalah pengaturan subsidi yang secara sukarela dan
manfaatnya dirasakan secara pribadi [11].
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Judul:
Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (Rtlh), Di Kota Garut, Provinsi Jawa
Barat.
Pengaruh
Keberhasilan
Program
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
Di Desa Gundi Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan
Pengukuran
Kinerja
Implementasi
Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan di Desa Wisata Brayut
Analisis Faktor Penentu Keberhasilan serta Dampak
dari Kelompok Usaha Bersama di Jawa Barat.
Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera
(Studi Kasus Di Kabupaten Sragen)

sepenuhkan alur keterlaksanaan program. Hal ini
menunjukkan bahwa peneliti tidak atau sedang dalam
posisi membaikkan terlaksananya kebijakan. Seperti
diketahui bahwa besaran dana yang diterima untuk
memperbaiki rumah sampai jadi, padahal dana
tersebut untuk stimulus atau pemantik agar
masyarakat penerima program tergerak untuk
memperbaiki rumahnya.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif deskriptif [15]. Pendekatan
kualitatif dalam penelitian ini menggunkanan jenis
deskriptif (studi kasus) yaitu paparannya bersifat
naratif dan menjawab masalah penelitian yang
berkaitan dengan pertanyaan how, why, [16].
Yaitu dengan model partisipatif untuk
mendapatkan informasi pelaksanaan Kebijakan Desa
Sejahtera Mandiri yang berlokasi di Desa Gajahrejo
dan Sidodadi, Desa Pamotan Kabupaten Malang dan
Desa Lebak Jabung Kabupaten Mojokerto. Penelitian
ini ingin menyajikan data yang berkategori Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
pengembangan desa wisata. Bukti yang tersajikan
penting untuk ditampilkan agar kebijakan yang
diimplementasikan
tepat
sasaran.
Sebab
pengkategorian DSM sudah cukup jelas untuk dapat
dilaksanakan di daerah.
Dari hasil pengumpulan data, diperoleh sejumlah
sumber data yang dihimpun yakni: Sekretaris Desa,
Kepala Dusun, dan Ketua RT, tim pengelola wisata
(pokdarwis), dan ketua LMDH (lembaga masyarakat
desa hutan). Peneliti juga hadir di lokasi penelitian
sebagai partisipan penuh. Dalam pengertian dengan
ikut terlibat dan mendatangi masing-masing lokasi
sasaran. Dapat diketahui bagaimana kondisi di
lapangan.
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data (observasi, wawancara, dan studi dokumentasi)
[15]. 1) Observasi, melakukan pengamatan
berdasarkan rincian komponen masyarakat penerima
program. Maka observasi dilakukan dari tingkat desa
ke dusun dan kemudian sampai ke RT. 2) Wawancara,
untuk mendukung hasil identifikasi di lapangan,
peneliti melakukan wawancara kepada Sekretaris
Desa (Carik), Kepala Dusun, dan Ketua RT,
Pokdarwis, dan Ketua LMDH. Wawancara dilakukan
sembari mendatangi masing-masing penyandang
masalah sosial, masalah pengelolaan wisata, dan
strategi pengembangan wisata. 3) Studi Dokumentasi,
terbagi menjadi dua, yaitu: dokumen berupa file dan
dokumen berupa foto.
Selanjutnya dalam analisis data yang sudah
diperoleh di lapangan (observasi, wawancara, dan
studi
dokumentasi)
dideskripsikan
dengan
mencocokkan pada masing-masing catatan lapangan.
Data dari catatan lapangan yang kemudian direduksi,
dideskripsikan, dianalisis, dan ditafsirkan [17].
Menurut Creswell
setidaknya kenapa analisis
dilakukan adalah untuk [18]: (1) mengindari

Metode
Strategi “restrospective analysis” dengan teknikwawancara mendalam dan focus group disscussion
(FGD). Kuantitantif (eksplanatory) dengan cara
observasi, kuesioner dan wawancara. Kualitatif
deskriptif, berdasarkan hasil observasi, wawancara,
rekaman, dan foto. Metode deskriptif dan metode
induktif dengan penelitian survey penjelasan
(explanatory survey method). Pendekatan evaluatif,
dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan
FGD.
Hasil
1. Sosialisasi yang belum tuntas menghasilkan program
RTLH belum bisa dikontrol sampai penerima
program.
2. menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Desa
Gundi Kecamatan Godong sudah memenuhi standar
pola makan yang sehat dan bergizi.
3. a) inkonsistensi antara latar belakang lahirnya
program dan tujuan besar program dengan indikator
keberhasilan; b) inkonsistensi antara wujud program
dengan tujuan khusus (poin c dan d); c) inkonsistensi
antara wujud program dengan asas yang digunakan; d)
inkonsistensi antara kelompok sasaran dengan tujuan
khusus (poin c), sasaran kegiatan (poin a, d, dan e),
dan e) indikator keberhasilan (poin b).
4. keberkasilan KUBE sangat ditentukan oleh variabel
entrepreneurship dan kualitas kelembagaan.
5. menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat
yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi
semakin sejahtera serta memiliki harapan hidup.
Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan
pendidikan dan kesehatan.
Diketahui bahwa pelaksana di tingkat regional
atau si penerima program belum memahami

313

keberpihakan pada informan (subjektif), (2)
mengindari kebocoran dari hasil yang positif, (3)
menjaga privasi dan menyembunyikan identitas
(nama) informan.

Secara rinci dalam perencanaan, ditetapkan data
PMKS yang mencakup 22 kriteria. Adapun data di
lapangan ditemukan terdapat 9 jenis kriteria PMKS.
Ketercapaian program jika disesuai dengan model
DSM, maka program terlaksana belum mencapai
target capaian program. Hal ini dibuktikan dengan
fokus program yang terpantau dan didampingi adalah
program RTLH yang menjadi bagian dari 22 kriteria
PMKS. Sedang delapan kriteria yang ada di Desa
Gajahrejo dan Desa Sidodadi belum menjadi prioritas
utama.
Terdapat 60 penerima (Desa Gajahrejo dan
Desa Sidodadi) program RTLH yang dilihat
berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) berubin
tanah, (2) berdinding bambu atau kalsiboard kualitas
rendah, (3)genteng kualitas rendah atau bocor, (4)
belum berdaya untuk merenovasi rumah. Dengan
tingkat keparahan rumah dan penghuni yang berbeda,
renovasi melalui program RTLH disama-ratakan
nominal yang diterima per masing-masing penerima
program. Dalam pelaksanaannya pula ditemukan
ketidaktuntasan informasi dari pemerintah pusat ke
pelaksana daerah hingga pemerintah desa dan
penerima program. Nominal yang dikeluarkan
pemerintah bahwa sebagai bagian dari pemantik agar
masyarakat berupaya dan bertekad memiliki rumah
yang layak belum dipahami secara penuh. Dampaknya
adalah tingkat kebergantungan penerima program
yang terlalu tinggi serta tidak memiliki kesiapan dalam
membangun rumah yang layak. Ditambah dana yang
diberikan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
tukang dan pekerja bangunan meskipun sifatnya
gotong-royong.
Sehingga antara Desa Gajahrejo dan Desa
Sidodadi, terdapat perbedaan dari hasil renovasi
rumah. Perbedaan tersebut cukup mencolok bagi
masyarakat, sebab di Desa Sidodadi hasilnya lebih
maksimal daripada di Desa Gajahrejo.
Selanjutnya dari program KUBE, Desa Gajahrejo
lebih maksimal karena telah terbentuk 3 (tiga) KUBE,
yakni; KUBE Wisata 2 (dua) kelompok dan KUBE
PKK. Masing-masing beranggotakan 10 orang sesuai
kriteria pembentukan KUBE dari Kementerian Sosial.
2. Ketercapaian Program DSM
Data yang digunakan untuk menentukan
prioritas program dan atau orientasi program menuju
Desa Sejahtera Mandiri memiliki target berjangka 5
(lima) tahun. Dengan diberikannya wewenang untuk
menentukan penerima program, semestinya dalam
pendampingan program lebih maksimal. Dengan
didukung dari perguruan tinggi dan Tenaga
Kesejahteraan
Sosial
Kecamatan
(TKSK)
memudahkan dalam pencapaian program.
Berikut ini saya sertakan hasil workshop dalam
realisasi program RTLH dan KUBE.

Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Metode menjadi lebih partisipatif karena
masyarakat setempat memainkan peran yang lebih
besar dan lebih aktif dalam proses pengumpulan
informasi. Menanggapi kuesioner adalah salah satu
bentuk partisipasi pasif yang paling terbatas. Jenis
partisipasi yang lebih aktif mungkin melibatkan
menggambar peta atau berpartisipasi dalam diskusi
yang lebih terbuka. Kedua jenis interaksi ini
memungkinkan
masyarakat
setempat
untuk
mengungkapkan keprihatinan mereka sendiri dan
bukan hanya menanggapi apa yang diminta orang lain.
Tingkat partisipasi yang masih lebih tinggi dicapai
ketika penduduk desa menetapkan agenda untuk studi
ini,
menentukan
pertanyaan,
mengumpulkan
informasi, dan terlibat secara integral dalam analisis
dan penggunaan informasi tersebut.
Keputusan untuk menggunakan pendekatan yang
lebih partisipatif atau lebih top-down akan tergantung
pada apa yang ingin dicapai. Jika tujuan penelitian ini
murni untuk mengumpulkan informasi, mungkin tidak
ada alasan khusus untuk mendorong partisipasi yang
lebih besar. Memang, mungkin ada alasan untuk tidak
pergi ke rute partisipatif karena ini akan membebani
waktu dan upaya yang cukup besar pada anggota
masyarakat yang terlibat. Namun, jika tujuan dari
penelitian ini adalah kombinasi dari pengumpulan
informasi dan membuat penduduk lokal untuk "ikut
serta" dalam proses atau untuk menjadi lebih terlibat
dalam pengambilan keputusan, maka aspek partisipatif
menjadi sangat penting. Semakin banyak anggota
masyarakat yang menjadi peserta aktif dalam
penelitian (dibandingkan dengan peserta pasif yang
hanya menanggapi inisiatif yang diambil oleh orang
luar), semakin besar kemungkinan mereka akan
merasakan kepentingan dalam proses tersebut. Dan,
semakin mereka merasakan kepentingan dalam
proses tersebut, semakin mereka akan termotivasi
untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar
dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
Dari penelitian ini ingin mengetahui dua hal,
yakni: (1) efektivitas pelaksanaan program DSM di
Desa Gajahrejo dan Desa Sidodadi, (2) ketercapaian
program DSM bagi masyarakat Desa Gajahrejo dan
Desa Sidodadi.
1. Efektivitas Program DSM
Indikator keterlaksanaan program RTLH dapat
dilihat dari: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Perencanaan mencakup kepastian dan kesesuai data
penerima program dari kriteria yang telah ditentukan.
Pelaksanaan mencakup proses penggarapan rumah
sampai jadi sesuai perencanaan pembangunan
(seberapa lama dan seberapa layak digunakan). Sedang
evaluasi mencakup kesesuaian antara perencanaan
dan pelaksanaan yang telah dikerjakan.
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Tabel 2: Hasil Workshop Desain DSM
Tahap Realisasi Program RTLH dan KUBE
NO
URAIAN
KETERANGAN
1
Menentukan
Pemahaman
desain DSM
konsep desain
menurut Desa
DSM
Gajahrejo dan
Desa Sidodadi
2
Perumusan
Pelaksanaan
bersama
program RTLH
pelaksanaan
dan KUBE
program DSM
tahun pertama.
3
Penyapaian hasil
Terkumpulnya
pemetaan PMKS,
data PMKS dan
RTLH, dan
penerima RTLH
KUBE
dan KUBE
4
Penentuan
Semua perangkat
pencapaian
menyepakati
desain program
desain program
DSM dalam
DSM
jangka waktu 5
tahun ke depan
5
Kewenangan
Kepala Dusun
penuh kepada
memiliki
seluruh
kewenangan
perangkat desa
untuk
dalam
menentukan
pelaksanaan
penerima RTLH
program DSM
dan KUBE.
Sumber: Data Diolah
Data yang dihimpun di lapangan mengungkapkan
bahwa tingkat kebergantungan pemerintah desa lebih
dominan. Dibuktikan dengan belum adanya upaya
sistematis dari support yang diberikan oleh pihak luar.
Artinya pemerintah desa sebatas menjembatani
antara pelaksana program dengan penerima program.
Sehingga target DSM masih dalam ruang lingkup
program RTLH. Sedangkan program KUBE belum
terkoordinir dalam membudayakan perekonomian
masyarakat. KUBE ini lebih cenderung menjadi milik
pribadi-pribadi yang telah memiliki usaha baik di
bidang pariwisata, kuliner, ataupun IKM.
Sejak awal dibentuk, program KUBE tersebut
tidak memiliki pendamping baik dari desa maupun dari
pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan program KUBE
tidak memiliki target dan pengembangan dalam usaha.
3. Strategi Pengembangan Wisata dalam
Program DSM
Orientasi pengembangan desa karena memiliki
sumberdaya yang cukup, banyak yang diarahkan
menjadi pengembangan desa wisata. Dalam penelitian
ini terdapat 2 (dua) desa yang menjadi orietasi
pengembangan desa wisata yang mengambil lokasi di
2 (dua) kabupaten, yakni Desa Pamotan (Kab. Malang)
dan Desa Lebak Jabung (Kab. Mojokerto). Potensi
alam berupa sumber air dan sungai dimanfaatkan
untuk wisata rivertubbing. Dalam hal meningkatkan
partisipasi warga dalam pengembangan wisata, pada 2
(dua) desa tersebut terdapat pendekatan yang
berbeda. Desa Pamotan menerapkan pendekatan
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tradisional yakni dengan acara encek-encek yang
diikuti oleh warga, tari tradisional dan permainan
tradisional, serta wisata edukasi berupa tanam padi,
angon bebek, dan angon kerbau. Berikutnya, di Desa
Lebak jabung menerapkan pendekatan lingkungan
yang merupakan pengejawantahan dari Gerakan
Komunitas Peduli Lingkungan (GaKOPEN). Agenda
pelestarian lingkungan diterapkan atas partisipasi dan
dukungan pemerintah desa.
Sebagai bagian dari model pengembangan wisata,
setidaknya harus memuat kecukupan sumberdaya.
Terdapat 2 (dua) jenis sumberdaya yang
dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan
wisata, yakni: 1) manusia, dan 2) material. Sumberdaya
manusia
memuat
kelompok
sadar
wisata
(pokdarwis)/LMDH, pemuda desa, dan perangkat
desa. Sedangkan sumberdaya material memuat alat,
bahan, perlengkapan, dan tata kelola wisata.
Perpaduan sumberdaya tersebut mendorong
tercapainya target pengembangan wisata secara
partisipatif.
Selain
melalui
pendekatan
partisipatif,
pengembangan wisata memuat pula aspek
kesejahteraan. Maka, dapat disusun strategi
pengembangan wisata sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3: Strategi Pengembangan Wisata
Pendekatan
Sumber
Konsep Wisata Partisipasi
Kesejahte
daya
raan
Manusia1. Edukasi
1.dan
Perangkat Desa
1. Pengelola Wisata
Kebudayaan 2. Pokdarwis/LMD
2. Warga Desa
2. Kelestarian
H
Lingkungan 3. Komunitas/Mah
asiswa
Material1. Tanam Padi 1. Warga Desa
1. Perawatan alat dan
2. Angon Kerbau2. Karang Tarunabahan wisata
3. Encek-Encek 3. Komunitas2.luar
Penambahan paket
4. Tari Tradional desa
wisata
5. Permainan
Tradisional
6. Tanam Pohon
7. Sebar Benih Ikan
Legitimasi Kode Etik dan
Aturan berupa
Ketetapan
Sosial dan
Nilai Jual WisataSK
Desa,
penentuan bagi
Hukum
Kenotaritan, hasil dan
Dukungan
pencegahan konflik
Dinas
internal lembaga
Pariwisata
Sumber: Data Diolah
Strategi pengembangan wisata harus ditetapkan
bahwa wisata tersebut dikelola dan dikembangkan
oleh Desa. Hal ini untuk menghindari kecenderungan
para investor yang akan mengambil alih-kelola wisata.
Selain itu dengan ditetapkannya legitimasi hukum
melalui proses pengembangan wisata berpotensi
untuk mempertahankan dominasi pengelola wisata
dari campur tangan perhutani.

B. Pembahasan
Sesuai amanat UUD 1945, upaya memajukan
kesejahteraan umum terus digalakkan meski ganti
presiden dan menteri. Menurut data BPS, jumlah
penduduk miskin pada tahun 2017 mengalami
penurunan yang tercatat di dari bulan Maret –
September. Bulan Maret sebesar 27, 77 juta (10,64%)
sedang bulan September sebesar 26,58 juta (10,12%),
mengalami penurunan sebesar 1,19 juta orang. Jumlah
ini tentu akan terus bergerak seiring percepatan
penuntasan kemiskinan. Meski sangat sulit, upaya
pemerintah yang salah satunya melalui Menteri Sosial
ada beberapa program diantaranya: PKH, DSM,
bantuan pangan non tunai, program kesejahteraan
sosial anak, pemberdayaan KAT, LK3 (Lembaga
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga).
Menurut Rosidi (2016:145) daur kebijakan
(heuristika) terdapat 5 (lima) tahap yaitu: pengajuan
prakarsa kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, evaluasi kebijakan, dan tindak-lanjut
kebijakan. Muatan secara hermeneutika dalam
kebijakan program DSM secara umum perlu evaluasi
dalam pelaksanaan teknis dan pelaksana lapangan.
Masih adanya indikasi mencari keuntungan dari
bantuan
program
yang
berdampak
pada
ketidakcocokan hasil renovasi rumah. Tentu tugas,
pokok, dan fungsi (tupoksi) baik dari pelaksana seperti
perangkat desa, TKSK, atau dari pelaksana lapangan
turut bertanggungjawab tuntasnya program.
Jika didasarkan pada pendapat Cohen dan Spillan
(2016), bahwa lembaga pusat (pemerintah) memiliki
otoritas dan kekuasaan yang sangat besar (Holmes,
1979; Lewis, 1985). Pengendalian terbesar yang
berada di tingkat pusat, dalam penelitian ini belum
terkoordinir hingga tingkat bawah. Memunculkan
kesan, pengendalian program berbatas oleh dukungan
dana, belum pada pengendalian kecocokan pencapaian
program.
Mengacu pada proses kebijakan publik dari
Taufiqurokhman (2014; 16) yang mengutip pendapat
Dunn (1994), terdapat 5 (lima) proses, yakni;
perumasan, forecasting, rekomendasi, monitoring,
dan evaluasi. Disesuaikan dengan hasil penelitian ini,
kebijakan yang bersifat program tidak cukup selesai
pada tataran evaluasi. Dengan mencermati pada target
dan capaian program yang tidak memungkinkan
dilaksanakan
sekali
waktu,
maka
peneliti
menambahkan setelah proses evaluasi perlu adanya
keberlanjutan (sustainability).
Untuk mencermati lebih jauh terhadap masalah
dalam pelaksanaan program, hasilnya dapat dianalisis
sebagai berikut:
Dari analisis analisis SWOT RTLH, KUBE, dan
pengembangan wisata jika strengths dengan didukung
opportunities akan mengurangi ketidaktercapaian
program yang diakibatkan oleh faktor weakness.
Sedang treats lebih pada bagian pertimbangan atau
kecenderungan. Bila positif cenderung mengarah pada
pengurangan dominasi opportunities begitu pula
sebaliknya. Hal ini juga berlaku pada analisis weakness,
bila bersifat positif dominasi opportunities semakin

berkurang. Dari penjabaran
digambarkan pada bagan berikut:

tersebut

dapat

Bagan 1: Persilangan Analisis SWOT
Strengths

[-]

[-]
Weakness

[+]
[+]
Treats

Opportunities

[-]

[-]

Sumber: Konstruksi Peneliti
Dalam hal kebijakan, analisis
didasarkan
pada perencanaan dan evaluasi. Sedang penjelasan dari
tabel 1, 2, 3, 4 dan bagan 1 berorientasi pada
pelaksanaan dan evaluasi atas implementasi program
dari keputusan kebijakan sosial.
SIMPULAN
Pertama, efektivitas program DSM bertumpu
pada indikator perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi. Untuk melihat keefektivan program, penting
mengaitkan antara ketiga indikator tersebut.
Akhirnya, kesesuaian program dapat dijelaskan secara
berurutan.
Kedua, keterlaksanaan program DSM didasarkan
pada alur proses kebijakan. Dengan menjelaskan hasil
penelitian ini, peneliti menambahkan proses kebijakan
setelah evaluasi adalah keberlanjutan (sustainability).
Bahwa dengan target dan pencapaian program tak
dapat terselesaian dalam sekali waktu. Artinya perlu
rancangan jangka pendek, menengah, dan panjang.
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Turnover adalah tindakan pengunduran diri
karyawan secara permanen dengan cara sukarela
maupun tidak sukarela [1]. Pada umumnya keinginan
berpindah (turnover intention) istilah yang menggambaran
keluarnya karyawan dari sebuah perusahaan dan hal ini
merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh seorang
manajer perusahaan untuk bersaing dalam tercapaianya
suatu tujuan perusahaan dan kelangsungan hidup
perusahaan. Keinginan berpindah (turnover intention)
didefinisikan sebagai faktor mediasi antara niat karyawan
untuk berhenti bekerja dan karyawan benar benar untuk
berhenti bekerja didalam sebuah perusahaan [2].
Keterikatan karyawan (Employee engagement)
beberapa tahun terakhir telah menjadi subyek penelitian
yang ekstensif. Konsep keterikatan karyawan (employee
engagement) diperoleh perusahan dengan acuan
akademis dasar secara bertahap dengan memperhatikan
sejauh mana tingkat keterikatan karyawan terhadap
perusahaan telah mendefinisikan keterikatan karyawan
(employee engagement) merupakan sintesis aspek diri
dengan aspek situasional, aspek diri misalnya sifat,
keadaan dan perilaku sedangkan aspek situasional
misalnya kondisi organisasi atau perusahaan dimana
karyawan tersebut bekerja [3], [4]. Perusahaan didunia
telah banyak melakukan pengukuran tingkat keterikatan
karyawan (employee engagement) dan hasil yang
ditunjukan memiliki kecenderuangan meningkat pada
level dunia namun pada hasil yang ditunjukan pada level
Asia Pasifik terutama Indonesia masih rendah [5].
Dari hasil kajian peneliti terdahulu tentang
pengaruh employee engagement terhadap
turnover
intention masih terdapat kesimpangsiuran terhadap hasil
analsisinya. Employee engagement berpengaruh negatif
terhadap turnover intention [6]. Employee engagement
tidak terbukti berpengaruh signifikan dan negative
terhadap Turnover intention, dan bahwa employee
engagement memiliki pengaruh terhadap turnover intention
[7].
Dalam rangka mempertahankan karyawan
sehingga menekan tingkat keinginan berpindah (turnover
intention) dilakukan dengan cara memberikan keadilan
dalam hal ini keadilan prosedural kepada semua
karyawan yang terlibat dalam perusahaan dengan
prosedur (aturan) yang berlaku didalam perusahaan atau
organisasi sehingga dapat menimbulkan rasa nyaman
kepada karyawan dalam bekerja. Keadilan prosedural
menurut Thibaut dan Walker [8] lebih mengacu pada
konsepsi karyawan dalam hal kewajaran prosedur formal
yang digunakan perusahaan untuk mendistribusikan
tunjangan dan penghargaan kepada karyawan ditempat

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
keadilan prosedural terhadap keinginan berpindah
yang dimediasi keterikatan karyawan studi pada
karyawan PT. Bummy Harapan Umat (BUHARUM).
Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan
outsourcing PT. BUHARUM. Jumlah sampel yang
digunakan
sebanyak
110
responden
dengan
menggunakan metode sensus. Teknik analisis yang
digunakan untuk pengujian ini adalah SEM (Structural
Equation Modeling) dengan menggunakan software
AMOS versi 22. Berdasarkan analisis yang telah
dilakukan diperoleh hasil bahwa keadilan prosedural
berpengaruh positif terhadap keterikatan karyawan,
keadilan prosedrual berpengaruh negatif terhadap
keinginan
berpindah,
keterikatan
karyawan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keinginan
berpindah , serta keadilan prosedrual berpengaruh
negatif terhadap keinginan berpindah melalui mediasi
keterikatan karyawan pada karyawan Outsourcing PT.
Bummy Harapan Umat (BUHARUM).
Kata Kunci – keadilan prosedural, keterikatan karyawan

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Seiring dengan berjalannya waktu tidak sedikit
organisasi atau perusahaan yang mengedepankan
efektifitas dan efisien kerja termasuk dalam
mempekerjakan karyawan. Agar supaya efisien dalam hal
biaya tenaga kerja tidak sedikit perusahaan atau
organisasi untuk merekrut karyawan tidak tetap atau
sistem kontrak yaitu dengan istilah “Manpower Services
atau
Outsourcing”.
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta merupakan salah satu amal usaha organisasi
Muhammadiyah yang mempekerjakan karyawan dengan
sistem outsourcing . Untuk memperoleh karyawan
outsourcing Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
bekerja sama dengan PT BUHARUM (Bummy Harapan
Umat) yang merupakan salah satu amal usaha milik
Pimpinan
Wilayah
Muhammadiyah
Yogyakarta.
Perusahaan ini mengelola pelayanan jasa tenaga kerja
“Manpower services atau Outsourcing” dilingkungan Amal
Usaha Muhammadiyah (AUM),
Permasalahan yang sering muncul dari karyawan
outsoucing ini adalah bahwa mereka merasa bahwa dirinya
sering dibedakan dengan karyawan tetap sehingga kadang
tingkat keterikatan kerjanya terhadap organisasi kurang
dan ada keinginan untuk berpindah. Banyak kajian
tentang keadilan prosedural kompensasi keinginan untuk
berpindah dan keterikatan kerja karyawan yang telah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya di organisasi maupun
perusahaan.
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kerja. Perlakuan baik yang dilakukan perusahaan kepada
karyawan akan meningkat kepercayaan karyawan
terhadap perusahaan dimana ia bekerja. Hasil studi
empirik banyak membuktikan bahwa kepercayaan
karyawan pada perusahaan telah banyak dihubungkan
dengan sikap positif ditempat karyawan tersebut bekerja.
Dari hasil kajian peneliti terdahulu terkait
pengaruh kedilan prosedural terhadap tunover intention
masih terdapat kesimpangsiuran terhadap hasil
analsisinya. Hasil kajian yang dilakukan oleh G. C. W.
Gim and N. Mat Desa menyatakan bahwa menyatakan
bahwa keadilan prosedural secara Parsial berpengaruh
negatif terhadap turnover intention [9], dan procedural
justice berpengaruh signifikan dan didukung terhadap
turnover intention [10].
Berdasarkan fenomena dan hasil kajian terdahulu
yang masih ada kesimpangsiuran , maka kajian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan
prosedural dan keterikatan kerja terhadap turnover
intention. Dengan harapan kajian ini akan bermanfaat
bagi PT.Buharum untuk mengelola karyawannya.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang
diuraikan, maka rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah keadilan prosedural berpengaruh pada
keterikatan karyawan di PT. Bummy Harapan Umat
(BUHARUM) ?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh pada
keinginan berpindah karyawan
di PT. Bummy
Harapan Umat (BUHARUM) ?
3. Apakah keterikatan karyawan berpengaruh pada
keinginan berpindah karyawan di PT. Bummy
Harapan Umat (BUHARUM) ?
4. Apakah Keadilan Prosedural berpengaruh pada
Keinginan Berpindah Melalui Keterikatan Karyawan
Sebagai Mediasi di PT.Bummy Harapan Ummat
(BUHARUM)?

bekerja. Dengan keterikatan kerja karyawan yang tinggi
akan membawa dampak kinerja karyawan yang tinggi.
E. Kajian Pustaka
Keinginan Berpindah
Turnover dapat berupa pengunduran diri,
pemberhentian anggota organisasi, perpindahan keluar
unit organisasi atau keingingan pekerja untuk
meninggalkan suatu organisasi umumnya didahului oleh
niat karyawan tersebut yang bia dipicu dari
ketidakpuasan terhdap pekerjaan serta rendahnya
komitmen karyawan untuk mengikat diri pada organisasi
[11]. Secara definisi turnover intention adalah keinginan
karyawan untuk berhenti dari perusahaan karena ada
rasa ingin pindah dari perusahaan dimana karyawan
tersebut bekerja ke perusahaan lain dengan harapan
dapat mengembangkan karir dan mempersiapkan
mencegah Voluntary turnover . Turnover Intention
kemungkinan terjadi disebabkan karena ada rasa sukarela
maupun tidak secara sukarela dari karyawan itu sendiri
yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :
organisasi itu sendiri, kepemimpinan, anggota kelompok
dan individu sendiri [12].
Keadilan Prosedural
Procedural justice adalah “ Perceived fairness of
the process by which organization are made “ .
Procedural justice, dapat dimaknai bahwa keadilan adalah
proses dimana organisasi atau perusahaan itu diciptakan
[13]. Dalam prakteknya terkadang perusahaan lebih
memilih membuat gagasan maupun memotivasi para
pekerjanya agar gagasan yang dibuat dapat diterima oleh
para karyawannya, jadi karyawan bekerja bukan
berdasarkan keadilan yang di terima. Procedural justice
adalah persepsi dari karyawan dalam hal keadilan dan
proses yang digunakan dalam pembagian dan jumlah hasil
yang dibagi [14]. Procedural justice mengacu pada
konsepsi karyawan mengenai kewajaran prosedural yang
digunakan untuk mendistribusikan pengahargaan dan
tunjangan ditempat kerja [3]. Sehingga dalam prosesnya
para karyawan harus mengetahui bagaimana cara
perusahaan mendistribusikan sebuah tunjangan ataupun
penghargaan secara transparan tanpa adanya persepsi
negatif antar sesama karyawan dalam sebuah organisasi
dalam menerima tunjangan maupun penghargaan yang
diberikan oleh perusahaan atau organiasi tersebut.
Menurut Colquitt terdapat 6 aturan dalam memenuhi
persyaratan procedural justice, meliputi : Consistency
rule, The Bias suppression rule, The accuracy rule, The
Corretability rule, The representativeness rule, and The
ethicality rule [15].
Keterikatan Karyawan
Employee Engagement didefinisikan sebagai
pemanfaatan anggota perusahaan atau organisasi itu
sendiri terhdap peran mereka dalam pekerjaan [5].
Individu karyawan dapat menggunakan tingkatan yang
berbeda apada diri karyawan masing-masing, baik itu
secara kognitif, emosional maupun secara psikis dalam
melakukan performa mereka, Bahkan sebagaimana mana
mereka mengatur batasan didalam perusahaan. Hal
tersebut menunjukan bahwa lebih banyak orang menarik
perhatian diri mereka sendiri untuk menunjukan

C. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural
terhadap keterikatan karyawan di PT. Bummy
Harapan Umat (BUHARUM).
2. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural
terhadap keinginan berpindah karyawan di PT.
Bummy Harapan Umat (BUHARUM).
3. Untuk menganalisis pengaruh keterikatan karyawan
terhadap keinginan berpindah karyawan di PT.
Bummy Harapan Umat (BUHARUM).
4. Apakah Keadilan Prosedural berpengaruh pada
Keinginan Berpindah Melalui Keterikatan Karyawan
Sebagai Mediasi di PT.Bummy Harapan Ummat
(BUHARUM)?
D. Manfaat penelitian
Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi
pengelola PT.Bummy Harapan Ummat dalam mengelola
kayawan terkait dengan keadilan prosedural organisasi,
keterikatan kerja karyawan dan keinginan berpindah
karyawan. Dengan memperhatikan keadilan prosedural
akan meningkatkan sikap positif
karyawan dalam
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performa yang manksimal dalam kinerjanya. keterikatan
karyawan (employee engagement) mengacu pada kondisi
kognitif – afektif meresap alam diri karyawan yang tidak
fokus pada objek, peristiwa, individu, atau perilaku
tertentu [14]. Kekuatan psikis dikategorikan melalui
tingginya level energi dan kemampuan mental ketika
karyawan tersebut bekerja. Dedikasi merupakan kuatnya
keterlibatan dalam seorang karyawan dan memiliki
sebuah pengalaman. Ada tiga aspek yang membangun
dimensi employee engagement, yaitu: Vigor, Dedication,
dan Absortion [16].
Pengaruh keadilan prosedural terhadap keterikatan
karyawan
Karyawan diperlakukan secara adil dalam
organisasi dan tepat dalam cara pendistribusian baik
bentuk tunjangan, reward maupun perlakuan secara
konsisten maka karyawan akan timbul rasa keterikatan
(engagement) dan akan bekerja lebih giat dengan rasa
nyaman dimana karyawan tersebut bekerja . Hubungan
keadilan prosedural dengan keterikatan karyawan akan
berdampak positif bagi perusahaan, semaaki tinggi
tingkat kedilan prosedural organisasi maka akan semakin
tinggi tingkat keterlibatan karyawan pada organisasi.
Kajian empiris tentang pengaruh keadilan prosedural
(procedural justice) terhadap keterikatan karyawan
(employee engagement) sudah dilakukan oleh beberapa
peneliti, menyatakan bahwa keadilan prosedural
berpengaruh positif terhadap Employee Engagement [5],
[8], [17].
Berdasarkan uraian di atas
maka
dapat
dirumuskan hipotesisnya : H1: Keadilan prosedural
berpengaruh positif terhadap keterikatan karyawan.
Pengaruh keadilan prosedural terhadap keinginan
berpindah
Dalam suatu perusahaan penting bagi karyawan
bahwa perusahaan dan para manejernya menerapkan
keadilan prosedural (procedural justice) karena dalam hal
ini karyawan merasa dihargai seperti layaknya anggota
perusahaan, namun sebaliknya jika perlakuan karyawan
tidak sejalan dengan keadilan prosedural (procedural
justice) pada perusahaan, hal tersebut akan menimbulkan
perasaan karyawan bahwa tidak dihargai sebagai anggota
perusahaan dan menimbulkan niat rasa ingin keluar dari
perusahaan. Keadilan dalam perusahaan tidak diselidiki
dari sisi perspektif iklim, hal ini berarti keadilan diartikan
sebagai persepsi umum tentang bagaimana karyawan
diperlakukan dalam perusahaannya. Kajian empiris
tentang pengaruh keadilan prosedural (procedural justice)
terhadap keinginan berpindah (turnover intention) sudah
dilakukan oleh beberapa peneliti, yang menyatakan
bahwa keadilan prosedural berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap turnover intention [18], [9].
Berdasarkan uraian di atas
maka
dapat
dirumuskan hipotesisnya : H2: Keadilan prosedural
berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah.
Pengaruh keterikatan karyawan terhadap
keinginan berpindah
Pada perusahaan karyawan yang memiliki rasa
keterikatan (engagement) adalah karyawan yang memiliki
ikatan kuat terhadap suatu perusahaan baik emosi dan
koognitif, jika karyawan memiliki disengagement

karyawan tersebut akan menunjukan sifat malas dan
kurang kinerja dalam melakukan pekerjaannya di
perusahaan dan itu bisa merugikan pihak perusahaan dan
juga karyawan memiliki keterikatan (engagement) tinggi
akan mencerminkan perilaku umum yang salah satunya
yaitu tetap tinggal pada perusahaan tersebut. Pekerja
telah terikat dengan pekerjaan di perusahaan, maka hal
tersebut dapat mempengaruhi karakter psikologis salah
satunya kepercayaan diri dan optimis tinggi, akan
membangun rasa puas dalam hal yang dikerjakan oleh
karyawan tersebut dan berakibat pada rendahnya tingkat
turnover karyawan [19].
Kajian empiris tentang pengaruh keterikatan
karyawan (employee engagement) dengan keinginan
berpindah (turnover intention), yang menyimpulkan
bahwa employee engagment berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap turnover intention [6], [20].
Berdasarkan uraian di atas maka dapat
dirumuskan hipotesisnya : H3: Keterikatan karyawan
berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah.
Pengaruh keadilan prosedural terhadap keingnan
berpindah melalui keterikatan karyawan sebagai mediasi
Keadilan dapat dirasakan karyawan apabila
karyawan tersebut diperlakukan sesuai prosedur yang
berlaku ditempat dimana karyawan tersebut bekerja.
Karyawan akan mengevaluasi keadilan organisasional
dalam tiga klasifikasi peristiwa berbeda, salah satunya
adalah pencapaian dialokasikan (keadilan prosedural), jika
setelah mengevaluasi keadilan didalam organisasi
terutama keadilan prosedural dan karyawan merasa
keadilan prosedural sudah dirasakan maka terwujud rasa
adil dalam diri karyawan dan menumbuh kan rasa terikat
terhadap tempat dimana karyawan bekerja. Namun
hubungan keadilan prosedural dan keinginan berpindah
tudak selalu berhubungan secara langsung, dengan
adanya keterikatan karyawan terhadap perusahaan
seperti disebutkan diatas mampu mempengaruhi
keadilan prosedural terhadap keinginan berpindah
(turnover intention).
Berdasakan uraian diatas dapat dirumuskan
hipotesis sebagai berikut : H4 : Keadilan prosedural
berpengaruh negatif terhadap keinginan berpindah
melalui mediasi keterikatan karyawan.
Model Penelitian

METODE PENELITIAN
Paradigma Penelitan
Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu
merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
pengaruh dua variabel atau lebih.
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Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan
merumuskan hipotesis untuk mengetahui apakah
diterima atau ditolak yaitu pengaruh Kepuasan Kerja,
Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan
dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB)
sebagai variabel intervening.
C. Obyek dan Subyek Penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian
adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakrta yang
beralamatkan di Jalan Brawijaya , Tamantirto, Kasihan,
Bantul, Yogyakarta, dengan subyek karyawan tenaga
kependidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
sebanyak 135 orang.
D. Teknik Pengumpulan Data.
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung
dari responden yang bekerja sebagai karyawan di PT.
BUHARUM. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survei yang
menggunakan instrumen yaitu kuesioner.
E. Alat Analisis Data
Alat analisis untuk menguji hipotesis yang terdapat
dalam penelitian ini adalah multivariate Structural Equation
Model (SEM) dengan menggunakan AMOS.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Analisis.
Kuesioner penelitian yang disebarkan berjumlah
132 buah kuesioner, terdapat 10 buah kuesioner yang
tidak kembali dan terdapat 12 buah kuesioner yang
rusak, sehingga kuesioner yang kembali untuk ditindak
lanjuti sebanyak 110. Data karakteristik responden yang
berpartisipasi mengisi kuesioner dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut. a)jenis kelamin yaitu pria 98
(89%) dan wanita 12 (11%); b) berdasarkan usia
didominasi karyawan dengan umur 25-35 tahun sebanyak
40 (36%) orang. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada
tabel.1 dibawah ini:
Tabel 1. Analisis Deskriptif
No

Variabel

1

Keinginan Berpindah

2

Keadilan Prosedural

3

Keterikatan
Karyawan

Mean
2,37
3,89
3,86

Gambar 1. Model Penelitian Output AMOS
Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil uji Good of
Fitness adalah sebagai berikut :
Tabel 2 Hasil Uji Good of Fitness
Kriteria
Significance
probability
Relative x²
(CMIN/DF)
GFI (Goodness of
fit index
AGFI ( Adjusted
Goodness of Fit
Index
Tucker Lewis
Index (TLI)
Comparative Fit
Index (CFI)
Root Mean Square
error of
Approximation
(RMSEA)

Cut-off
value
≥ 0,05

Model
penelitian
0,000

Keterangan

≤ 2,0

1,561

Fit

≥ 0,90

0,745

Tidak Fit

≥ 0,90

0,706

Tidak Fit

≥ 0,90

0,918

Fit

≥ 0,90

0,924

Fit

≤ 0,08

0,072

Fit

Tidak Fit

Hasil Pengujian Hipotesis
Pengaruh variabel independen terhadap variabel
dependen berdasarkan model penelitian yang telah
disajikan pada bahasan sebelumnya dapat dilihat dari hasil
estimasi model struktural. Hasil uji estimasi model
penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini.
Tabel 3. Regression Weights

Keterangan
Rendah

KK

Tinggi
KB

Tinggi

KB

Dari tabel 1 dapat dilihat bahawa tanggapan
responden terhadap variabel keinginan berpindah adalah
rendah, keadilan prosedural tinggi dan keterikatan
karyawan tinggi.
Hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan SEM
diperoleh hasil sebagai berikut :

<-<-<--

KP
KP
KK

Estimate
0.455
-0.200
-0.608

S.E
.095

C.R
4.789

.092

-2.185

.108 -5.610

P
***

Label
par_28

0.029

par_29

***

par_30

Berdasarkan tabel 3 dapat diinterprestasikan sebagai
berikut :
1. Nilai estimate pengaruh keadilan prosedural
terhadap kepuasan kerja sebesar +0.455, artinya
bahwa semakin tinggi keadilan prosedural yang
diterapkan oleh organisasi maka akan semakin tinggi
tingkat kepuasan kerja karyawan dan nilai p=0.000 ,
artinya bahwa ada pengaruh yang siginifikan antara
keadilan prosedural terhadap kepuasan kerja.
2. Nilai estimate pengaruh keadilan prosedural
terhadap keinginan berpindah sebesar -0.200, artinya
bahwa semakin rendah keadilan prosedural yang
diterapkan oleh organisasi maka akan semakin tinggi
tingkat keinginan berpindah karyawan dan nilai
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p=0.029 , artinya bahwa ada pengaruh yang siginifikan
antara keadilan prosedural terhadap tingkat keinginan
berpindah.
3. Nilai estimate pengaruh keterikatan kerja terhadap
keinginan berpindah sebesar -0.608, artinya bahwa
semakin rendah keterikatan kerja yang dirasakan
karyawan maka akan semakin tinggi tingkat keinginan
berpindah karyawan dan nilai p=0.000 , artinya bahwa
ada pengaruh yang siginifikan antara keterikatan kerja
terhadap tingkat keinginan berpindah.
Untuk menganalisis peran variabel mediasi
(intervening) pada penelitian ini yaitu keterikatan karyawan
dalam memediasi pengaruh antara variabel eksogen yaitu
keadilan prosedural terhadap variabel endogen yaitu
keinginan berpindah adalah dengan membandingkan nilai
Direct Effects dan Indirect effects.
Tabel 4. Standardized Direct Effects
KK
KB

KP
0.478
-0.198

KK
0.000
-0.573

karyawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
keinginan berpindah, hal ini menunjukkan bahwa
keterikatan karyawan perusahaan telah baik di PT
Bummy Harapan Umat. Karyawan merasa menjadi
bagian dari perusahaan dan tidak ada keinginan untuk
berpindah dan meninggalkan perusahaan. Hasil ini
sesuai dan sejalan dengan kajian empiris terdahulu
yang dilakukan, yang menyatakan bahwa keterikatan
karyawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
keinginan berpindah [6], [23], [20].
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keadilan
prosedural berpengaruh negative terhadap keinginan
berpindah melalui mediasi keterikatan karyawan, hal
menunjukkan bahwa karyawan PT Bummy Harapan
Umat merasakan keterikatan secara emosional
terhadap perusahaan. Karyawan merasa penerapan
kebijakan-kebijakan pada perusahaan telah sesuai
dengan nilai-nilai pada setiap individu pada
perusahaan. Semakin baik keadilan procedural yang
diterapkan akanb menjadikan keterikatan emosional
pada karyawan. Labih lanjut keterikatan positif pada
karyawan menjadikannya loyal pada perusahaan dan
tidak mempunyai keinginan untuk berpindah
perusahaan.

KB
0.000
0.000

Tabel 5. Standardized Direct Effects
KK
KB

KP
0.000
-0.274

KK
0.000
0.000

KB
0.000
0.000

Dari tabel 4 dan tabel 5 bisa dibandingkan bahwa
nilai hasil direct effects lebih kecil daripada nilai indirect
effects artinya bahwa variabel keterikatan karyawan
mampu memdiasi pengaruh keadilan proseduran
terhadap keinginan berpindah karyawan.
B. Pembahasan
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh
positif signifikan antara keadilan prosedural terhadap
keterikatan karyawan, hal ini menunjukkan bahwa
karyawan telah mendapatkan keadilan prosedural
dari perusahaan dengan baik. Keadaan ini akan
menciptakan keterikatan emosional karyawan
terhadap perusahaan dan merasa bahwa perusahaan
tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan karyawan.
Hasil penelitian ini sejalan kajian empiris yang pernah
dilakukan, yang menyatakan bahwa keadilan
prosedural berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keterikatan karyawan [5], [21].
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan
prosedural berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kinginan berpindah, hal ini menunjukkan
bahwa keadilan prosedural telah dilaksanakan dengan
baik oleh karyawan di PT Bummy Harapan Ummat.
Keadilan prosedural diterapkan dengan baik
menjadikan karyawan setia kepada perusahaan dan
tidak berkeinginan untuk berpindah dari perusahaan.
Dimana seorang karyawan telah merasa bahwa
perusahaan telah berlaku adil maka akan membuat
karyawan betah dan loyal terhadap perusahaannya
dampaknya dapat mengurangi keinginan untuk
berpindah perusahaan. Hasil penelitian ini juga sejalan
dengan hasil kajian empiris yang
sebelumnya
dilakukan, yang menyatakan bahwa kepuasan kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
komitmen organisasi [22].

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang
Pengaruh Keadilan Proedural Terhadap Keinginan
Berpindah Yang Dimediasi Keterikatan Karyawan Pada
Karyawan Outsourcing PT. Bummy Harapan Umat, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keinginan berpindah karyawan rendah.
2. Keadilan prosedural yang diterapkan organisasi tinggi.
3. Keterikatan karyawanpada organisasi tinggi.
4.
Keadialan prosedural berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keinginan berpindah.
5. Keadilan prosedural berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap keinginan berpindah.
6. Keterikatan karyawan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap keinginan berpindah.
7. Keadilan prosedural negatif dan signifikan terhadap
keinginan berpindah melalui mediasi keterikatan
karyawan.
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Kuliner secara umum adalah kegiatan yang
berhubungan dengan memasak atau aktifitas memasak.
Kuliner juga dapat dimaknai sebagai hasil olahan yang
berupa masakan berupa lauk pauk, panganan maupun
minuman. Kuliner tidak terlepas sari kegiatan masakmemasak yang erat kaitannya dengan konsumsi makanan
sehari-hari. Sedangkan wisata kuliner sendiri adalah
kegiatan yang dilakukan banyak orang dalam bidang
kebutuhan makanan, untuk hiburan. Sensasi lidah tidak
dapat ditipu dengan rasa nikmat dan lezat, kemauan lidah
berbeda dengan hasrat akan rasa lapar.
Saat ini perkembangan bisnis kuliner di Palembang
semakin marak dan pesat sehingga persaingan dibidang
kuliner semakin ketat pula, oleh karena itu konsumen
semakin selektif dalam menentukan tempat kuliner
pilihannya. Pengusaha kuliner dituntut untuk lebih
memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya
melalui harga kualiatas makanannya. Pengusaha kuliner
harus dapat mengetahui kebutuhan, keinginan dan selera
dari konsumen sehingga konsumen dapat termotivasi
untuk membeli menu makanan /kulinner tersebut.
Konsumen akan rela untuk mengeluarkan uang lebih agar
dapat meninkmati makanan yang dapat memuaskannya
walaupun harga yang ditawarkan cukup mahal. Padatnya
aktivitas dizaman modern sekarang ini, menyebabkan
kebanyakan orang tidak mempunyai waktu luang untuk
membuat makanan/camilan sendiri dan lebih cenderung
memilih makanan siap saji. Bisnis ini cukup menjanjikan
bagi tiap pengusaha, karena sebagian kebutuhan
seseorang adalah makanan. Di kota Palembang sendiri
banyak pengusaha yang mengembangkan bisnis ini dan
bersaing demi merebut kepercayaan dari konsumen
bahwa produk yang mereka tawarkan adalah produk
yang terbaik.
Konsumen dalam melakukan pembelian, faktor
harga merupakan faktor yang lebih dulu diperhatikan,
kemudian disesuaikan dengan kemampuannya sendiri.
Tingkat persaingan yang tinggi antara perusahaan atau
usaha-usaha sejenis, membuat konsumen sensitif
terhadap harga, apabila harga dinaikkan, konsumen
cenderung untuk berpindah ke tempat lain. Hal ini
berarti bahwa faktor harga merupakan faktor yang sangat
menentukan dalam keputusan pembelian produk.
Setelah mempertimbangkan harga, konsumen juga
akan mempertimbangkan kualitas produk (makanan)
yang akan mereka beli. Konsumen mengharapkan adanya
kesesuaian antara harga dengan kualitas produk yang
mereka terima. Menurut Lupiyoadi, Kualitas merupakan
perpaduan antara sifat dan karakteristik yang

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh
Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan
Pembelian Pada Wisata Kuliner 26 Ilir Palembang
dalam menjawab rumusahan masalah bahwa masalah
dalam penelitian ini adalah Adakah Pengaruh Harga
dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian
Pada Wisata Kuliner 26 Ilir Palembang. Penelitian ini
dilaksanakan pada Kawasan Wisata Kuliner 26 Ilir Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti
langsung dari sumber pertama atau tempat objek
penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini data primer
tersebut berasal dari jawaban responden terhadap
kuesioner tentang harga, kualitas produk dan
keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis dan
pembahasan tentang pengaruh harga dan kualitas
produk terhadap keputusan pembelian di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang. Hasil pengujian
menunjukkan bahwa secara bersama-sama harga dan
kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan
pembelian di wisata kuliner 26 Ilir Palembang. Hasil uji
secara parsial didapat bahwa harga dan kualitas
produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di
wisata kuliner 26 Ilir Palembang.

Kata Kunci – Harga, Kualitas Produk, Keputusan Pembelian

I. PENDAHULUAN .
Tingkat persaingan usaha di Palembang saat ini
sangat ketat, karena setiap pengusaha senantiasa
berusaha untuk dapat meningkatkan pangsa pasar dan
meraih konsumen baru. Pengusaha harus dapat
menentukan strategi pemasaran yang tepat agar
usahanya dapat bertahan dan memenangi persaingan,
sehingga tujuan dari pengusaha tersebut dapat tercapai.
Pada dasarnya semakin banyak pesaing maka semakin
banyak pula pilihan bagi pelanggan untuk dapat memilih
produk yang sesuai dengan harapannya. Persaingan bisnis
menuntut pengusaha harus mampu bersikap dan
bertindak cepat dan tepat dalam menghadapi persaingan
di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan
penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu, setiap
perusahaan/ pengusaha dituntut bersaing secara
kompetitif dalam hal menciptakan dan mempertahankan
pembeli yang loyal. Di samping itu, banyaknya usaha
bermunculan baik pengusaha kecil maupun besar
berdampak pada persaingan yang ketat antar pengusaha,
terutama persaingan yang berasal dari perusahaan
sejenis. Salah satu yang dianggap cukup ramai dalam
persaingan yang semakin ketat ini adalah bisnis di bidang
makanan/kuliner.
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menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi
persyaratan kebutuhan pelanggan [1]. Faktor kualitas
produk tidak kalah penting karena kualitas produk juga
sebagai faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh
pembeli setelah melakukan pembelian dan pemakaian
terhadap suatu produk. Harga dan kualitas produk
merupakan syarat yang sangat kuat dalam pengambilan
keputusan pembelian, apabila konsumen memiliki kesan
yang positif terhadap harga dan kualitas produk maka
diharapkan konsumen akan tetap membeli dan
menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan
tersebut. Bahwa dengan produk yang berkualitas, maka
konsumen akan tertarik dan akan melakukan pembelian.
Berikut survey awal yang dilakukan terhadap 25
orang pembeli kuliner dipasar 26 ilir Palembang, alasan
membeli dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

menunjukkan bahwa produk yang dijual di wisata
kuliner 26 ilir Palembang adalah produk yang
berkualitas.
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Pembelian
Konsumen
Menurut Phillip Kotler [2] perilaku pembelian
konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya
sebagai berikut:
1) Faktor budaya
Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat
penting bagi perilaku pembelian. Budaya merupakan
penentu keinginan dan perilaku paling dasar. Anakanak yang sedang tumbuh akan mendapatkan
seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku
dari keluarga dan lembaga-lembaga penting lainnya.
Contonhya pada anak-anak yang dibesarkan di
Amerika Serikat sangat terpengaruh dengan nilai-nilai
sebagai berikut: prestasi, aktivitas, efisiensi, kemajuan,
kenikmatan materi, individualisme, kebebasan,
humanisme, dan berjiwa muda.
2) Faktor Sosial
Selain faktor budaya, perilaku pembelian
konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial
diantarannya sebagai berikut:
a) Kelompok acuan
Kelompok acuan dalam perilaku pembelian
konsumen dapat diartikan sebagai kelompok yang
yang dapat memberikan pengaruh secara langsung
atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku
seseorang tersebut.
b) Keluarga
Dalam sebuah organisasi pembelian konsumen,
keluarga dibedakan menjadi dua bagian. Pertama
keluarga yang dikenal dengan istilah keluarg
orientas. Keluarga jenis ini terdiri dari orang tua
dan saudara kandung seseorang yang dapat
memberikan orientasi agam, politik dan ekonomi
serta ambisi pribadi, harga diri dan cinta.
c) Peran dan status
Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial
yang dapat mempengaruhi perilaku pembelian
seseorang adalah peran dan status mereka di
dalam masyarakat. Semakin tinggi peran
seseorang didalam sebuah organisasi maka akan
semakin tinggi pula status mereka dalam
organisasi tersebut dan secara langsung dapat
berdampak pada perilaku pembeliannya.
3) Pribadi
Keputusan pembelian juga dapat dipengaruhi
oleh karakterisitik pribadi diantaranya usia dan tahap
siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup,
serta kepribadian dan konsep-diri pembeli.
a) Usia dan siklus hidup keluarga
Orang membeli barang dan jasa yang berbedabeda sepanjang hidupnya yang dimana setiap
kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh siklus
hidup keluarga
b) Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang
dapat
mempengaruhi
pola
konsumsinya.

Tabel 1. Pendapat Responden Terhadap Wisata
Kuliner

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Alasan Memilih
Setuju
Tidak
Wisata kuliner
setuju
1
Rasa Yang Enak
16 Orang
9 Orang
2
Makanannya Unik
9 Orang
16 Orang
dan Inovatif
3
Harga Terjangkau
18 Orang
7 Orang
4
Ada Potongan
6 Orang
19 Orang
Harga (Diskon)
5
Harga Bersaing
10 Orang 15 Orang
6
Produk Berkualitas 16 Orang
9 Orang
Sumber: wawancara pra riset, 2019
Rasa Yang Enak
Berdasarkan pendapat responden alasan konsumen
memilih makanan di wisata kuliner di 26 ilir
Palembang yaitu rasa yang enak, terdapat 16 orang
yang berpendapat setuju dengan rasa yang enak dan
yang yang berpendapat tidak setuju ada 9 orang.
Makananya Unik dan Inovativ
Berdasarkan pendapat responden di Wisata Kuliner
26 Ilir Palembang menyediakan berbagai macammacam makanan yang berbentuk unik dan inovatif
yang berpendapat tidak setuju ada 16 orang dan yang
setuju ada 9 orang. Di sini menunjukan bahwa
lemahnya indikator kualitas produk.
Harga Terjangkau
Berdasarkan pendapat responden yang menjawab
setuju ada 18 orang dan yang tidak setuju
berpendapat 7 orang menjukkan bahwa harga di
wisata kuliner 26 ilir Palembang sangat terjangkau.
Ada Potongan Harga (Diskon)
Berdasarkan pendapat responden yang menjawab
setuju ada 6 orang dan tidak setuju ada 19 orang
menunjukan bahwa tidak ada potongan harga atau
diskon pada pembelian makanan di wisata kuliner 26
ilir Palembang. Disini menunjukan lemahnya indikator
harga.
Harga Bersaing
Berdasarkan pendapat responden yang menjawab
setuju ada 10 orang dan yang tidak setuju ada 15
orang. Disini menunjukan lemahnya indikator harga.
Produk Berkualitas
Berdasarkan pendapat responden yang menjawab
setuju ada 16 orang yang tidak setuju ada 9 orang
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Cotohnya, direktur perusahaan akan membeli
pakaian yang mahal, perjalanan dengan pesawat
udara, keanggotaan di klub khusus, dan membeli
mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan
produk juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan
ekonomi seseorang seperti besaran penghasilan
yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan sikap
terhadap belanja atau menabung.
c) Gaya hidup
Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola
hidup seseorang yang terungkap dalam aktivitas,
minat dan opininya yang terbentuk melalui sebuah
kelas sosial, dan pekerjaan.
d) Kepribadian
Setiap orang memiliki berbagai macam
karateristik kepribadian yang bebeda-beda yang
dapat
mempengaruhi
aktivitas
kegiatan
pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri
bawaan psikologis manusia yang berbeda yang
menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsiten
dan bertahan lama terhadap rangsangan
lingkungannya.
4) Psikologis
Terakhir,
faktor
yang
dapat
mempengaruhi keputusan pembelian konsumen
adalah faktor psikologis. Faktor ini dipengaruhi oleh
empat faktor utama diantaranya sebagai berikut:
a) Motivasi
Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada
waktu-waktu
tertentu.
Beberapa
dari
kebutuhan tersebut ada yang muncul dari
tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa
ketidaknyamanan.
Sedangkan
beberapa
kebutuhan
yang
lainnya
dapat bersifat
psikogenesis; yaitu kebutuhan yang berasal dari
tekanan psikologis seperti kebutuhan akan
pengakuan, penghargaan atau rasa keanggotaan
kelompok.
Menurut Kotler [3] keputusan pembelian adalah
beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh konsumen
sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk.
Yang terdiri dari:
1. Pilihan produk
Dalam hal ini perusahaan harus melakukan riset
pemasaran untuk mengetahui kesukaan konsumen
tentang
produk
bersangkutan
agar
dapat
memaksimalkan daya tarik mereknya.
2. Pilihan merek
Konsumen harus mengambil keputusan tentang
merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki
perbedaan-perbedaan tersendiri.
3. Pilihan penyalur
Konsumen harus mengambil keputusan dimana
produk yang akan dibeli tersebut.
4. Jumlah pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang
seberapa banyak produk yang akan dibelinya.
Pembelian yang dilakukan mungkin lebih dari satu
unit.
5. Waktu pembelian

Konsumen dapat mengambil keputusan kapan ia
harus melakukan pembelian.
6. Metode pembayaran
Cara pembayaran yang dilakukan baik secara tunai
maupun kredit.
Harga
Menurut Kotler dan Amstrong yang diterjemahkan
oleh Bob Sebran [4], menjelaskan ada empat ukuran yang
mencirikan harga yaitu keterjangkauan harga, kesesuaian
harga dengan kualitas produk, kesesuaian harga dengan
manfaat, dan harga sesuai dengan kemampuan tau daya
saing harga. Empat ukuran harga yaitu sebagai berikut:
1) Keterjangkauan harga
Konsumen bisa menjangkau harga yang telah
ditetapkan oleh perusahaan. Produk biasanya ada
beberapa jenis dalam satu merek harganya juga
berbeda dari yang termurah sampai termahal.
Dengan harga yang ditetapkan para konsumen banyak
yang membeli produk.
2) Kesesuaian harga dengan kualitas produk
Harga sering dijadikan sebagai indikator kualitas bagi
konsumen orang sering memilih harga yang lebih
tinggi diantara dua barang karena mereka melihat
adanya perbedaan kualitas. Apabila harga lebih tinggi
orang cenderung beranggapan bahwa kualitasnya juga
lebih baik.
3) Kesesuaian harga dengan manfaat
Konsumen memutuskan membeli suatu produk jika
manfaat yang disarankan lebih besar atau sama
dengan yang telah dikeluarkn untuk mendapatkannya.
Jika konsumen merasakan manfaat produk lebih kecil
dari uang yang dikeluarkan maka konsumen akan
beranggapan bahwa produk tersebut mahal dan
konsumen akan berpikir dua kali untuk melakukan
pembelian ulang.
4) Harga sesuai kemampuan atau daya saing harga
Konsumen sering membandingkan harga suatu
produk dengan produk lainnya, dalam hal ini mahal
murahnya suatu produk sangat diperimbangkan oleh
konsumen pada saat akan membeli produk tersebut.
Kualitas Produk
Menurut Jones, secara garis besar faktor-faktor yang
mempengaruhi kualitas makanan adalah sebagai berikut
[5]:
a. Warna
Warna
dari
bahan-bahan
makanan
harus
dikombinasikan sedemikian rupa supaya tidak terlihat
pucat atau warnanya tidak sesuai.
b. Penampilan
Kesegaran dan kebersihan dari makanan yang
disajikan adalah contoh penting yang akan
memepengaruhi penampilan makanan baik atau tidak
untuk dinikmati.
c. Porsi
Dalam setiap penyajian makanan sudah ditentukan
porsi standarnya yang disebut standard portion size.
Standard portion size didefinisikan sebagai kualitas
item untuk membuat standard portion size secara jelas.
d. Bentuk
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e.
f.

g.

h.

i.

Bentuk makanan yang menarik bisa diperoleh lewat
cara pemotongaan bahan makanan yang bervariasi.
Temperatur
Konsumen menyukai variasi temperatur yang didapat
dari makanan satu dengan lainnya.
Tekstur
Ada banyak tekstur makanan antara lain halus atau
tidak, cair atau padat, keras atau lembut, kering atau
lembab. Tingakat tipis dan halus serta bentuk
makanan dapat dirasakan lewat tekanan dan gerakan
didalam mulut.
Aroma
Aroma adalah reaksi dari makanan yang akan
memepengaruhi konsumen sebelum konsumen
menikmati makanan, konsumen dapat mencium
makanan tersebut.
Tingkat kematangan
Tingkat kematangan makanan akan mempengaruhi
tekstur dari makanan. Untuk makanan tertentu
seperti daging, setiap orang memiliki selera yang
berbeda-beda pada tingkat kematangannya.
Rasa
Titik perasa dan lidah adalah kemampuan mendeteksi
dasar yaitu manis, asam, pahit. Dalam makanan
tertentu empat rasa ini digabungkan sehingga menjadi
suatu rasa yang unik dan menarik untuk dinikmati.

jajakan disana, ada banyak warung warung pempek yang
terdapat disana.
1. Hasil Uji Instrumen Penelitian
a. Hasil Uji Validitas
Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah
atau tidaknya indikator atau keusioner dari masingmasing variabel. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan
rhitung
dan
rtabel
dengan
menggunakan program SPSS versi 23. Selanjutnya
pengujian validitas data dengan menggunakan uji
dua sisi dengan taraf signifikan5%.
Pengujian validitas ini dilakukan terhadap
30 responden, maka rtabel df = n-2 dengan taraf
signifikan 5%, df=30-2 = 28, maka rtabel = 0,361.
Tingkat kevalidan indikator atau kuesioner dapat
ditentukan, apabila rhitung> rtabel = valid dan rhitung<
rtabel = tidak valid. Hasil uji validitas dapat dilihat
selengkapnya dengan tabel dibawah berikut ini
dengan menggunakan rhitung dan rtabel, sebagai berikut
ini:
1) Hasil uji validitas variabel keputusan
pembelian (Y)
Dari hasil uji validitas memperlihatkan nilai
rhitung setiap indikator variabel keputusan
pembelian yaitu pilihan produk, pilihan merk,
pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu
pembelian dan metode pembayaran lebih
besar dibanding nilai rtabel. Dengan demikian
indikator atau kuesioner yang digunakan oleh
keputusan pembelian di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang dinyatakan Valid untuk digunakan
sebagai alat ukur variabel.
2) Hasil uji validitas variabel harga (X1)
Dari hasil uji validitas memperlihatkan nilai
rhitung setiap indikator variabel harga yaitu
keterjangkauan harga, kesesuaian harga
dengan kualitas produk, daya saing harga dan
kesesuaian harga dengan manfaat lebih besar
dibanding nilai rtabel. Dengan demikian
indikator atau kuesioner yang digunakan oleh
variabel harga di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang dinyatakan Valid untuk digunakan
sebagai alat ukur variabel.
3) Hasil uji validitas variabel kualitas
Dari hasil uji validitas memperlihatkan nilai
rhitung setiap indikator variabel kualitas produk
yaitu warna, penampilan, porsi, bentuk,
temperatur, tekstur, aroma,
tingkat
kematangan, rasa dan packaging lebih besar
dibanding nilai rtabel. Dengan demikian
indikator atau kuesioner yang digunakan oleh
masing-masing variabel kualitas produk di
wisata kuliner 26 Ilir Palembang dinyatakan
Valid untuk digunakan sebagai alat ukur
variabel.

II. METODE PENELITIAN
Lokasi dalam penelitian ini berada di 26 Ilir
Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian
untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk
terhadap keputusan pembelian pada wisata kuliner
pempek 26 Ilir Palembang. Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data primer yaitu data yang
dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber
pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan.
Dalam hal ini data primer tersebut berasal dari jawaban
responden terhadap kuesioner tentang harga, kualitas
produk dan keputusan pembelian. Metode pengumpulan
data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner,
dengan memberikan berbagai pertanyaan yang
berhubungan dengan indikator-indikator yang digunakan
yang harus diisi oleh responden (konsumen).
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Wilayah 26 Ilir merupakan wilayah yang sangat ramai
penduduknya, 26 ilir ini juga merupakan kawasan rumah
susun Kota Palembang, disana juga merupakan kawasan
pasar rakyat yang sangat ramai. Pada puluhan tahun yang
lalu 26 ilir yang berlokasi di Jalan Mujahiddin di depan
Kantor Walikota disitu banyak penjual-penjual kasur
lihab, namun pada saat ini para penjual kasur lihab sudah
semakin berkurang, bahkan sekarang hanya 3 atau 4 saja
yang masih berjualan. Para penjual kasur sudah berganti
profesi untuk menjual usaha kuliner di kawasan itu, saat
ini jika melewati jalan Mujahiddin di sepinggir jalan itu
sudah banyak sekali para penjual-penjual kuliner khas
Palembang yaitu pempek, tekwan, model, laksan, mie
celor, kerupuk dan lain sebagainnya. Berbagai kuliner di
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Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk
mengetahui apakah indikator atau kuesioner
yang digunakan dapa/t dipercaya dan handal
sebagai alat ukur variabel. Cronbach’s Alpha

sangat cocok digunakan pada skor
berbentuk skala(misal 1-4, 1-5) atau skor
rentangan(misal 0-20, 0,50), untuk pengujian
biasanya menggunakan batasan tertentu
seperti 0,60. Reliabilitas kurang dari 0,60
adalah kurang baik sedangkan 0,7 dapat
diterima dan diatas 0,80 adalah baik.

Valid

Tamat SMA
47
49,0
Tamat Sarjana
49
51,0
Total
96
100,0
Sumber : Hasil pengolahan data primer 2019
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa
responden terbanyak berpendidikan Tamat
Sarjana 49 (51,0%). Menunjukkan bahwa orang
yang berwisata kuliner di 26 Ilir Palembang ratarat berpendidikan tamat sarjana.
3. Gambaran Jawaban Responden
a. Jawaban
responden
terhadap
Variabel
Keputusan Pembelian (Y)
Berdasarkan jawaban responden dari
variabel keputusan pembelian. Adapun hasilnya
dapat dilihat pada keterangan berikut:
1) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 1 yaitu memilih sangat setuju
dan setuju dengan perolehan 35 atau
36,5%. Artinya makanan kuliner 26 ilir tidak
mengecewakan, dan yang memilih netral
sebanyak 24 atau 25% Artinya konsumen
tidak peduli dengan makanan kuliner 26 ilir
mengecewakan atau tidak, sedangkan
sebanyak 37 atau 38,5% responden
menjawab tidak setuju dan sangat tidak
setuju artinya makanan kuliner 26 ilir
mengecewakan.
2) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 2 yaitu memilih setuju an sangat
setuju dengan perolehan 46 atau 47,9%
responden., artinya 26 ilir memang
merupakan tempat wisata kuliner yang
sangat popular, dan yang memilih netral
sebanyak 21 atau 21,9% artinya konsumen
tidak peduli wisata kuliner 26 ilir populer
atau tidak. Sedangkan sebanyak 29 atau
30,2% responden menjawab tidak setuju
dan sangat tidak setuju artinya wisata
kuliner 26 ilir tidak populer sebagai tempat
wisata kuliner.
3) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 3 yaitu memilih setuju dengan
perolehan 34 atau 35,4%, artinya wisata
kuliner 26 ilir tempatnya strategis, dan yang
memilih netral sebanyak 23 atau 24%
artinya konsumen tidak peduli dengan
tempat wisata kuliner 26 ilir strategis atau
tidak, sedangkan sebanyak 39 atau 40,6%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya wisata kuliner
26 ilir tempatnya tidak strategis.
4) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 4 yaitu memilih setuju dengan
perolehan 32 atau 33,3% artinya wisata
kuliner 26 ilir sangat ramai, dan yang
memilih netral sebanyak 30 atau 31,3%
artinya konsumen ragu ragu dengan wisata
kuliner 26 ilir pengunjungnya ramai atau
tidak. Sedangkan sebanyak 34 atau 35,4%
responden menjawab tidak setuju dan

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel

Rhitung

Rtabel

Keterangan

Keputusn
Pembelian
0,726
0,600
Reliabel
(Y)
Harga
0,733
0,600
Reliabel
(X1)
Kualitas
Produk
0,719
0,600
Reliabel
(X2)
Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23, 2019
Nilai Cronbach’s Alpha semua variabel
lebih besar dari 0,600 sehingga dapat
disimpulkan indikator atau kuesioner yang
digunakan variabel harga, kualitas produk
dan keputusan pembelian di wisata kuliner
26 Ilir Palembang semua dikatakan
reliabilitas dan dapat dipercaya sebagai alat
ukur variabel.
2.

Gambaran Profil Responden
Penelitian ini dilakukan pada seluruh
responden di wisata kuliner 26 Ilir Palembang.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuisioner. Dari kuisioner tersebut maka
dapat gambaran umum mengenai karakterisktik
responden. Karakteristik responden dalam
penelitian ini antara lain berdasarkan jenis kelamin
dan pendidikan.
a. Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasaran 96 responden penelitian
didapatlah hasil tentang karakteristik responden
berdasarkan jenis kelamin, antara lain:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis
Kelamin

Frequency
Percent
Laki-Laki
53
55,2
Perempuan
43
44,8
Total
96
100,0
Sumber : Hasil pengolahan data primer 2019
Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa
reponden terbanyak berjenis kelamin laki-laki
yaitu 53 (55,2%). Menunjukkan bahwa banyak
laki-laki yang senang berwisata kuliner di 26 Ilir
Palembang.
b. Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan 96 responden penelitian
didapatlah hasil tentang karakteristik responden
berdasarkan pendidikan, antara lain:
Valid

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan
Pendidikan

Frequency

Percent
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sangat tidak setuju, artinya wisata kuliner di
26 ilir tidak ramai pengunjungnya.
5) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 5 yaitu memilih setuju dan
sangat setujul dengan perolehan 41 atau
42,7%, artinya hari liburpun konsumen bisa
membeli kuliner 26 ilir, dan yang memilih
netral sebanyak 33 artinya konsumen tidak
peduli jika hari liburpun bisa membeli
kuliner 26 ilir. Sedangkan sebanyak 22 atau
22,9% responden menjawab tidak setuju
Artinya hari weekend konsumen tidak bisa
membeli wisata kuliner 26 ilir.
6) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 6 yaitu memilih setuju dengan
perolehan 41 atau 42,7% responden,
artinya pembayaran wisata kuliner 26 ilir
dapat dilakukan secara tunai maupun kartu
kredit. Dan yang memilih netral sebanyak
26 atau 27,1% artinya masyarakat kurang
yakin bahwa pembayaran di 26 ilir sudah
bisa dengan kartu kredit. Sedangkan
sebanyak 29 atau 30,2% responden
menjawab tidak setuju, artinya pembayaran
wisata kuliner di 26 ilir tidak bisa secara
tunai maupun menggunakan kartu debit.
Jawaban responden terhadap Variabel Harga
(X1)
Berdasarkan jawaban responden dari
variabel harga. Adapun hasilnya dapat dilihat
pada keterangan berikut:
1) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 1 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 34 atau
35,4% responden, artinya harga wisata
kuliner 26 ilir terjangkau oleh konsumen,
dan yang memilih netral 27 atau 28,1%
artinya konsumen tidak peduli dengan
harga kuliner 26 ilir murah atau tidak,
sedangkan sebanyak 35 atau 36,5%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya harga wisata
kuliner di 26 ilir tidak terjangkau oleh
konsumen.
2) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 2 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 34 atau
35,4%, artinya harga makanan kuliner 26 ilir
sesuai dengan kualitasnya, dan yang memilih
netral sebanyak 28 atau 29,2%, artinya
konsumen tidak peduli dengan harga wisata
kuliner
sesuai
dengan
kualitasnya,
sedangkan
sebanyak 34 atau 35,4%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya harga wisata
kuliner di 26 ilir tidak sesuai dengan kualitas
nya.
3) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 3 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 39 atau
40,7%, artinya bahwa kuliner 26 ilir
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harganya lebih ekonomis dibandingkan
tempat kuliner lainnya, dan yang memilih
netral sebanyak 31 atau 32,3%, artinya
konsumen tidak peduli dengan harga wisata
kuliner 26 ilir lebih ekonomis dengan toko
lain, sedangkan Sebanyak 26 atau 27,1%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya daya saing harga
wisata kuliner di 26 ilir tidak ekonomis
dibandingakan toko lainnya yang sejenis.
4) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 4 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 40 atau
41,6%, artinya harga wisata kuliner 26 ilir
sesusai dengan manfaat yang dirasakan, dan
yang memilih netral sebanyak 32 atau
33,3%, artinya konsumen tidak peduli
dengan harga wisata kuliner 26 ilir sesuai
dengan manfaatnya. Sedangkan sebanyak 24
atau sebanyak 25,0% responden menjawab
tidak setuju dan sangat tidak setuju, artinya
harga yang ditawarkan di wisata kuliner 26
Ilir tidak sesuai dengan manfaat yang
dirasakan oleh konsumen.
Jawaban responden terhadap Variabel Kualitas
Produk (X2)
Berdasarkan jawaban responden dari
variabel kualitas produk. Adapun hasilnya dapat
dilihat pada keterangan berikut:
1) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 1 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 34 atau
37,5, artinya wisata kuliner 26 ilir memiliki
banyak variasi warna yang unik, dan yang
memilih netral sebanyak 36 atau 37,5%,
artinya konsumen tidak peduli dengan
wisata kuliner 26 ilir memiliki variasi warna
unik atau tidak, sedangkan sebanyak 26
atau 27,1% responden menjawab tidak
setuju dan sangat tidak setuju, artinya
wisata kuliner 26 ilir tidak memiliki variasi
warna yang unik.
2) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 2 yaitu memilih setuju dan tidak
setuju dengan perolehan 43 atau 26,0%,
artinya tampilan wisata kuliner 26 ilir sangat
menarik perhatian, dan yang memilih netral
sebanyak 25 atau 26,0% artinya konsumen
tidak peduli dengan tampilan wisata kuliner
26 ilir menarik perhatian atau tidak.
Sedangkan sebanyak 28 atau 29,1%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya tampilan wisata
kuliner 26 ilir tidak menarik perhatian.
3) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 3 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 35 atau
36,5%, artinya wisata kuliner memiliki porsi
jumbo yang dapat memuaskan konsumen,
dan yang memilih netral sebanyak 35 atau
36,5% artinya konsumen tidak peduli

4)

5)

6)

7)

8)

dengan wisata kuliner 26 ilir memiliki porsi
jumbo atau tidak. Sedangkan sebanyak 26
atau 27,1% responden menjawab tidak
setuju dan sangat tidak setuju, artinya
wisata kuliner di 26 ilir tidak memiliki porsi
jumbo yang dapat memuaskan konsumen.
Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 4 yaitu memilih setuju dengan
perolehan 36 atau 37,5%, artinya wisata
kuliner 26 ilir bentuknya sangat menarik,
dan yang memilih netral sebanyak 34 atau
35,4% artinya sebagian konsumen tidak
peduli dengan bentuk kuliner 26 ilirmenarik
atau tidak, sedangkan sebanyak 26 atau
27,1% responden menjawab tidak setuju
dan sangat tidak setuju, artinya wisata
kuliner di 26 ilir bentuknya tidak menarik.
Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 5 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 33 atau
34,4%, artinya temperature wisata kuliner
26 ilir sangat disukai konsumen, dan yang
memilih netral sebanyak 38 atau 39,5%,
artinya konsumen tidak peduli dengan
temperature wisata kuliner 26 ilir disukai
atau tidak, sedangkan sebanyak 25 atau
26,1% responden menjawab tidak setuju
dan sangat tidak setuju, artinya temperatur
wisata kuliner 26 ilir tidak disukai oleh
konsumen.
Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 6 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 45 atau
46,9%, artinya wisata kuliner 26 ilir
memiliki tekstur yang bermacam-macam,
dan yang memeilih netral sebanyak 34 atau
35,4% artinya konsumen ragu bahwa 26
kuliner 26 ilir memiliki tekstur yang
bermacam-macam atau tidak, sedangkan
sebanyak 17 atau 17,7% responden
menjawab tidak setuju dan sangat tidak
setuju, artinya makanan wisata kuliner 26
ilir tidak memiliki tekstur yang bermacammacam.
Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 7 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 66 atau
68,7%, artinya aroma wisata kuliner sangat
harum dan menarik perhatian konsumen
untuk menikmati, dan yang memilih netral
sebanyak 23 atau 24,0% artinya sebagian
konsumen ragu dengan aroma kuliner 26
ilir sangat menarik perhatian atau tidak.
Sedangkan Sebanyak 7 atau 7,3%
responden menjawab tidak setuju, artinya
aroma wisata kuliner 26 ilir tidak harum
dan tidak menarik perhatian konsumen.
Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 8 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 77 atau
80,2 %, artinya tingkat kematangan wisata

kuliner 26 ilir sangat pas dilidah konsumen,
dan yang memilih netral sebanyak 14 atau
14,6%, artinya konsumen tidak peduli
dengan tingkat kematangan wisata kuliner
26 ilir sangat pas dilidah atau tidak,
sebanyak 5 atau 5,2% responden menjawab
tidak setuju, artinya tingkat kematangan
wisata kuliner di 26 ilir tidak pas di lidah
konsumen.
9) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 9 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 68 atau
70,8%, artinya wisata kuliner 26 ilir
memiliki cita rasa yang enak, dan yang
memilih netral sebanyak 21 atau 21,9%,
artinya konsumen ragu dengan wisata
kuliner 26 ilir memiliki cita rasa yang enak
atau tidak, sedangkan sebanyak 7 atau 7,3%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya wisata kuliner di
26 ilir tidak memiliki cita rasa yang enak.
10) Jawaban responden terbanyak dari
pernyataan 10 yaitu memilih setuju dan
sangat setuju dengan perolehan 37 atau
38,5%, artinya wisata
kuliner 26 ilir
menyediakan packaging unik untuk
pembelian banyak, dan yang memilih netral
sebanyak 32 atau 33,3% artinya konsumen
tidak peduli bahwa wisata kuliner 26 ilir
telah menyediakan packaging yang unik atau
tidak. Sedangkan sebanyak 27 atau 28,2%
responden menjawab tidak setuju dan
sangat tidak setuju, artinya wisata kuliner di
26 ilir tidak menyediakan packaging unik
untuk pembelian kiluner yang sangat
banyak.
3.

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda ini digunakan
untuk mengetahui pengaruh antara harga dan kualitas
produk terhadap keputusan pembelian di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang. Setelah dilakukan
penganalisisan dengan bantuan program SPSSVersi 23,
maka didapatka output sebagai berikut:
Tabel 5. Coefficients Regresi Linier Berganda

Model
1 (Consta
nt)
Harga
Kualitas
Produk

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error

Standardized
Coefficients
Beta

1,245

,468

,248

,093

,259

,334

,124

,261

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23, 2019

Hasil regresi linear berganda diperoleh dengan
menggunakan program SPSS Versi 23, Pengaruh harga
dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian di
wisata kuliner 26 Ilir Palembang dapat digambarkan
dengan persamaan regresi berganda sebabagi berikut :
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Signifikan sebesar 0,000 atau signifikan yang
diperoleh itu lebih kecil dari α = 0,05, artinya
Ho ditolak, Ha diterima artinya ada pengaruh
harga dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian pada wisata kuliner 26 ilir Palembang,
dengan demikian hipotesis terbuka.
Harga dan kualitas produk berpengaruh
disebabkan karena, semakin berkualitas produk
dan terjangkaunya harga maka keputusan
konsumen dalam melakukan pembelian sangat
tinggi. Sebaliknya jika produk tidak berkualitas
dan harga yang tidak terjangkau hal ini akan
menurunkan tingkat keputusan pembelian
konsumen. Sehingga profit yang akan diperoleh
pedagang
akan
mengalami
penurunan
pendapatan. Pedagang kuliner harus selalu
meningkatkan inovasi serta kuaitas dari
produknya, agar konsumen yang membeli
produk tersebut akan bertahan lama.

Y= 1,245 + 0,248X₁ + 0,334X₂
Dimana:
a. Nilai konstanta sebesar 1,245 (positif),
menunjukkan bahwa harga dan kualitas produk
tidak diperhatikan (diabaikan) maka keputusan
pembelian tetap positif.
b. Nilai koefisien harga sebesar 0,248 (positif) yang
berarti ada pengaruh positif harga terhadap
keputusan pembelian di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang yang dapat diartikan apabila
keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan
kualitas produk, daya saing harga dan kesesuaian
harga dengan manfaat meningkat maka
keputusan pembelian di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang akan meningkat dan begitu juga
sebaliknya jika keterjangkauan harga, kesesuaian
harga dengan kualitas produk, daya saing harga
dan kesesuaian harga dengan manfaat turun
maka keputusan pembelian di wisata kuliner 26
Ilir Palembang akan menurun, dengan asumsi
kualitas produk tetap.
c. Nilai koefisien kualitas produk sebesar 0,334
(positif) yang berarti ada pengaruh positif
kualitas produk terhadap keputusan pembelian
di wisata kuliner 26 Ilir Palembang yang dapat
diartikan bahwa apabila kualitas produk
meningkat maka keputusan pembelian di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang akan meningkat dan
begitu juga sebaliknya jika kualitas produk
menurun maka keputusan pembelian di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang akan menurun, dengan
asumsi harga tetap.
4.

b.

Tabel 7. Uji t (Secara Parsial)

Model
1

Uji Hipotesis
a. Uji F (Secara Simultan)
Selanjutnya untuk menguji Fhitung dan Ftabel
pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh antara
harga dan kualitas produk secara serentak
terhadap keputusan pembelian di wisata kuliner
26 Ilir Palembang. Setelah dilakukan
penganalisisan dengan SPSS Versi 23 maka
didapat output sebagai berikut :

Model
1 Regression

Tabel 6. ANOVA (Uji F)
Sum of
Squares
df Mean Square
5,378

2

Residual
27,405
93
Total
32,784
95
Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23, 2019

Uji t (Secara Parsial)
Selanjutnya untuk menguji
hipotesis
dengan penguji t-test guna melihat hubungan
antara variabel dependen dan indipenden secara
parsial dalam hal ini adalah variabel harga (X₁)
dan kualitas produk (X₂) terhadap variabel
keputusan pembelian di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang (Y).

(Constant)
Harga
Kualitas Produk

thitung

Sig.

2,662

,009

2,668
2,688

,009
,009

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 23, 2019

Nilai ttabel dengan taraf nyata (α) = 5% dan
df (n-k) = 96 – 3 = 93, adalah sebesar 1,986.
Dapat dijelaskan bahwa:
1) Pengaruh harga (X1) terhadap keputusan
pembelian di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang (Y).
Berdasarkan tabel coefficients di atas, dapat
dilihat thitung untuk variabel harga terhadap
keputusan pembelian di wisata kuliner 26
Ilir Palembang adalah sebesar 2,668, hal ini
berarti thitung (2,668) > ttabel (1,986) atau
tingkat signifikan thitung 0,009 < signifikan
ttabel 0,05, maka Ho ditolak dan
Ha
diterima. Artinya ada pengaruh harga
terhadap keputusan pembelian di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang.
Harga berpengaruh terhadap keputusan
pembelian dikarenakan konsumen banyak
memikirkan
tentang
harga
dalam
memutuskan produk mana yang akan
diambil. Semakin terjangkau harga yang
ditawarkan akan semakin tinggi tingkat
keputusan pembelian, sebaliknya semakin
tidak terjangkau harga yang ditawarkan

F

Sig.
,00
2,689 9,125
0b
,295

Berdasarkan Tabel Anova tersebut diatas,
dapat dilihat bahwa nilai Fhitung untuk variabel
harga dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian di wisata kuliner 26 Ilir Palembang
adalah 9,125. Sedangkan Ftabel dengan taraf nyata
(α) = 5% dan derajat kebebasan, (dk)V1 = k - 1
= 3 – 1 = 2, V2= n – k = 96 – 3 = 93 adalah
sebesar 3,094.
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akan semakin rendah tingkat keputusan
pembelian. Oleh sebab itu penentuan harga
yang sesuai dengan pasar yang dapat
dijangkau oleh konsumen sangatlah
penting, demi keberlangsungan usaha
perusahaan. Adapun indikator yang
digunakan dalam mengukur harga yaitu:
a. Keterjangkauan harga
Harga yang ditawarkan di wisata
kuliner 26 Ilir Palembang sudah
terjangkau bagi seluruh kalangan
masyarakat, walaupun ada beberapa
produk yang sulit untuk dibeli bagi
konsumen
yang
memiliki
perekonomian menengah ke bawah.
b. Kesesuaian harga dengan kualitas
produk
Harga yang ditawarkan di wisata 26
Ilir Palembang sebagian besar sudah
sesuai dengan kualitas produknya.
c. Daya saing harga
Harga di wisata 26 Ilir Palembang
mampu bersaing dengan harga
pesaing wisata kuliner lainnya.
d. Kesesuaian harga dengan manfaat
Harga yang ditawarkan sudah sesuai
dengan manfaat yang diterima
konsumen, meskipun ada beberapa
konsumen
yang
belum
bisa
merasakan manfaat dari produk
tersebut.
2) Pengaruh kualitas produk (X2) terhadap
keputusan pembelian di wisata kuliner 26
Ilir Palembang (Y).
Berdasarkan tabel coefficients di atas,
dapat dilihat thitung untuk variabel kualitas
produk terhadap keputusan pembelian di
wisata kuliner 26 Ilir Palembang adalah
sebesar 2,688, hal ini berarti thitung (2,688) >
ttabel (1,986), atau tingkat signifikan thitung
0,009 < signifikan ttabel 0,05, maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya ada
pengaruh kualitas produk terhadap
keputusan pembelian di wisata kuliner 26
Ilir Palembang.
Kualitas produk berpengaruh terhadap
keputusan pembelian dikarenakan semakin
tinggi kualitas produk tersebut akan
semakin tinggi minat konsumen dalam
keputusan pembelian. Oleh sebab itu
wisata kuliner di 26 Ilir Palembang, harus
lebih memperhatikan kualitas produk yang
ditawarkan agar konsumen yang datang
tertarik untuk membeli produk tersebut,
serta dapat merekomendasikan kepada
orang lain. Sehingga produk yang
ditawarkan oleh perusahaan dapat tersebar
luas dan diketahui oleh konsumen luas.
Agar profit yang diperoleh perusahaan
dapat maksimal. Adapun indikator yang

digunakan dalam mengukur kualitas
produk, yaitu:
a) Warna
Makanan di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang memiliki beberapa varian
warna, seperti merah, kuning, hijau,
ungu dan lain sebagainya. Warna yang
digunakan merupakan warna alami
yang berasal dari sayuran dan buahbuahan.
b) Penampilan
Makanan di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang memiliki penampilan yang
menarik, meski ada sebagian produk
yang tidak begitu di gemari konsumen.
c) Porsi
Porsi makanan di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang ada beragam sesuai dengan
kebutuhan makan konsumen.
d) Bentuk
Bentuk makanan di wisata kuliner 26
Ilir Palembang memiliki beragam
bentuk yang dapat memikat para
pengunjuang.
e) Temperatur
Temperatur makanan di wisata kuliner
26 Ilir dapat disesuaikan dengan minat
para pengunjung.
f) Tekstur
Tekstur makanan di wisata kuliner 26
Ilir Palembang ada yang bertekstur
lembut, kenyal, ringan dan lain
sebaginya.
g) Aroma
Makanan di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang memiliki aroma yang khas
sesuai dengan produk yang dijualnya.
h) Tingkat kematangan
Tingkat kematangan makan di wisata
kuliner sudah sesuai dengan lidah para
pengunjung.
i) Rasa
Rasa makanan di wisata kuliner 26 Ilir
Palembang memiliki beragam rasa baik
manis, asam, asin, gurih dan lain
sebaginya.
j) Packaging
Wisata kuliner 26 Ilir Palembang sudah
ada yang menggunakan packaging
untuk
mengawetkan
serta
mempercantik tampilan makanan dan
juga untuk memudahkan dalam
melakukan pengiriman produk ke luar
kota.
5.

Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 13. Hasil Koefisien Determinasi (R2)

Model
R
1
,405a
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Std. Error
of the
R Square Adjusted R Square Estimate
,164
,146
,54285

produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian di
wisata kuliner 26 Ilir Palembang.

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 23,0

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas
dengan menggunakan program SPSS Versi 23 dapat
di interpretasikan sebagai berikut :
Angka Adjusted R Square (nilai koefisien
determinasi R²) sebesar 0,146 memberikan makna
bahwa kontribusi yang diberikan variabel harga dan
kualitas produk secara bersama-sama terhadap
kepuasan pelanggan Wisata Kuliner 26 Ilir
Palembang sebesar 14,6% sedangkan 85,4%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk
dalam penelitian.
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IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang
pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan
pembelian di wisata kuliner 26 Ilir Palembang. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa secara bersama-sama
harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap
keputusan pembelian di wisata kuliner 26 Ilir Palembang.
Hasil uji secara parsial didapat bahwa harga dan kualitas
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tahun 2016 sebanyak 233.643 orang, berikut ini rincian
jumlah kunjungan berdasarkan pintu masuk sebagai
berikut :

Abstrak
Industri pariwisata bergerak amat pesat setelah
Perang Dunia II, di saat pada tahun 1970 pertumbuhan
sektor
perdagangan
dan
industri
umumnya
mengalami
kelesuan.
Semenjak
itu
telah
diperhitungkan bahwa menjelang tahun 2000-an
sektor pariwisata akan menjadi industri yang terbesar.
Industri pariwisata yang didalamnya terdapat daerah
tujuan wisata (DTW) menjadi salah satu industri
unggulan bagi peningkatan pendapatan asli daerah
(PAD) yang bermanfaat untuk pembangunan dan
kemakmuran masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis peran kemitraan strategis
keunggulan bersaing pada parawisata di Sumatera
Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah
deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah
daerah tujuan wisata di Sumatera Utara. Sumber data
yang dianalisis menggunakan data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen penelitian. Hasil
penelitian membuktikan bahwa kemitraan strategis
daerah tujuan wisata di Sumatera Utara cukup
menguntungkan.
Namun
pada
aspek-aspek,
kepedulian antar mitra, konflik antar mitra, kekuatan
bersama, kepemimpinan, manajemen, pemerintahan,
karakteristik komunitas dan keterbukaan organisasi
harus lebih dimaksimalkan. Selanjutnya Keunggulan
bersaing daerah tujuan wisata di Sumatera Utara
cukup tinggi. Ada Faktor-faktor yang terkait dengan
keunggulan, terutama dalam hal pemberian bonus,
pengorbanan biaya, pengorbanan waktu dan
pengalaman menyenangkan masih harus lebih
diperhatikan.

Tabel 1. Kedatangan Wisman ke Sumatera Utara
Tahun 2016

Pintu masuk

Jumlah
Persentase
Kunjungan
Bandara Udara
203.947
87,29%
Kualanamu
orang
Pelabuhan Laut
20.167
8,63%
Belawan
orang
Pelabuhan Laut
9.529
4,08%
Tanjung Balai Asahan orang
Total
233,643
100%
orang
Sumber : BPS Sumatera Utara, 2017
Sektor Parawisata memegang peranan penting
dalam perekonomian Sumatera Utara, baik sebagai
sumber penerimaan devisa maupun sebagai pencipta
lapangan kerja serta kesempatan berusaha. Dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
rakyat,
pengembangan parawisata daerah dan pandangan hidup
serta kualitas lingkungan harus tetap terjaga.
Pengembangan parawisata dilakukan sejalan dengan
program pengembangan dari berbagai macam industri,
baik skala kecil, menengah, dan juga industri parawisata
dalam skala besar juga memperoleh manfaat.
Pariwisata secara empirik, bukan saja merupakan
fenomena mobilitas manusia dari satu negara ke negara
lain tapi pemindahan komunitas massa yang
mengikutinya, sekaligus secara holistik mencakup
dimensi-dimensi sosial, budaya, ekonomi, ekologi, politik,
kesehatan, teknologi, pertahanan dan keamanan.
Pariwisata secara total merupakan satu entitas yang
bersifat multidimensional, oleh karena itu di perlukan
kerjasama yang koordinatif antara pemerintah, pelaku
industri, organisisai non profit dan masyarakat. Industri
pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam rangka
penyelenggaraan pariwisata (Pasal 1 angka 7 undangundang no. 10 tahun 2009). Artinya segala macam
bentuk, seperti; daya tarik wisata dan keunikan sumber
daya termasuk strategi-strategi yang dilakukan
merupakan faktor-faktor yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan, pengembangan dan peningkatan
kepariwisataan.
Industri pariwisata melalui daerah tujuan wisata
(DTW) dan objek-objek wisata yang tergabung
didalamnya, dapat menjadi lokomotif penggerak bagi 3
dorongan kemajuan sektor-sektor lainnya, seperti;

Kata Kunci — Kemitraan Strategis, Keunggulan Bersaing,
Parawisata

I. PENDAHULUAN
Latar belakang Masalah
Sumatera Utara merupakan salah satu daerah
tujuan wisatawan mancanegara di Indonesia. Jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama
kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan trend
yang meningkat dan pada tahun 2016 ini merupakan
kunjungan tertinggi. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan
yang berkunjung ke Indonesia mencapai 10.811.281
orang atau meningkat 11,35 persen dibandingkan dengan
jumlah wisatawan tahun 2015 (BPS Sumatera Utara,
2017).
Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi
wisata yang berada di daerah sekitar Danau Toba, Pulau
samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias, Kabupaten
Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Langkat (Proyek Orang
Utan), obyek wisata tersebut terdiri dari keindahan alam
dan iklim, kebudayaan, dan kesenian rakyat. Wisatawan
mancanegara yang datang langsung ke Sumatera Utara
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perbaikan pelabuhan laut atau udara, jalan-jalan raya,
pengangkutan setempat, program kebersihan atau
kesehatan, pilot project sasana budaya, kelestarian
lingkungan dan sebagainya, yang kesemuanya dapat
memberikan keuntungan dan kesenangan bagi
masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata tersebut
berada. Tidak heran bila saat ini banyak daerah yang
mendorong pelaku usaha di bidang pariwisata untuk
terus menggenjot aktivitas daerah tujuan wisata
semaksimal mungkin agar dapat mendatangkan banyak
kunjungan wisatawan.
Kemitraan strategis berperan secara makro dalam
mengadaptasi lingkungan internal maupun eksternal
dalam konteks persaingan global. Dengan saling
memahami kepentingan tersebut yang disesuaikan
dengan kebutuhan suatu destinasi, kemitraan dengan
jaringan terkait guna penyaluran informasi maupun untuk
peningkatan layanan wisata, yang memungkinkan suatu
DTW memiliki kemampuan saling melengkapi sebagai
kekuatan keunggulan bersaing. Kemitraan strategis
memiliki banyak manfaat bagi organisasi, antara lain;
penyandang dana, penyediaan infrastruktur pendukung,
perawatan objek wisata dan lain-lain, yang kesemuanya
menjadi satu bagian sumber daya yang dimiliki oleh
destinasi serta menjadi satu kesatuan produk suatu
DTW. Seharusnya semua pihak yang terkait baik itu
masyarakat di lingkungan sekitar pariwisata, pengelola
dan pemerintah selaku pemberi izin pengelolaan
melakukan suatu kemitraan strategis bagi peningkatan
pariwisata. Kemitraan strategis menjadi penting didalam
tujuan unggul bersaing dengan perusahaan lainya, dimana
dalam kemitraan dapat mengatasi keterbatasanketerbatasan perusahaan seperti kemampuan dan
sumber daya dalam suatu perusahaan [1].
Kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan
menangkap nilai tergantung pada kekuatan persaingan
dan karakteristik perusahaan [2]. Dengan demikian, ada
tiga sumber keunggulan kompetitif: (1) efisiensi biaya
yang membuat lebih efisien penggunaan aset perusahaan
dan masukan supplier atau pemasok yang harganya lebih
rendah; (2) diferensiasi produk untuk meningkatkan
keuntungan pelanggan; dan (3) inovasi transaksi yang
menurunkan biaya transaksi atau yang menciptakan
kombinasi baru dari pelanggan dan pemasok. Untuk
meningkatkan
keunggulan
bersaing
perusahaan,
dilakukan dengan menggabungkan aset, kemampuan,
kebijakan serta kerja sama yang disebut sebagai
kemitraan strategis. Kemitraan strategis dianggap sebagai
sumber penting dari sumber daya melalui belajar dan
berbagi dengan demikian akan memiliki keunggulan
bersaing dalam dunia bisnis yang kompetitif.
Sebuah perusahaan dengan keunggulan bersaing
secara konsisten akan melebihi pesaing, yaitu ia
memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar [2].
Suatu kinerja perusahaan akan meningkat jikalau
perusahaan yang dimaksud mampu untuk meningkatkan
keunggulan bersaingnya [3]. Menyambung apa yang
diungkapkan oleh Tailor, Rosemen, and prosser bahwa
kinerja merupakan satu kesatuan dengan keunggulan
bersaing dikarenakan peningkatan keunggulan bersaing
sekaligus akan berdampak pada peningkatan kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji dan dianalisis
lebih mendalam mengenai peran kemitraan strategis
dalam meningkatkan parawisata di Sumatera Utara.
Kajian Pustaka (Road Map Penelitian)
Kemitraan berarti: (1) partisipasi, (2) hubungan
hukum yang ada antara dua atau lebih orang, kontrak
diasosiasikan sebagai pelaku bersama dalam bisnis; (3)
hubungan menyerupai kemitraan hukum dan biasanya
melibatkan kerjasama antara pihak yang memiliki hak-hak
tertentu dan bersama serta tanggung jawab [4].
Kemitraan strategis dapat berkontribusi untuk
keuntungan kompetitif atau kolaboratif dengan cara
menyediakan skala ekonomi dan ruang lingkup ekonomi
dalam penyediaan layanan tertentu atau kegiatan, dan
kesempatan untuk saling belajar antara mitra [5].
Hubungan antara keunggulan kompetitif dan keuntungan
kolaboratif bukan jenis substitusi. Hal ini menyatakan
bahwa ketika semua peserta telah menjadi ahli dalam
mencapai keuntungan kolaboratif dengan kemitraan
mereka maka kemungkinan kemitraan secara
keseluruhan akan memberikan keuntungan kompetitif
terhadap kemitraan saingan lain.
Kemitraan strategis adalah kemampuan perusahaan
dalam menggabungkan kebijakan kerja sama dengan aset
yang dimiliki perusahaan untuk memiliki kemampuan
bersaing. Kemitraan strategis dianggap sebagai sumber
penting dari sumber daya melalui berbagi dan belajar,
dengan demikian dapat memiliki keunggulan bersaing
dalam dunia bisnis yang kompetitif [1]. Pernyataan
mengenai kemitraan strategis, dimana menurutnya
sebuah keunggulan bersaing dikembangkan melalui
kemitraan strategis atau sering disebut keuntungan
kolaboratif atau rasional [6].
II. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mengadakan
kegiatan pengumpulan dan analisis data dengan tujuan
untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, serta
hubungan dantara fenomena yang diselidiki. Sedangkan
Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah kemitraan
strategis dalam meningkatkan parawisata.
Operasionalisasi Variabel
Adapun variabel-variabel dan indikator penelitian
yang digunakan dalam analisis ini secara lebih rinci
diuraikan sebagai berikut :
Tabel 2. Operasionalisasi Variabel
Variabel
Kemitraan
Strategis
Suatu proses
dimulai
dengan
melakukan
penetapan
strategi
sampai pada
pencapaian
sinergi
kemitraan
sehingga
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Dimensi
Karakteristik
Mitra

Hubungan
diantara Mitra

Indikator
a. Keragaman
mitra
b. b. Keterlibatan
mitra
a. Kepercayaan
antar
b. mitra
c. Kepedulian
antar mitra
d. Konflik antar
mitra
e. Kekuatan
bersama

Skala
Ordinal

Ordinal

Variabel
menjadi
kompetitif
( Mitchell dan
Shortell 2000;
Lasker, Weiss,
dan Miller; 2001
; Pasaribu dan
Widia,2008;
Astuty,
2012;
Pasaribu,2015)

Dimensi
Karakteristik
Kemitraan
Lingkungan
Eksternal

Indikator
a.
b.
c.
d.
a.

Kepemimpinan
Manajemen
Pemerintahan
Efisiensi
Karateristik
Komunitas
b. Keterbukaan
organisasi

karakteristik mitra pada 30 objek wisata di Sumatera
Utara sebagai berikut ini.
Tabel 3. Karakteristik Mitra Menurut Persepsi
Pengelola Objek Wisata

Skala
Ordinal

No

Ordinal

1

Indikator
Keragaman
Mitra
Keterlibatan Mitra

2

Skor Jawaban
4
3
2
17
6
0

1
4

Total
Skor
105

Persentase

5
3
3

17

1

107

71,33 %

Rata-rata

106

70,67%

5

4

70 %

Sumber : Hasil Penelitian diolah Kembali

Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dibedakan
menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data
primer adalah data yang diperoleh dari penelitian
langsung secara empirik kepada pelaku langsung atau
yang terlibat langsung dengan menggunakan teknik
pengumpulan data tertentu berupa hasil survei ke
pengelola daerah tujuan wisata di Sumatera Utara.
Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari
pihak lain atau hasil penelitian dari pihak lain berupa datadata yang terpublikasi, data badan pusat statistik,
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata di Sumatera Utara dan hasil
penelitian terdahulu.
Populasi dan Sampel
Populasi yang menjadi unit pengamatan pada
penelitian ini adalah para pengelola daerah tujuan wisata
di Sumatera Utara. Sedangkan penarikan sampel untuk
penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu
menggunakan seluruh anggota populasi untuk dijadikan
sampel penelitian.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa
secara keseluruhan karaktristik mitra pada 30 objek
wisata cukup menguntungkan sebesar 70,67%. Hal ini
dapat disimpulkan bahwa objek wisata di Sumatera Utara
telah mengupayakan keterlibatan mitra dan mitra yang
beragam. Misalnya, di beberapa objek wisata terdapat
pengelola yang melibatkan swadaya masyarakat setempat
menggunakan wadah koperasi seperti di Kabupaten
Samosir. Kabupaten Samosir mempunyai beraneka
ragam produk industri kreatif kerajinan seperti: tenun,
ulos, produk difersifikasi tenun, anyaman pandan dan
eceng gondok, ukiran, pahat batu, gerabah, kerajinan
bambu, sablon, kuliner khas Samosir seperti kopi losung
dan kacang rondam.
Selanjutnya untuk keragaman dan keterlibatan
mitra dalam pengelolaan objek wisata harus terus
dikembangkan,
misalnya Kementerian Pariwisata
membangun sinergi dan kemitraan antar stakeholder,
antara lain dengan Kementrian koperasi dan UKM,
asosiasi perusahaan perjalanan wisata seperti Association
of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA).
Selain itu menjalin bekerja sama dengan perusahaan
manufaktur maupun jasa seperti Indonesia Asahan
Aluminium (Persero), menyerahkan bantuan bahan baku
benang untuk kain tenun bersumber dari bantuan CSR.
PT. Bank Sumut, Bank Indonesia (BI), dengan
memberikan kesempatan kepada perusahaan tersebut
untuk mempromosikan produknya di objek wisata
tersebut. Untuk mencapai kemitraan tingkat tinggi,
kemitraan harus mampu merekrut dan mempertahankan
mitra yang dapat menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan [8].

Pengujian Instrumen Penelitian
Sebelum data hasil penelitian diolah, sebelumnya
terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur
penelitian untuk membuktikan apakah alat ukur yang
digunakan memiliki kesahihan (validity) dan keandalan
(reliability) untuk mengukur apa yang seharusnya menjadi
fungsi ukurnya dengan menggunakan responden sebagai
alat ukur melalui uji validitas dan uji reliabilitas.
Teknik Analisis Data
Rancangan analisis yang akan digunakan untuk
menganalisis peran kemitraan strategis dalam
meningkatkan pariwisata di Sumatera Utara adalah
analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk
memperoleh kejelasan mengenai ciri-ciri variabel yang
diteliti selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Karakteristik Hubungan Antar Mitra
Adapun tanggapan pengelola objek wisata terhadap
hubungan antar mitra pada 30 objek wisata yang ada di
Sumatera Utara, dapat terlihat melalui data tabel di
bawah ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Kemitraan strategis merupakan suatu proses
dimulai dengan melakukan penetapan strategi sampai
pada pencapaian sinergi kemitraan sehingga menjadi
kompetitif [7], [8]. Kemitraan strategis ditelusuri
kedalam 4 dimensi, yaitu: (1) karakteristik mitra; (2)
hubungan diantara mitra; (3) karakteristik kemitraan; (4)
lingkungan eksternal.
Karakteristik Mitra
Berdasarkan hasil pengumpulan data, dapat
diketahui tanggapan pengelola objek wisata mengenai

Tabel 4. Karakteristik Hubungan Antar Mitra
Menurut Persepsi Pengelola Objek Wisata
No
1.

2.
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Indikator
Kepercayaan
antar
mitra
Kepedulian antar
mitra

5
3

1

Skor Jawaban
4
3 2
1
17
5 4
1

18

4

4

3

Total Persentase
Skor
107
71,33%

100

66,67%

3.
4.

Konflik
antar
mitra
Kekuatan
bersama

2

14

9

3

2

101

67,33%

5

8

5

4

9

84

56,00%

98

65,33%

Rata-rata
Sumber : Hasil Penelitian diolah Kembali

partisipasi semua karyawan sehingga dapat memberikan
masukkan ide-ide yang inovatif secara sukarela tanpa
harus diberikan tugas khusus. Peran seorang ahli
administrasi dan karyawan memperoleh nilai tertinggi
bagi kemitraan strategis dan penghalang utama yang
menghalangi profesional HR untuk memainkan peran
kemitraan strategis dalam suatu organisasi adalah
mereka tidak punya waktu untuk mengatasi
masalah administrasi dan masalah-masalah isu strategis
[9], [11], [12].
Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh
Lasker, bahwasannya pemimpin tradisional sering
memiliki keahlian sempit, berbicara dengan bahasa yang
hanya dapat dipahami oleh rekan-rekan mereka, belum
dapat menjembatani beragam budaya dari mitra [11],
[12].

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa secara
keseluruhan hubungan antar mitra pada 30 objek wisata
cukup menguntungkan sebesar 65,33%. Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan dengan mitra harus lebih
ditingkatkan, melalui kekuatan bersama agar dapat
menutupi
kelemahan
dan
kekurangan serta
kepedulian terhadap mitra dengan memberikan
kemudahan terhadap kebutuhan para mitra melalui
perhatian yang lebih intensif, lebih terbuka dalam banyak
hal, serta tidak mencampuri urusan yang telah menjadi
tanggung jawab mitra akan mengurangi konflik dengan
mitra.
Dalam rangka mengurangi konflik, pengelola harus
menjalin komunikasi baik dan memberikan pemahaman
kepada mitra agar bersedia di intervensi. Untuk
melaksanakan intervensi yang komprehensif, mitra harus
bersedia untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka [8].
Oleh karena itu untuk mencapai kemitraan tingkat
tinggi, kemitraan perlu membangun hubungan kerja
yang kuat di antara para mitra, melalui kepercayaan
antar mitra, kepedulian antar mitra, konflik antar
mitra, dan kekuatan bersama.
Karakteristik Kemitraan
Adapun tanggapan pengelola objek wisata terhadap
karakteristik kemitraan pada 30 objek wisata yang ada di
Sumatera Utara, dapat terlihat melalui data tabel di
berikut ini.
Tabel 5. Karakteristik Kemitraan Menurut
Persepsi Pengelola Objek Wisata
No
1.
2.
3.
4.

Indikator
Kepemim
pinan
Manajemen
Pemerintahan
Efisiensi

Lingkungan Eksternal
Adapun tanggapan pengelola objek wisata mengenai
lingkungan eksternal pada 30 objek wisata di Sumatera
Utara, ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini.
Tabel 6. Karakteristik Lingkungan Eksternal Menurut
Persepsi Pengelola Objek Wisata
No
1.

Karakteristik
komunitas
2.
Keterbukaan
organisasi
Rata-rata

Skor Jawaban
4
3
2
7
4 4

1
10

Total
Skor
83

Persentase

5
5
6

8

9

89

59,33%

86

57,33%

4

3

Sumber : Hasil Penelitian diolah Kembali

5
1

Skor Jawaban
4
3
2
1
8
5
5 11

1

9

11

9

0

92

61,33%

2

11

13

4

0

101

67,33%

1

16

11

106
93

70,67%
62,00%

2
0
Rata-rata

Indikator

Total Persentase
Skor
73
48,67%

Sumber : Hasil Penelitian diolah Kembali

Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa
karakteristik kemitraan cukup menguntungkan adalah
sebesar 62%. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal
kepemimpinan pengelola harus mempertimbangkan
pemimpin yang dapat memfasilitasi dan menjembatani
beragam budaya, dapat berbicara dalam bahasa lain dan
bahasa asing.
Pada beberapa objek wisata masih ditemukan
pemimpin pengelola objek wisata yang masih
tradisional, belum cakap berbahasa asing. Ditemukan
juga kepengelolaan objek wisata oleh swadaya
masyarakat setempat dengan dipimpin oleh ketua
masyarakat setempat, akan menimbulkan masalah
kepemimpinan yang tidak cakap terutama dalam
beradaptasi dengan mitra yang berbeda budaya. Dalam
hal manajemen, pihak pengelola harus melibatkan

337

55,33%

Berdasarkan Tabel 6. diketahui bahwa lingkungan
eksternal pada 30 objek wisata di Sumatera Utara dalam
kategori cukup menguntungkan sebesar 57,33%. Hal ini
mengindikasikan bahwa pengelola daerah tujuan wisata
di Sumatera Utara belum optimal dalam aspek
karakteristik komunitas serta keterbukaan organisasi.
Konteks kapabilitas organisasi dan kemitraan dapat
dipandang sebagai pilihan strategik yang dilakukan oleh
perusahaan, dimana perusahaan dapat menggunakan
kemitraan
strategis
untuk
mengakuisisi
dan
menggunakan sumber daya dari perusahaan mitra untuk
berkompetisi secara lebih efektif [13].
Keterbatasan
pimpinan
pengelola
dalam
menganalisa faktor-faktor eksternal ini menjadi penyebab
daerah tujuan wisata di Sumatera Utara kurang
memperhatikan karakteristik komunitas dari mitra yang
ada, serta kurang terbuka kepada mitra, sehingga tidak
melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.
Pada beberapa objek wisata, ditemukan adanya
kelemahan pengelola dalam mengontrol semua pihak
yang bermitra dengan pengelola. Lemahnya pengawasan
dari dinas pariwisata terhadap pengelolaan objek
wisata
yang
melibatkan
swadaya masyarakat
setempat, dimana terdapat pungutan liar seperti tiket
illegal yang dilakukan masyarakat kepada wisatawan yang
ingin masuk ke objek wisata.
Di lain sisi, terdapat beberapa masalah yang
dihadapi oleh daerah tujuan wisata di Sumatera Utara,
dimana masyarakat setempat yang tadinya menjadi mitra

perusahaan pengelola berusaha mengambil penuh
pengelolaan objek wisata tersebut. Merekrut dan
mempertahankan mitra dan membangun hubungan di
antara mereka mungkin jauh lebih sulit, di mana ada
sedikit masalah dalam kerja sama dan kepercayaan,
persaingan yang signifikan antar sumber daya atau klien,
perlawanan dari orang- orang
kunci [8], [5].
Kemampuan kemitraan strategis untuk mencapai sinergi
tingkat tinggi cenderung dipengaruhi tidak hanya oleh
faktor-faktor internal, tetapi juga oleh faktor-faktor
lingkungan eksternal, seperti; karakteristik komunitas
dan keterbukaan organisasi [10].

[3]

[4]

[5]

IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut
: Keseluruhan kemitraan strategis dalam kategori cukup
menguntungkan Hal ini mengindikasikan bahwa
pengelola daerah tujuan wisata di Sumatera Utara belum
optimal dalam membangun hubungan diantara mitra,
memahami karakteristik kemitraan dan lingkungan
eksternal. Khususnya pada aspek kepedulian antar
mitra, konflik antar mitra, kekuatan bersama,
kepemimpinan,
manajemen,
pemerintahan,
karakteristik komunitas dan keterbukaan organisasi.
Selain itu, pengelola daerah tujuan wisata di Sumatera
Utara harus menyesuaikan kemampuannya dengan
mitra yang ada, dalam hal bahasa yang digunakan
maupun keterampilan yang diperlukan dalam upaya
menjalin komunikasi yang baik dengan mitra.
Selanjutnya pengelola juga harus
memberikan
komitmen dan kepercayaan kepada mitra sehingga
memudahkan mitra dalam melaksanakan pekerjaannya.
kemitraan strategis dapat berkontribusi untuk
keuntungan bersaing atau kolaboratif dengan cara
menyediakan skala ekonomi dan ruang lingkup
ekonomi dalam penyediaan layanan tertentu atau
kegiatan, dan kesempatan untuk saling belajar antara
mitra.
Prakata
Perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan
terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat
Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepaada
Masyarakat beserta seluruh staf dan Direktorat Jenderal
Penguatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia beserta seluruh staf yang telah
membiayai penulis untuk melaksanakan penelitian
sehingga bermanfaat dalam memperbaiki dan
meningkatkan kualitas penelitian para dosen dan
diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi
masyarakat pembacanya.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]
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mengusulkan dampak konsep diri konsumen terhadap
perilaku pembelian konsumen dalam citra diri [4].
Produk dan layanan tertentu membawa nilai
emosional dan memberikan kenikmatan intrinsik
disamping utilitas fungsionalnya [5], [6]. Penelitian
mengenai konsep kemewahan produk telah berulang kali
mengidentifikasi respons emosional yang terkait meliputi
kesenangan atau kegembiraan [7], [8].
Materialisme dapat digambarkan sebagai sejauh
mana individu pada dasarnya menemukan barang untuk
memainkan peran sentral dalam kehidupan. Konsumen
yang lebih materialistis, semakin besar kemungkinan dia
memperoleh barang, memiliki sikap positif terkait akuisisi
dan memberikan prioritas tinggi pada kepemilikan
material. Individu yang materialistis, dalam pengertian
umum, menemukan barang-barang yang diinginkan dan
cenderung mencurahkan lebih banyak waktu dan energi
untuk aktivitas terkait produk [9].
Individu mendapatkan pengalaman baru ketika
memilih produk wisata petualangan yang tidak biasa
dilakukan [10], [11]. Ketika individu memperoleh
pengalaman baru akan menjadi kenangan dan akan
diceritakan pada individu lainnya [12]. Individu
memperoleh kenangan melalui pengalaman baru,
kesenangan dan kenikmatan yang sulit diceritakan.
Individu sulit untuk menceritakan kenangan karena
emosi menyatu dengan persepsi individu [13].
Komunitas bervariasi dalam tingkatan dengan
karakteristik mempunyai kelompok. Komunitas
berkembang tidak hanya di kalangan individu namun
antara individu dan pemandu. Pemandu terintegrasi ke
dalam pengalaman sebagai anggota dari kelompok yang
turut melakukan wisata petualangan. Komunitas terjadi
ketika diperlukan dalam kehidupan individu sehingga
dalam menciptakan komunitas yang baik diperlukan
pemahaman kenapa komunitas dibuat dan untuk siapa.
Komunitas yang berbeda menunjukkan pilihan
pengalaman berbeda dalam melakukan wisata minat
khusus. Individu membentuk komunitas sebagai tempat
antar individu saling berdiskusi dan dapat meningkatkan
konservasi lingkungan alam [11].

Abstrak
Model penelitian ini merupakan pengembangan dari
penelitian penelitian ini memfokuskan pengembangan
hipotesis berdasarkan teori dan mengungkapkan
bahwa terdapat faktor lainnya dari penelitian
sebelumnya yang dilakukan Wiedmann, Hennigs, dan
Siebels (2007), Model pengembangan penelitian
berbeda dari penelitian sebelumnya, sebagai
pengembangan generalisasi hasil penelitian dan
memberikan nilai sesuai pengalaman melakukan
wisata minat khusus bagi masing-masing individu yang
melakukannya
kemewahan
berkemah
secara
berkelompok. Pemilihan individu disesuaikan dengan
tujuan penelitian, sedangkan, unit analisis penelitian
adalah individu yang berdomisili di Bandung, Jawa
Barat. Populasi konsumen yang dipilih adalah individu
yang mengkonsumsi produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah dalam satu tahun terakhir.
Pembatasan waktu ditujukan untuk menghindari
kealphaan, sehingga keakuratan dalam mengisi
kuesioner dapat terjamin. Metode yang digunakan
untuk memilih sampel penelitian yang mempengaruhi
nilai persepsian pada produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah adalah metode purposive
sampling. Data penelitian mulai dikumpulkan
semenjak tgl 27 Januari 2019. 19 April 2019. Jumlah
kuesioner yang disebarkan berjumlah 335 eksemplar
dengan tingkat respon pengembalian berjumlah 335
eksemplar. Hasil kuesioner yang dapat digunakan dan
dianalisis berjumlah 310 eksemplar. Hasil Penelitian
mengungkapkan bahwa identitas diri, hedonis,
materialism, kebaruan, dan komunitas sebagai faktorfaktor yang memengaruhi nilai persepsian produk
wisata minat khusus kemewahan berkemah.
Kata Kunci
komunitas

–

identitas diri, hedonis, materialisme,

PENDAHULUAN
Latar belakang masalah
Penelitian ini merupakan pengembangan dari model
penelitian sebelumnya yang menjelaskan faktor identitas
diri, hedonik, dan materialisme yang mempengaruhi nilai
persepsian produk wisata petualangan kemewahan arung
jeram. Penjelasan ini didukung oleh subyek penelitian
dengan karakteristik kecenderungan memperoleh hal
yang baru, membutuhkan pencarian informasi, dan
menampilkan kebersamaan. Berbeda dengan aspek
eksternal atau sosial dari diri seseorang, identitas diri
mengacu pada segi internal diri menurut cara individu
memandang dirinya sendiri [1], [2], [3]. Selain itu, secara
luas diterima dalam teori perilaku konsumen

Rumusan masalah
Faktor-faktor yang memengaruhi nilai persepsian
produk wisata minat khusus kemewahan berkemah
menjadi masalah penelitian, diuraikan lebih rinci pada
pembahasan berikut.
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a. Apakah identitas diri mempunyai pengaruh positif
pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah?
b. Apakah materialisme mempunyai pengaruh positif
pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah?
c. Apakah hedonik mempunyai pengaruh positif pada
nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah?
d. Apakah kebaruan mempunyai pengaruh positif pada
nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah?
e. Apakah komunitas mempunyai pengaruh positif
pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah.

ini dan mengklaim bahwa beragam definisi nilai yang
dirasakan seharusnya tidak mengejutkan karena semua
riset pemasaran mengajukan hasilnya setelah melakukan
penelitian dan analisis di lingkungan yang berbeda [24].
Analisis teoritis faktor-faktor yang mempengaruhi
konsumen menganggap nilai hedonis dan ekspresinya
dalam perilaku konsumen. Nilai konsumen hedonis yang
dirasakan konsumen secara signifikan mempengaruhi
kepuasan yang memainkan peran penting dalam
pembentukan atau perubahan niat masa depan [23].
Beberapa konsumen memiliki nilai hedonik yang lebih
kuat sehingga ekspektasi belanja dan perilaku bisa
bervariasi. Argumen ini mengkonfirmasi pemikiran
tunggal studi teoritis lebih lanjut tentang pengaruh nilai
hedonis terhadap perilaku konsumen. Atas dasar analisis
penelitian sebelumnya, persetujuan pendekatan bahwa
nilai hedonik mencerminkan nilai psikologis konsumen
terhadap proses pembelian dan produk yang dibeli, dapat
ditandai dengan pengaruh positif pada kemauan untuk
merekomendasikan dan loyalitas yang lebih tinggi [22].

Tujuan dan manfaat penelitian
Tujuan penelitian ini menguji model konseptual
faktor identitas diri, hedonik, materialisme, kebaruan,
dan komunitas. Model penelitian memberikan manfaat
bagi pemasar untuk mengungkapkan faktor kekinian yang
memengaruhi nilai persepsian produk wisata minat
khusus kemewahan berkemah dan memberikan hasil
empiris atau konstekstual bagi operator penyedia jasa
agar dapat mengembangkan atau memperluas pangsa
pasar konsumen.

Kerangka teoritik
Teori Dasar Nilai Persepsian
Persepsi tergantung dari beberapa faktor stimulus
dan beberapa faktor personal [25]. Nilai persepsian
merupakan penelitian empirik yang menyatakan
konsumen memandang nilai persepsian produk
tergantung dari apa yang didapat dan apa yang diberikan.
Persepsian dalam proses menyeleksi meliputi
pengambilan dan pemilihan stimuli berdasarkan keinginan
dan kebutuhan. Persepsian interprestasi merupakan
kelanjutan proses menyeleksi dan mengorganisasikan
stimuli serta memberikan stimulus yang berasal dari
situasi pada suatu produk. Nilai pembelian produk
merupakan gabungan abstraksi tingkat tinggi dari
sejumlah jasa dan fasilitas fasilitas selain kualitas dan
harga. Dapat dicontohkan konsumen melihat nilai dari
produk disebabkan emosi, fungsi produk, dan muatan
sosial didalam produk tersebut. Selanjutnya nilai dalam
mengkonsumsi suatu produk dan konseptualisasi
berdasarkan tipe nilai produk yaitu nilai fungsional, nilai
sosial, nilai emosional, dan nilai kondisional [6]. Masingmasing teori dapat bermanfaat untuk menjelaskan secara
sistematis serangkaian konsep berkaitan dengan faktor
faktor yang mempengaruhi persepsi nilai kemewahan
produk wisata petualangan yaitu identitas diri, hedonis,
dan materialisme. Sehingga nantinya dapat dirumuskan
hipotesis penelitian.

Kajian pustaka
Dalam penelitian perilaku konsumen menyatakan
bahwa pembelian dimotivasi oleh faktor pribadi,
sementara penelitian lain memusatkan perhatian pada
motif belanja holistik, hedonis, dan utilitarian [14]. Aspek
belanja utilitarian dan hedonis mempunyai dampak besar
pada proses pembelian dalam penelitian. Aspek penting
dalam proses pembelian terkait dengan permintaan
untuk membeli produk atau layanan tertentu. Aspek
hedonis mencakup berbagai motif belanja yang berbeda
yang berkaitan dengan pencarian kesenangan [15]. Hasil
penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa konsumen
sebagian besar dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu
hedonis dan utilitarian [16], [17], [18]. Mengingat
konsumen berbeda dalam pendekatan proses pembelian.
Analisis yang dilakukan mengenai konseptualisasi nilai
hedonis dan utilitarian dalam literatur penelitian
sebelumnya mengungkapkan bahwa nilai hedonis
konsumen dianggap lebih subjektif dan bersifat pribadi
daripada utilitarian [19], [20], [21], [22].
Nilai yang dirasakan konsumen dianggap sebagai
salah satu aspek utama diferensiasi ritel karena ia
mendefinisikan kepercayaan dan keinginan konsumen,
harapan mereka setelah berbelanja dan selama konsumsi
produk yang dibeli. Penciptaan dan penyampaian nilai
kepada konsumen menjadi bagian dari strategi
pemasaran di perusahaan pasar ritel Bergantung pada
situasinya, pertama-tama, pentingnya pengetahuan
tentang nilai yang dirasakan ditekankan - peneliti
didorong untuk menganalisis kemungkinan permulaan
nilai dan konseptualisasi-nya [23].
Dalam
literatur
ilmiah
disepakati
bahwa
konseptualisasi nilai dapat bervariasi bergantung pada
konteks penelitian yang dilakukan mendukung pendapat

I. METODE PENELITIAN
Paradigma penelitian
Penelitian ini berdasarkan paradigma postivisme,
model penelitian ditujukan khusus untuk produk wisata
minat khusus kemewahan berkemah, disebabkan
memberikan nilai sesuai pengalaman masing-masing
individu yang melakukannya secara berkelompok.
Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif
artinya penelitian lebih memfokuskan pengembangan
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hipotesis berdasarkan teori. Metode survei digunakan
disebabkan lebih menjelaskan kondisi yang diteliti [26].
Unit analisis penelitian adalah individu sebagai konsumen
yang mempunyai nilai persepsian produk wisata minat
khusus kemewahan berkemah artinya pemilihan individu
disesuaikan dengan tujuan penelitian. Populasi konsumen
yang dipilih adalah individu yang mengkonsumsi produk
wisata minat khusus kemewahan berkemah dalam satu
tahun terakhir. Pembatasan waktu ditujukan untuk
menghindari kealphaan, sehingga keakuratan dalam
mengisi kuesioner dapat terjamin.

Materialisme
Penelitian terdahulu telah menafsirkan materialisme
dari perspektif yang berbeda, para teoretikus belum
menyetujui satu definisi [28]. Selain itu, penelitian telah
menemukan bahwa konsumen berorientasi materialistik
sangat bergantung pada isyarat dari luar, menyukai
barang-barang yang dipakai atau dikonsumsi di tempat
umum [29]. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemahaman
individu yang materialistis bahwa kepemilikan berfungsi
sebagai sinyal atau sumber komunikasi kepada individu
lainnya karena menggambarkan dan mengelola kesan
tentang kedudukan atau status [9]. Sehingga, hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah
Hipotesis 3: Materialisme mempunyai pengaruh positif
nilai persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah?
Kebaruan
Individu memperoleh pengalaman kognitif, mencari
sensasi petualangan dan menghindari kebosanan [30].
Tingkat kebaruan dirasakan terkait dengan benda-benda,
lingkungan, atau orang lain. Proposisi kebaruan dalam
mencari pengalaman. Pertama, individu mempunyai
perbedaan untuk mendapatkan kebaruan. Perbedaan
memperoleh kebaruan adalah individu menginginkan
tingkat kebaruan yang lebih tinggi, sedangkan individu
yang lain menginginkan tingkat kebaruan yang lebih
rendah. Kedua, tujuan wisata yang berbeda dapat
berfungsi untuk memuaskan keinginan untuk pengalaman
kebaruan. Individu mempunyai keinginan mengunjungi
tempat yang terdapat faktor kebaruan. Pencarian
kebaruan merupakan karakter pengalaman konsumen.
Kebaruan menjadi faktor yang penting bagi wisata minat
khusus [31]. Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini adalah
Hipotesis 4: Kebaruan mempunyai pengaruh positif
terhadap nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah.
Komunitas
Komunitas terjadi ketika diperlukan dalam
kehidupan individu sehingga dalam menciptakan
komunitas yang baik diperlukan pemahaman kenapa
komunitas dibuat dan untuk siapa. Komunitas yang
berbeda menunjukkan pilihan pengalaman berbeda dalam
melakukan wisata petualangan. Komunitas lebih memilih
pengalaman wisata petualangan alam. Individu
membentuk komunitas sebagai tempat antar individu
saling berdiskusi atau mengisi kegiatan wisata
petualangan dan dapat meningkatkan konservasi
lingkungan alam [11].
Hipotesis 5: Komunitas mempunyai pengaruh positif
terhadap nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah?

Analisis data
Metode yang digunakan untuk memilih sampel
penelitian dalam studi ini adalah metode purposive
sampling. Sampling ini merupakan sampel non
probabilitas yang memenuhi kriteria tertentu. Metode
ini digunakan untuk memperoleh subjek penelitian dan
memberikan informasi akurat mengenai nilai persepsian
produk. Data penelitian terdiri atas data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh melalui survei dengan
menyebarkan kuesioner pada konsumen wisata minat
khusus kemewahan berkemah. Responden diminta untuk
mengisi butir-butir pengukuran konstruk model
penelitian. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner
dilakukan dengan menghubungi beberapa operator atau
penyedia jasa wisata minat khusus kemewahan
berkemah. Para responden diminta mengisi kuesioner
setelah melakukan produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah. Instrumen riset dilakukan dapat
dengan pengukuran langsung meliputi terstruktur atau
tidak terstruktur dan pengukuran tidak langsung.
Pengukuran
langsung
terstruktur
dilakukan
menggunakan pertanyaan yang disusun dan langsung
diberikan kepada subyek yang diteliti sedangkan
pengukuran langsung tidak terstruktur dapat dilakukan
dengan wawancara bebas atau survei. Penelitian ini
menggunakan pengukuran langsung terstruktur meliputi
pemberian angka-angka pada peristiwa empiris sesuai
dengan aturan tertentu, menggunakan skala lima titik
dengan memilih salah satu dari lima jawaban yang
tersedia dan diberi bobot dari angka -2 sampai dengan
angka +2.
Pengujian hipotesis
Identitas Diri
Dari sudut pandang ini, konsumen dapat
memperoleh produk mewah untuk mengintegrasikan
makna simbolis ke dalam identitas mereka sendiri [8].
Sehingga, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
adalah Hipotesis 1: Identitas diri mempunyai pengaruh
positif terhadap nilai persepsian produk wisata minat
khusus kemewahan berkemah.
Hedonis
Pembelian produk mewah untuk membangkitkan
perasaan dan keadaan afektif yang diterima dari
penghargaan dan pemenuhan pribadi [27]. Sehingga,
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
Hipotesis 2: Hedonis mempunyai pengaruh positif
terhadap nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah.
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Hasil kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis
berjumlah 310 eksemplar karena 25 eksemplar
kueisioner tidak diisi dengan lengkap dan memenuhi
kriteria sebagai responden.
Berdasarkan 310 responden yang digunakan dalam
analisis, berdasarkan kriteria jenis kelamin, Responden
berjenis kelamin laki-laki sebesar 207 orang dan
responden berjenis kelamin wanita sebesar 103 orang.
Berdasarkan usia, responden terbanyak jumlah
responden pada rentang usia 18- 50 tahun. Pada
penelitian, perbedaan jenis kelamin dan usia tidak
menyebabkan masalah karena penelitian tidak
mempunyai tujuan untuk membedakan jenis kelamin dan
usia dalam nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah.
Sedangkan berdasarkan
pekerjaan, responden didominasi oleh karyawan sebesar
117 orang, pelajar 58 orang, dan lainnya 135 orang.
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Pengukuran
Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan
analisis faktor terhadap butir-butir pernyataan
kuesioner. Butir-butir pernyataan dikatakan mempunyai
factor loading yang signifikan, apabila butir pernyataan
tersebut memiliki skor factor loading ≥ 0,4 dan skor
factor loading tersebut tidak menjadi bagian atau anggota
faktor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa indikatorindikator tersebut merupakan kesatuan alat ukur yang
mengukur satu konstruk yang sama dan dapat
memprediksi apa yang seharusnya diprediksi [33].
Sebelum melakukan analisis faktor, kriteria penting yang
harus diperhatikan, yaitu hasil tes KMO dan tes
Bartlett’s. Kesimpulan tentang layak‐tidaknya analisis
faktor dilakukan untuk menguji suatu dimensi tertentu
yang menggunakan uji Kaiser¬ Meyer¬ Olkin (KMO).
Jika hasil yang ditampilkan oleh KMO dengan indeks di
atas 0,05 maka analisis faktor untuk menguji item‐item
suatu dimensi tertentu layak untuk dilakukan [33]. Hasil
uji KMO dan Bartlett’s menunjukkan bahwa nilai KMO
sebesar 0,857 dengan signifikansi 0,000. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa uji analisis faktor telah memenuhi
kriteria karena semua subvariabel atau item pengukuran
layak sebagai faktor untuk masing-masing variabel yang
diukurnya. Hasil KMO dan Bartlett’s output SPSS 20.0
disajikan pada Tabel dilampiran. Hasil analisis faktor pada
konstruk kebaruan, kenikmatan, dan nilai persepsian
menunjukkan tidak ada item pernyataan yang dibuang
karena semuanya mempunyai factor loading di atas 0,4.
Reliabilitas suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan
konsistensi dari suatu instrumen mengukur suatu
konsep atau suatu variabel [34]. Reliabilitas dapat
diukur dengan melihat nilai Cronbach’s alpha dan
Composite reliability. Dalam penelitian ini, metoda
pengujian reabilitas yang digunakan adalah Cronbach’s
alpha karena lebih baik
dalam mengestimasi
konsistensi internal suatu konstruk. Suatu konstruk
dikatakan reliabel jika memberikan nilai ≥ 0,60 [33].
Tabel dibawah dapat menjelaskan hasil realibilitas
pada konstruk identitas diri, hedonis, materialisme,
kebaruan, komunitas, dan nilai persepsian.

Gambar 1. Model Konseptual Penelitian

Model
penelitian
pada
gambar
diatas
menggambarkan peranan penjelas pada hubungan antar
variabel, mengindentifikasi hipotesis, dan menjelaskan
penelitian mengenai model pengembangan anteseden
nilai persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah?
Dalam penelitian terdapat tanda
artinya mengarahkan
kausalitas terjadi dari dimensi ke konstruk (pengukuran
formatif).
Definisi Operasional
Identitas Diri adalah hal yang mendasar pada segi
internal (pribadi) diri seseorang menurut cara individu
memandang dirinya sendiri [1], [2], [3].
Hedonis
mencerminkan
konsumsi
dengan
penekanan pada aspek kesenangan dan kegembiraan [5].
Materialistik
merupakan
proses
konsumen
menginterpretasikan atribut nilai produk dan jasa [32].
Kebaruan merupakan merupakan keinginan
mendapatkan sesuatu pengalaman baru dan berbeda dari
sebelumnya [31].
Komunitas merupakan kesatuan perasaan antar
individu dalam suatu kelompok. Kesatuan perasaan
meliputi membentuk ikatan pertemanan, idealisme,
kekompakan, kesetiakawanan, berbagi perasaan,
kegembiraan bersama dan kebutuhan aktualisasi diri
dengan alam [11].
Nilai Persepsian merupakan perbandingan manfaat
didapat dan pengorbanan yang diberikan disesuaikan
dengan keinginan dan kebutuhan konsumen [25].
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penyebaran kuesioner dan hasil respon
Data penelitian mulai dikumpulkan semenjak tgl 27
Januari 2019 - 19 April 2019. Jumlah kuesioner yang
disebarkan berjumlah 335 eksemplar dengan tingkat
respon pengembalian berjumlah 335 eksemplar. Hasil
kuesioner yang dapat digunakan dan dianalisis berjumlah
310 eksemplar. Tingkat pengembalian 100 persen
disebabkan peneliti berada dan mengawasi serta
mendampingi responden dalam menjawab kuesioner.
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Identitas Diri

Cronbach’s
Alpha
0,844

Hedonis

0,852

Reliabel

Materialisme

0,864

Reliabel

Kebaruan

0,877

Reliabel

Variabel

persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah.
Pengujian terhadap hipotesis 4 penelitian yang
menyatakan bahwa Ha: Kebaruan mempunyai pengaruh
positif pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah. Melalui uji statistik dengan p=
0.05 berdasarkan pada hasil pengolahan data
menunjukkan kesimpulan bahwa hipotesis 4 diterima.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin besar
hedonis individu maka akan meningkatkan nilai
persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah.
Pengujian terhadap hipotesis 5 penelitian yang
menyatakan bahwa Ha: Komunitas mempunyai pengaruh
positif pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah. Melalui uji statistik dengan p=
0.05 berdasarkan pada hasil pengolahan data
menunjukkan kesimpulan bahwa hipotesis 5 diterima.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin besar
hedonis individu maka akan meningkatkan nilai
persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah.

Keterangan
Reliabel

Komunitas
0,885
Reliabel
Nilai
0,827
Reliabel
Persepsian
Sumber: Data Diolah (2019)
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai
koefisien Cronbach’s alpha untuk identitas diri adalah
0,844, hedonis adalah 0,852, materialisme adalah 0,864,
kebaruan adalah 0,877, komunitas adalah 0,885, dan nilai
persepsian adalah 0,827. Hal ini dapat disimpulkan
terdapatnya konsistensi jawaban setiap responden
terhadap pernyataan yang ada dalam variabel penelitian,
sehingga membantu masing-masing item mengukur
konsep yang diukurnya.
Karakteristik data dalam penelitian ini dapat
dijelaskan dengan statistik deskriptif meliputi nilai rerata
dan deviasi standar. Selanjutnya pengujian normalitas
data, nilai ekstrim, dan kecukupan sampel. Rerata masing
masing variabel menjelaskan bahwa secara keseluruhan
responden memberikan pendapat dan setuju terhadap
indikator pertanyaan-pertanyaan. Jumlah responden
dalam penelitian dinilai telah memenuhi kriteria jumlah
sampel minimal bagi penelitian
Berdasarkan hasil output maka dapat diuraikan
pengujian hipotesis-hipotesis berikut ini. Pengujian
terhadap hipotesis 1 penelitian yang menyatakan bahwa
Ha: Identitas Diri mempunyai pengaruh positif terhadap
nilai persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah. Melalui uji statistik dengan p= 0.05 dan
berdasarkan pada hasil pengolahan data menunjukkan
kesimpulan bahwa hipotesis 1 didukung. Dengan
demikian dinyatakan bahwa semakin tinggi identitas diri
akan meningkatkan nilai persepsian produk wisata minat
khusus kemewahan berkemah.
Pengujian terhadap hipotesis 2 penelitian yang
menyatakan bahwa Ha: Hedonis mempunyai pengaruh
positif pada nilai persepsian produk wisata minat khusus
kemewahan berkemah. Melalui uji statistik dengan p=
0.05 berdasarkan pada hasil pengolahan data
menunjukkan kesimpulan bahwa hipotesis 2 diterima.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin besar
hedonis individu maka akan meningkatkan nilai
persepsian produk wisata minat khusus kemewahan
berkemah.
Pengujian terhadap hipotesis 3 penelitian yang
menyatakan bahwa Ha: Materialisme mempunyai
pengaruh positif pada nilai persepsian produk wisata
minat khusus kemewahan berkemah. Melalui uji statistik
dengan p= 0.05 berdasarkan hasil pengolahan data
menunjukkan kesimpulan bahwa hipotesis 3 diterima.
Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semakin besar
materialisme individu maka akan meningkatkan nilai

IV. KESIMPULAN
Identitas diri, hedonis, materialisme, kebaruan, dan
komunitas menjadi faktor faktor yang memengaruhi
positif dan signifikan pada nilai persepsian produk wisata
minat khusus kemewahan berkemah, indikator-indikator
yang diteliti beserta dimensinya (konstruk laten)
dipersepsikan cukup baik oleh responden. Beberapa
saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian
selanjutnya berdasarkan keterbatasan penelitian ini.
Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu dan obyek
penelitian. Penelitian dengan dimensi waktu yang panjang
sangat disarankan untuk memberikan bukti kausalitas
antar variabel dengan lebih baik. Penelitian ini
mempunyai keterbatasan pada komunitas wisata
petualangan tertentu, sehingga diharapkan selanjutnya
dapat mencangkup komunitas petualangan lainnya.
Penelitian ini membuka celah untuk mengungkap variabel
lain sebagai faktor yang memengaruhi nilai persepsian
produk wisata minat khusus kemewahan berkemah.
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