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MEMASUKI dasawarsa kedua penyelenggaraan otonomi daerah 
pada 25 April 2016 kelak, Indonesia bersama negara-negara ang-
gota ASEAN mulai memberlakukan AFTA atau ASEAN Free Trade 
Area, tepatnya Desember 2015. AFTA merupakan kesepakatan un-
tuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi Brunai 
Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapura, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada 
tahun 2015. 

AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara 
ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan 
dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional 
ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia 
serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Arti-
nya, hanya terdapat 1 (satu) pasar dan basis produksi yang men-
cakup 5 (lima) elemen utama, yaitu: 1) aliran bebas barang; 2) be-
bas jasa; 3) bebas investasi; 4) aliran modal; dan 5) aliran bebas 
tenaga kerja terampil.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan nasional Indonesia, mau tidak mau dalam sisa wak-
tu 2 (dua) tahun ke depan, kita pun wajib menyiapkan strategi yang 
tepat untuk menghadapi AFTA. Langkah terbaik adalah memban-
gun kapasitas kelitbangan pemerintahan dalam negeri termasuk 
pemerintahan daerah. Kelitbangan yang meliputi 6 (enam) aktivitas 
utama, yakni: penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, 
perekayasaan, dan pengoperasian harus memegang kendali dan 
peran strategis dalam pembangunan nasional.

Penataan kelembagaan harus diimbangi dengan tata kelola kelit-
bangan yang baik dan dilakukan oleh sumberdaya manusia (SDM) 
kelitbangan (peneliti/perekayasa) yang berintegritas, professional, 
dan handal serta didukung sarana-prasarana yang memadai. Men-
gawali langkah ini, Media BPP Kemendagri Edisi April 2013, se-
dini mungkin menurunkan laporan utama “Litbang Pegang Peranan 
Dalam Pembangunan Nasional”. Hal ini dimaksudkan agar seluruh 
lembaga kelitbangan pemerintahan dalam negeri lebih mawas diri 
dan menyiapkan hal-ihwal kelitbangannya dengan lebih matang. 
Beberapa artikel lain dipublikasikan untuk lebih membuka wacana 
para pemangku kepentingan kelitbangan pemerintahan dalam 
negeri baik di Pusat maupun di daerah.

Semoga kita dapat menyatukan langkah dan pemikiran untuk 
membangun negeri melalui pemantapan aktivitas kelitbangan yang 
lebih inovatif-kreatif dan kritis-konstruktif demi terwujudnya ma-
syarakat sejahtera.
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laporan utama

Ada pameo negatif yang berkem-
bang bila mendengar kata “lit-
bang”. Orang menganggap bila 
telah masuk lembaga ini akan sulit 

berkembang.   Sayangnya  orang tersebut 
salah kaprah, lembaga litbang justru adalah 
lembaga elit dan membanggakan. Itulah 
sepenggal pernyataan Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi dalam sambutan pada acara 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pene-
litian dan Pengembangan (Litbang) Pemer-
intahan Dalam Negeri Tahun 2013, di Hotel 
Mercure Ancol 24-26 Maret 2013.

Salah satu kelebihan Badan Penelitian 
dan Pengembangan ialah bisa kapan saja 
memberikan masukan terhadap isu aktual ke-
pada pimpinan tanpa menunggu arahan atau 
perintah pimpinan.

“Pimpinan menunggu Litbang, semen-
tara Litbang menunggu petunjuk pimpinan. 
Seba i k  nya tidak usah saling menunggu tapi 

punya sikap yang inovatif dan kreatif untuk 
mengembangkan lembaganya,” katanya.

Pemaknaan terhadap lembaga ini juga 
menjadi catatan menteri, apakah selama ini 
sudah dimaknai sesuai Tugas, Pokok dan 
Fungsi (Tupoksi) atau belum. Karena ke-
beradaan Litbang dapat memberikan nilai 
tambah bagi K/L.

Sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 
2011, kelitbangan memiliki dua fungsi, yaitu 
fungsi utama dan fungsi pendukung. Fungsi 
utama terbagi lagi dalam beberapa hal yai-
tu fungsi untuk penelitian, pengembangan, 
pengkajian, penerapan, perekayasaan dan 
pengoperasian.

Sementara untuk fungsi pendukung, 
terdiri dari empat pokok utama yaitu untuk 
pening katan kapasitas kelembagaan, ketata-
laksanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
sumber daya organisasi lainnya.

Namun kedua fungsi besar diatas (utama 

Tidak ada negara di dunia ini yang dapat maju tanpa peran dan fungsi lembaga 
Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Tidak hanya dalam cakupan yang luas 
seperti negara, keberadaan Litbang juga diperlukan dalam cakupan-cakupan 
yang lebih kecil seperti Kementerian/Lembaga (K/L).

Litbang Pegang 
Peranan dalam 
Pembangunan Nasional
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laporan utama

dan pendukung) beserta turunannya 
tersebut bermuara pada satu tujuan 
yaitu sebagai pegangan untuk peru-
musan kebijakan, regulasi dan inovasi 
daerah.

Permendagri No. 20 pada pelak-
sanaannya mengalami perkembangan 
dengan munculnya peraturan bersama 
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) 
dan Mendagri yang tertuang dalam 
peraturan bersama No 3 Tahun 2012 
dan No 36 Tahun 2012 tentang pengua-
tan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Lahirnya peraturan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kapasitas Pemer-
intah Daerah (Pemda), daya saing dae-
rah dan pelaksanaan master plan per-
cepatan dan perluasan pembangunan 
ekonomi Indonesia 2011-2015 melalui 
penguatan inovasi daerah secara ter-
arah dan berkesinambungan.

Dengan kata lain, tugas dan fungsi 
lembaga kelitbangan antara lain akan 
berperan sebagai formulasi kebijakan 
dan regulasi, evaluasi kebijakan dan 
regulasi serta menetapkan alat ukur 
dalam menilai kebijakan dan regulasi 
yang memiliki dampak terhadap ma-
syarakat.

Meski begitu, rencana peningkatan 
fungsi kelitbangan bukan tanpa perma-
salahan. Beberapa hal yang selama ini 
menyebabkan fungsi kelitbangan di K/L 

maupun Pemda tidak berjalan dengan 
optimal, antara lain kurangnya komit-
men pemimpin dan pemberdayaan 
lembaga kelitbangan, terbatasnya SDM 
peneliti, peningkatan profesionalisme 
peneliti, sinergitas pelaksanaan kelit-
bangan, pemanfaatan hasil kelitbangan 
dan pendayagunaan lembaga kelitban-
gan yang belum maksimal.
Kutai Timur klaim gunakan Lit-
bang rancang pembangunan

Ditengah keluh kesah mengenai 
masih rendahnya K/L dan Pemda yang 
memanfaatkan Litbang untuk meran-
cang pembangunan, Kabupaten Kutai 
Timur mengklaim telah berhasil me-
manfaatkan Litbang untuk mendukung 
perekonomian daerah me reka.

Menurut Bupati Kutai Timur, Ir. H. Is-
ran Noor, M.Si, Pemda Kutai Timur telah 
merumuskan rencana pembangunan 
daerah mereka yang kaya akan sumber 
daya alam dengan mengoptimalkan 
peran Litbang.

Ir. H. Isran Noor, M.Si menambah-
kan, pihaknya mengoptimalkan peran 
Litbang untuk menghasilkan kebijakan 
pemerintah yang mendorong peran 
sebagai regulator guna menata kehidu-
pan masyarakat, penyelenggara pem-
bangunan di daerah serta pengelola 
sumber daya alam untuk kesejahteraan 
masyarakat.

“Setiap proses pembangunan harus 
diawali dengan penelitian untuk mem-
bantu mewujudkan visi dan misi pem-
bangunan daerah,” katanya.

Hal ini sejalan dengan peran Lit-
bang sebagai penyelia data dan in-
formasi yang akurat dan  akuntabel, 
sehingga dapat digunakan sebagai 
bahan dalam merumuskan kebijakan 
melalui rekomendasi hasil penelitian.

Selain itu, Litbang juga berperan untuk 
mengkaji masalah-masalah yang berkem-
bang dan strategis berdasarkan fakta dan 
data, juga sebagai inovator pembaharu 
untuk mengintroduksi cara-cara kerja, 
sistem dan tata pengelolaan pemerintah-
an dan pembangunan yang lebih baik.

“Hal ini dapat menjadikan Litbang 
sebagai motor penggerak pembangu-
nan dengan ide-ide dan inovasi yang 
diperoleh melalui penelitian,” ujarnya.

Memanfaatkan hasil penelitian 
Litbang ini, Kabupaten Kutai Timur 
juga telah menetapkan target-target 
pembangunan dalam jangka pendek, 
menengah dan panjang. Dalam jangka 
pendek kebijakan Litbang diarahkan 
untuk memberikan solusi bagi isu-isu 
strategis Pemda antara lain:
•	 Kemandirian dan Ketahanan Pa-

ngan
•	 Pengentasan Kemiskinan
•	 Pengangguran
•	 Keterbatasan Modal
•	 Pelayanan Publik
•	 Lingkungan Hidup
•	 Iklim Investasi
•	 Pendidikan
•	 Kesehatan
•	 Pembangunan Wilayah Perbatasan

Sementara untuk jangka menengah 
dan jangka panjang, kebijakan Litbang 
di Kabupaten Kutai Timur diarahkan 
untuk:
•	 Mempertahankan  capaian peny-

elesaian isu-isu strategis
•	 Mendorong  pengarus  utamaan 

gender
•	 Mendorong terwujudnya Good 

Governance
•	 Mendorong terwujudnya pemban-

gunan berkelanjutan
•	 Menggali sumber pendapatan 

daerah
•	 Dan permasalahan lain yang 

berkembang
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Kesuksesan optimalisasi peran 
Litbang ini berdampak langsung ter-
hadap masyarakat melalui kebijakan 
yang dibuat oleh pemimpin daerah, 
beberapa hal yang dapat diberikan 
Pemda dan dirasakan langsung oleh 
masyarakat adalah memberikan pelay-
anan umum secara pasti, cepat, murah 
dan akurat, memberikan keringanan 
dalam berbagai jenis pungutan, pajak/
retribusi daerah, pengurusan perijinan 
melalui Badan Perijinan dan Pelayanan 
Terpadu, pengembangan jaringan in-
frastruktur (terutama jalan, jembatan, 
listrik, air bersih dan telekomunikasi), 
terciptanya Good Governance yang 
mengutamakan transparansi, efisiensi, 
konsisten dan profesionalisme, tercip-
tanya supremasi hukum dan dijunjung 
tingginya kepastian hukum, serta terciptanya kondisi ke-
amanan yang mantap dan dinamis.

Badan Diklat dan Litbang Kabupaten Kutai Timur, secara 
berkesinambungan diharapkan tetap dapat menjadi lemba-
ga agent of change by knowledge yakni lembaga yang men-
jadi agen perubahan melalui penerapan ilmu dan teknologi 
yang berbasis pada kemampuan nalar dan analisis secara 
akademis.

Dengan adanya kesamaan pemahaman dan persepsi 
para stakeholders tentang fungsi dan peranan Litbang seb-
agai penyelia data dan informasi yang akurat dan akuntabel 
sebagai bahan dalam merumuskan pembangunan, maka 
setiap proses pembangunan harus diawali oleh suatu pene-
litian/kajian.

“Lembaga Litbang memiliki peran yang strategis dalam 
proses pembangunan, maka diharapkan Badan Diklat dan 
Litbang dapat dibentuk dalam satu SKPD baru,” tuturnya.

Magelang Optimalisasi Pe ran Litbang  de ngan Pa-
yung Hukum

Hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 

2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah memberi arah bidang kelitbangan menjadi sebuah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditanggapi serius 
oleh Pemda Kota Magelang.

Menurut Walikota Magelang, Ir. H. Sigit Widyonindito, MT, 
pihaknya menanggapi serius peraturan pemerintah tersebut 
dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Ta-
hun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Periji-
nan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian 
bermuara dengan terbentuknya Kantor Penelitian, Pengem-
bangan dan Statistik Kota Magelang.

Satuan fungsi ini menggabungkan bidang Litbang se-
cara keseluruhan, ditambah sebagian ketugasan data pada 
bidang data dan pelaporan. Menurut Ir. H. Sigit Widyonindito, 
MT, kebijakan tersebut diambil karena pihaknya menitik be-
ratkan akan kebutuhan pentingnya kajian/penelitian sebelum 
rumusan kebijakan dan regulasi ditetapkan serta kebutuhan 
akan pentingnya inovasi-inovasi dalam rangka memuncul-
kan dan menumbuh kembangkan potensi kota, baik produk 
maupun jasa.

“Dengan adanya SKPD yang 
membidangi kelitbangan maka hampir 
seluruh kebijakan di Kota Magelang 
selalu didahului dengan kajian/pene-
litian. Dengan demikian kiprah dari 
bidang kelitbangan semakin luas dan 
mulai dapat menyentuh inovasi ma-
syarakat,” ucapnya.

Kelitbangan dan statistik di Kota 
Magelang dapat berjalan sesuai ren-
cana kerja yang telah ditetapkan kare-
na dukungan yang besar dari semua 
pihak, baik eksekutif maupun legislatif, 
yang menyadari bahwa hasil kerja ke-
litbangan dan statistik penting dalam 
perumusan kebijakan dan regulasi, 
serta menumbuh kembangkan inovasi 
dan kreativitas masyarakat maupun 

laporan utama
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SDM Pemda Kota Magelang.
Berbagai kajian, analisis, penelitian, 

study kelayakan serta inovasi telah di-
hasilkan oleh institusi kelitbangan yang 
terwadahi dalam program rutin mau-
puan non rutin (sesuai kebutuhan), 
yang hasilnya telah digunakan oleh 
SKPD terkait dalam merumuskan pro-
gram dan kegiatan maupun regulasi.

Selanjutnya, guna melakukan per-
annya secara nyata guna mendukung 
pembangunan di  Kota Magelang, uru-
san  kelitbangan telah menjadi bagian 
yang terpadu dalam proses perenca-
naan.

Kebijakan dan langkah-langkah 
yang ditempuh pemerintah Kota 
Magelang dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi telah men-
jadi acuan oleh beberapa Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah yang melakukan 
studi untuk mengetahui bagaimana 
Kota Magelang berhasil dalam pembi-
naan Iptek daerah. 

Hal tersebut yang dibuktikan den-
gan pengakuan Pemerintah Pusat me-
lalui Kemenristek, yang menganugerahi 
Anugerah Ristek  selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut yaitu :          
•	 Pemenang Anugerah Ristek 

Daerah Inovatif Atas perhatian 
pada bidang Riset Iptek kat-
egori Anggaran Litbang dan 
Pemanfaatan Iptek pada tahun 
2009. 

•	 Pemenang Anugerah Ristek 
Daerah Inovatif atas Perhatian 
pada bidang Riset Iptek kate-
gori Daerah Cerdas Iptek pada 

tahun 2010. 
•	 Penerima Anugerah Ristek 

Pemerintah Kabupaten/Kota  
(Budhipura) pada tahun  2011.

Pemerintah Kota Magelang setiap 
tahunnya berusaha menumbuh kem-
bangkan budaya Iptek masyarakat, 
diantaranya melalui beberapa pro-
gram unggulan seperti Penyeleng-
garaan dan Penjaringan Kreativitas 
dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) 
yang merupakan kegiatan penjaringan 
berbagai kreativitas dan inovasi ma-
syarakat yang selanjutnya dibina dan 
dikembangkan.

Salah satu hasil Krenova yaitu alter-
natif pupuk organik lokal yang murah, 
mudah dan efisien, yang teraplikasikan 
dalam wujud kampung organik Legok 
Makmur yang berbasis pada pember-
dayaan perempuan dalam mengelola 
lingkungan. 

Lembaga Litbang Kota Magelang 
hingga saat ini telah menghasilkan ber-
bagai produk penelitian (studi). Berb-
agai produk penelitian tersebut bernilai 
ekonomi tinggi dan bermanfaat bagi 
dasar pertimbangan pengambilan ke-
bijakan, bahkan beberapa diantara ha-
sil studi tersebut sudah ditindak lanjuti, 
diantaranya:
•	 Studi Kelayakan Sumber Air Tuk 

Pecah
•	 Studi Kelayakan Kawasan GOR 

Samapta
•	 Studi Kelayakan Pengelolaan Ka-

wasan Gunung Tidar
•	 Studi Kelayakan Pengelolaan 

Sampah Terpadu

•	 Analisis Kualitas Sarana Prasa-
rana Dasar Permukiman

•	 Analisis Ketersediaan Ruang Ter-
buka Publik

•	 Analisis Gender dan Eksploitasi 
Anak Kota Magelang

•	 Penelitian Pengukuran Kepuasan 
Masyarakat Dalam Pelayanan 
Publik

•	 Penelitian Kinerja BUMD
•	 Studi Perintisan Pendirian Pergu-

ruan Tinggi Negeri
•	 Analisis Potensi Masyarakat 

dalam Investasi
•	 Analisis Profil Pelaku Ekonomi
•	 Analisis Persepsi Masyarakat 

tentang Cukai Rokok
•	 Profil Investasi
•	 Capaian indikator MDGs Kota 

Magelang
Sukses membina Litbang, Ir. H. Sigit 

Widyonindito, MT  menambahkan, ke depan 
pihaknya akan terus mengembangkan hasil 
penelitian dari Litbang. Hasil dari Litbang 
seperti Krenova, secara bertahap juga telah 
dikomunikasikan dan dikoordinasikan den-
gan SKPD.

Tujuannya agar hal tersebut dapat 
ditindaklanjuti, baik dalam hal pembinaan 
maupun penerapannya sehingga nantinya 
bisa memberi peningkatan perekonomian 
bagi masyarakat, khususnya investor, bah-
kan bagi yang memungkinkan Pemda akan 
memfasilitasi untuk mendapatkan patent 
dan HAKI lainnya selain merk, sedangkan 
SKPD terkait menindaklanjuti sesuai ke-
wenangan masing-masing.

Hasil-hasil kajian masalah strategis, 
diupayakan agar bisa memberi input bagi 
perumusan kebijakan publik yang dituang-
kan melalui perencanaan Pemda, dan kebi-
jakan publik lainnya.

Kantor Litbang kedepan juga berencana 
akan bisa kolaborasi dengan SKPD-SKPD 
lainnya seperti Dinas Perhubungan Komu-
nikasi dan Informatika (Dishubkominfo) atau 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda).

Bagi Pemerintah Kota Magelang Ke-
beradaan SKPD Litbang dan Statistik sangat 
mendukung terwujudnya visi misi pemer-
intah Kota Magelang, khususnya dalam 
perumusan kebijakan, regulasi maupun 
menumbuh kembangkan inovasi baik 
bagi pemerintah Kota Magelang mau-
pun masyarakat, sehingga tujuan akhir 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
diharapkan dapat dilakukan percepatan-
percepatan.  (F.DASA SAPUTRA)

laporan utama
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Hal ini bisa kita lihat, salah satu-
nya adalah dengan terus membe-
sarnya anggaran untuk pendidi-
kan, yang mencapai 20 persen 

dari APBN 2012. Namun di tengah membeng-
kaknya anggaran-anggaran untuk berbagai 
bidang, justru anggaran untuk penelitian (ri-
set) dirasa masih terlalu rendah.

Menurut Kepala Lembaga Ilmu Pengeta-
huan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Lukman Ha-
kim, M.Sc, dari tahun 1969-2012, dari besa-
ran kenaikan APBN Indonesia yang mencapai 
1000 kali lipat, kenaikan belanja riset tercatat 
hanya 40 kali lipat saja. 

Anggaran riset (1969) sebesar anggaran 
iklan, yaitu kurang lebih Rp3 Triliun. Namun 

saat ini, belanja iklan sudah meningkat dras-
tis hingga mencapai Rp120 Triliun, sementara 
di sisi lain belanja riset dirasa masih berja-
lan lambat dengan hanya mencapai Rp10,5 
Triliun. 

“Dengan perbandingan tersebut, pelak-
sana pemerintahan tidak bisa berbobot dan 
sulit dibandingkan dengan swasta,” kat-
anya dalam acara Rakornas Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri 
Tahun 2013, di Hotel Mercure Ancol 24-26 
Maret 2013.

Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc men-
gatakan, Indonesia termasuk dalam 16 besar 
negara yang memiliki ekonomi terbaik di du-
nia. Diperkirakan pada tahun 2025, kedudu-

Indonesia tercatat sebagai negara yang memiliki nilai perekonomian yang cu-
kup besar di dunia. Hal ini yang membuat Indonesia mampu masuk dalam 20 
besar perekonomian dunia (G20). Perkembangan perekonomian Indonesia ber-
dampak pada meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

PERKEMBANGAN ANGGARAN PENELITIAN 

Dianggap Berjalan Lambat

Kepala BPP, Ahmad 

Zubaidi (tengah) berfoto 

bersama para narasumber 

Rakornas Litbang di Hotel 

Mercure Ancol, 24 - 26 

Maret 2013
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kan Indonesia bisa mencapai 7 besar perekonomian dunia. 
Terus membaiknya perekonomian Indonesia, bisa dilihat 

dari besarnya belanja rakyat Indonesia, namun bila dilihat 
dari segi kelitbangan, harga bahan pangan dapat dipermain-
kan oleh importir, sehingga angka-angka yang menunjukan 
grafik perekonomian Indonesia bisa jadi hanya karangan 
semata, karena selama ini Indonesia merupakan konsumen 
dari produk-produk impor.

Pentingnya keberadaan Litbang menurut Prof. Dr. Luk-
man Hakim, M.Sc dilihat dari setiap pertimbangan pemer-
intah yang harus didukung oleh scientific yang kuat. 
Tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari pertim-
bangan-pertimbangan ilmiah yang diambil. Maka dukungan 
scientific makin lama makin bertumpuk. Keperluan akan per-
timbangan ilmiah dalam setiap kebijakan ini menjadi dasar 
berjalan atau tidaknya kebijakan pemerintah.

Untuk itu Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc menyarankan 
agar semua pihak untuk selalu menempatkan diri sebagai 
world class instansi, karena ilmu pengetahuan tidak bisa 
membedakan standar, jadi harus dikejar.

Selain itu juga perlu dibuat suatu aturan agar swasta 
dapat masuk dalam litbang pemerintah karena kuantitas 
peneliti masih banyak diperlukan untuk mendorong berbagai 
perkembangan yang akan terjadi.

Di tahun 2012 sendiri ada beberapa langkah yang diam-
bil pemerintah untuk meningkatkan jumlah peneliti, dianta-
ranya dengan memberikan tunjangan peneliti yang mema-
dai, menyusul untuk perekayasa; yang berarti posisi peneliti 
sudah dapat perhatian dari reformasi birokrasi. 

“Tenaga-tenaga muda juga diangkat jadi peneliti, diberi-
kan ruang dan kompetensi, serta diberikan ruang untuk ber-
kreasi,” ujarnya.

Siapkan regulasi untuk optimalkan tugas 
Sementara itu, Kepala Lembaga Adminsistrasi Nega-

ra (LAN) Republik Indonesia Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MA 
mengatakan, beberapa persoalan yang dihadapi dalam 
mengembangkan analis kebijakan, sebagaimana pada ja-
batan fungsional yang lain adalah dalam peraturan yang 
ada, masih banyak hal yang harus diperbaiki dan disempur-
nakan.

Untuk itu, saat ini pihaknya tengah menyiapkan revisi 
Permenpan No. 5/2012, dimana dalam peraturan terse-
but nantinya berdasarkan jabatan analis kebi-
jakan, peneliti merupakan jabatan fungsional 
yang akan ditempatkan di instansi pusat 
maupun daerah. Sebagaimana jabatan 
fungsional yang lain, dimana peneliti 
akan memiliki double entry system, 
yakni melalui impassing dan karir.

Meski begitu, Permenpan tersebut 
masih ada beberapa koreksi terkait 
stratifikasi, yakni cenderung bias ter-
hadap pemilik jabatan. Definisi tugas 
pada analis kebijakan dirasa kurang te-
pat. 

“Kekurangan ini sendiri telah diajukan 
dan tengah dilakukan koreksi, hingga masih 

menunggu pengesahan dari revisi peraturan tersebut,” tam-
bahnya.

Untuk mempercepat, langkah yang dilakukan yaitu mem-
berikan masukan terhadap perubahan, LAN menyiapkan 
peraturan penentuan dan pedoman untuk analis kebijakan, 
standar kompetensi, tunjangan jabatan, pedoman diklat, 
mendorong beberapa Perguruan Tinggi untuk mengem-
bangkan studi kebijakan untuk dukungan latar belakang 
pendidikan analis kebijakan. 

Tugas utama dari analis kebijakan sendiri nantinya akan 
melakukan riset dan analisis kebijakan untuk memberikan 
rekomendasi kebijakan pada pemerintah. Selain itu, analis 
kebijakan yang ada di Kementerian atau Pemda merumus-
kan agenda riset kebijakan yang selama ini riset sering dikon-
trakkan pada pihak lain karena berbagai keterbatasan. Se-
lain itu, jabatan ini juga akan mendokumentasikan data untuk 
mendukung proses pelaksanaan kebijakan diinstansinya. 

Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MA meyakini, kedepan, 
kebutuhan akan analisis kebijakan akan semakin be-
sar, seiring dengan meningkatnya kemampuan ma-

syarakat. Kebijakan di masa yang akan datang 
benar-benar didasarkan pada informasi. 

Oleh karena itu, berbagai instansi pemer-
intahan akan membutuhkan banyak 
analis kebijakan. Dimana kebijakan 
publik diharapkan akan menyele-
saikan permasalahan-permasalahan 
yang ada.

Peneliti merupakan Jafung yang 
wajib hukumnya ada di setiap K/L

Sementara Sekretaris Utama 
Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi  (BPPT), Jumain Appe me-
nambahkan, perekayasa adalah jabatan 

fungsional yang serumpun dengan peneliti. 
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Jabatan ini sangat penting, untuk itu BPPT secara kelem-
bagaan menginginkan jumlah perekayasa nasional berkem-
bang dan ada di setiap K/L, hal ini tentu saja dalam rangka 
mendukung perekonomian nasional.

“Perekayasa merupakan suatu jabatan fungsional yang 
memiliki kekhasan khusus, karena itu dirasa wajib hukumnya 
keberadaan perekayasa dalam suatu organisasi fungsional 
dimana didalamnya seluruh perekayasa memiliki kedudukan 
yang jelas,”tuturnya.

Menurut Jumain Appe, melalui organisasi ini nantinya akan 
diperoleh peran dan tugas setiap anggota yang terdefinsi 
dengan jelas, demikian pula alur pertanggung jawabannya.

Selain itu juga treaceability dapat dilakukan secara siste-
matik baik dalam pengevaluasian kerja maupun dalam peng-
gunaan dana. Selain itu juga dapat memfasilitasi pembinaan 
dan penjenjangan karier secara sistematik dan memberikan 
informasi tentang ketersediaan SDM yang terlibat dalam ke-
giatan secara riil.

Secara Khusus, Jumain Appe menambahkan, adanya or-
ganisasi ini di dalam Kemendagri, akan berdampak positif, 
antara lain dapat diciptakan suatu kegiatan yang melibatkan 
Kemendagri dan Pemda atau antarpemda dan atau antar 
dinas-dinas di Kabupaten/Kota.

Selain itu, Kemendagri juga dapat memantau setiap ke-
giatan di daerah, baik kegiatannya, jangka waktu pelaksa-
naannya maupun personil yang terlibat. Hal ini juga sejalan 
dengan informasi mengenai keterkaitan kegiatan yang disu-
sun oleh suatu Pemda dengan Pemda lain yang saling meli-
batkan potensi daerah dan SDMnya.

“Pembagian kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan ke-
mampuan potensi daerah yang paling dominan,” paparnya.

Sifat fungsional organisasi perekayasa ini juga dapat 

diubah–ubah bentuk dan pelakunya tergantung kepada 
kebutuhan program, atau juga khusus dibentuk untuk men-
jalankan suatu kegiatan program tertentu. Dapat dilakukan 
oleh personil dari struktural, nonstruktural dari satu atau 
beberapa unit, lembaga atau departemen dan dapat pula 
diikutsertakan personil yang dikontrak khusus karena per-
timbangan keahliannya. Dapat pula melibatkan personil non 
perekayasa.

Meski begitu, dalam diskusi yang dilakukan usai 
pemaparan materi oleh para narasumber, sebagian peserta 
dalam Rakornas kali ini juga mengeluhkan masalah SDM. 

Menurut mereka, beberapa Kabupaten/Kota sampai 
saat ini ada yang belum memiliki peneliti. Selama ini mereka 
bekerjasama dengan litbang pusat atau perguruan tinggi un-
tuk melakukan pengkajian dan pengembangan. Persoalan 
SDM ini juga terkait dengan fakta beberapa Kabupaten/Kota 
tersebut merupakan daerah baru.

Untuk itu dari hasil diskusi didapat hasil bahwa pen-
gadaan peneliti bisa melalui tiga cara yaitu formasi baru, im-
passing atau rangkap jabatan.

Bila formasi baru, peneliti dan perekayasa terbuka ke-
mungkinannnya. Jika melalui impassing hanya melalui 
BPPT. Untuk mengatasi peralihan jabatan, bisa melalui jalur 
impassing, selama memenuhi persyaratan usia belum 50 
tahun. Sementara jika melalui jabatan rangkap sesuai 
peraturan ada tiga yaitu jabatan jaksa, peneliti, dan per-
ancang undang-undang.

“Untuk formasi baru, akan lebih efektif bila Pemda 
yang mengusulkan ke Menpan. Untuk jalur impassing, 
Pemda mengusulkan melalui BPPT ke Menpan untuk me-
nampung peralihan jabatan dan pengisian jafung,” tu-
tupnya.   (F.DASA SAPUTRA)

laporan utama

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi memberikan keterangan pers kepada para wartawan seusai membuka secara 
simbolis  Rakornas Litbang 2013.
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LITBANG DIHARAPKAN 
PICU LAHIRNYA UU/PERDA 

BERKUALITAS

H
al tersebut 
diungkap-
kan Kepala 
Badan Litbang 

Kementerian Hukum dan 
Ham (Kemenkumham) 
Dr. Mualimin Abdi, SH, 
MH, saat memberikan 
pemaparan dalam acara 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2013 di Hotel Mer-
cure Ancol 24-26 Maret 2013.

Dr. Mualimin Abdi, SH, MH mengatakan,  saat ini terdapat 
ribuan Perda yang telah dibatalkan oleh Kemendagri atau 
pun dievaluasi lebih mendalam karena tidak melalui Litbang. 
Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan dari waktu ke 
waktu Perda yang direvisi atau dibatalkan akan bertambah 
seiring dengan semakin banyaknya Perda yang sedang di-
lakukan evaluasi dengan dilakukan uji materi (Judicial Re-
view) ke Mahkamah Agung (MA).

Untuk itu, ke depan di dalam pembuatan suatu peraturan 
perundang-undangan, baik Undang-Undang (UU) maupun 
Perda, sangat membutuhkan dukungan dari hasil penelitian 
dan pengembangan (research-based policy) serta diperlu-
kan adanya koordinasi antara lembaga eksekutif dan legisla-
tif selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentu-
kan peraturan perundang-undangan dengan Badan Litbang 
yang ada, baik di pusat maupun di daerah serta dari kalan-
gan akademisi.

Adanya kajian yang mendalam dan proposional terhadap 
suatu rancangan kebijakan/ atau regulasi ini dimaksudkan 
agar dapat menghindari atau setidak-tidaknya meminimali-
sir keberatan-keberatan yang disampaikan oleh berbagai 
pihak baik terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah 
pusat maupun daerah, atau setidak-tidaknya dengan dilaku-

kan penelitian secara 
akurat maka dapat 
menghindari evaluasi 
yang berujung pada 
pembatalan oleh Ke-
mendagri (khususnya 
terhadap Perda) mau-
pun adanya judicial 
review ke lembaga 

yudisial (baik ke Mahkamah Konstitusi maupun ke MA).
“Litbang menjadi motor dan sentral. Tugas-tugas litbang 

bisa bekerjasama dengan perancang dalam merumuskan 
rekomendasi. Sekali lagi disinilah perlunya penelitian dan 
pengembangan terhadap setiap keinginan pembentuk per-
aturan perundang-undangan dalam merancang dan meru-
muskan peraturan perundang-undangan (regulasi),” kata-
nya.

Penelitian dan pengembangan sangat diperlukan teruta-
ma dalam pembuatan naskah akademis. Naskah akademis 
berkaitan dengan Perda, naskah akademis menjadi bagian 
yang tak terpisahkan, agar peraturan perundang-undangan 
yang dilahirkan sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis mau-
pun yuridis.

Sementara dalam keynote speech-nya, Menteri Hukum 
dan HAM, Dr. Amir Syamsudin, SH, MH yang dibacakan oleh 
Kaban Litbang Kemenkumham memaparkan, berbagai jenis 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lemba-
ga yang memiliki kewenangan untuk membentuknya, yaitu 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama-sama dengan 
Presiden untuk pembentukan pada tingkat UU, Peraturan 
Pemerintah (PP) dan Perda oleh DPRD bersama-sama 
Gubenur, Bupati/Walikota, tentunya bukan hanya sekedar 
merumuskan kata-kata hampa tanpa maksud dan tujuan me-
lainkan untuk menjadikannya sebagai norma yang mengikat 

Pemanfaatan peran Badan Penelitian dan Pengem-
bangan (BPP) oleh segenap Kementerian/Lembaga 
(K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda) diyakini 
akan dapat mengurangi jumlah Peraturan Daerah 

(Perda) yang dibatalkan.
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dan harus dipatuhi oleh setiap warga 
negara. 

Oleh karena peraturan perundang-
undangan (regulasi) memiliki peran 
demikian penting dalam penyelengga-
raan pemerintahan di pusat maupun di 
daerah, proses pembentukannya perlu 
dilakukan dengan teliti, cermat dan 
kehati-hatian, juga tidak kalah pent-
ingnya dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan perlu menga-
komodir partisipasi masyarakat agar 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku sesuai dengan kepentingan 
dan kebutuhan masyarakat. Sehingga 
diharapkan Peraturan perundang-un-
dangan tersebut berjalan dengan baik 
dan efektif. 

Sebagaimana diketahui bersama 
bahwa dalam rangka pembentukan 
peraturan perundang-undangan maka 
sebagai “kitab sucinya” adalah UU No-
mor 12 tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-undangan 
maupun peraturan pelaksana/turunan 
lainnya. Salah satu poin penting dalam 
pembentukan peraturan perundang-
undangan adalah pentingnya Naskah 
Akademis (NA) sebagai landasan ter-

hadap jawaban atas pertanyaan men-
gapa peraturan perundang-undangan 
tersebut diadakan, diubah maupun dis-
empurnakan. 

Pembahasan NA di tingkat pusat 
pada umumnya, selama ini dilakukan 
oleh Kemenkumhan dalam hal ini oleh 
Badan Pembinaan Hukum Nasional 
(BPHN), sedangkan di daerah dilak-
sanakan oleh Pemda bekerjasama 
dengan kalangan akademisi. Naskah 
akademis disusun berdasarkan pene-
litian yang mendalam agar peraturan 
perundang-undangan yang dilahirkan 
sesuai dengan nilai filosofis, sosiologis 
maupun yuridis. 

“Atas hal tersebut diatas maka per-
an penelitian oleh peneliti disamping 
perancang peraturan perundang-un-
dangan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan menjadi sangat 
penting dan strategis,” paparnya.

Kemenristek dorong optimalisasi 
litbang melalui berbagai kebi-
jakan

Sementara itu, Kementerian Riset 
dan Teknologi (Kemenristek) juga men-

dorong optimalisasi litbang dengan 
menelurkan berbagai macam kebi-
jakan. Peran Balitbang Daerah Propinsi 
dan Kabupaten/Kota adalah mengak-
tifasi kegiatan-kegiatan kelitbangan di 
daerah dengan berbagai cara seperti 
menyusun roadmap pengembangan 
sistem inovasi daerah dari hulu hingga 
hilir dengan melibatkan seluruh aktor 
inovasi, termasuk Satuan Kerja Perang-
kat Daerah (SKPD) terkait, asosiasi bis-
nis, masyarakat dan lain sebagainya.

Selain itu, juga untuk mengkoordi-
nasikan kegiatan kelitbangan di dae-
rah, terutama terkait SIDa sesuai kebu-
tuhan daerahnya, kegiatan litbang di 
Pemda, kegiatan lembaga penelitian di 
universitas, dan lembaga penelitian lain 
dalam daerahnya juga untuk memban-
gun budaya inovasi dengan kegiatan 
diantaranya, memberikan penghar-
gaan-penghargaan bagi lembaga lit-
bang atau masyarakat yang memberi-
kan kontribusi terbaik bagi lembaga 
litbang atau masyarakat di daerah.

Untuk itu Kemenristek mengoptimal-
isasi litbang guna mendorong pengua-
tan kelembagaan, sumber daya, dan 
jaringan litbang, serta pendayagunaan 
hasil litbang di daerah melalui penyu-
sunan kebijakan-kebijakan yang terkait 
peningkatan kualitas SIDa, penyusunan 
intrumen-instrumen insentif kegiatan 
SIDa, insentif SIDa , fasilitasi pemben-
tukan sistem inovasi daerah terkait 
tema strategis pengembangan SIDa, 
insentif lainnya yang bersifat kompeti-
tif dan penghargaan Budhipura bagi 
propinsi yang aktif menjalankan SIDa

Peran lembaga litbang K/L pusat 
termasuk lembaga penelitian pergu-
ruan tinggi yang berada di daerah 
adalah bersama-sama Balitbang atau 
unit kelitbangan daerah, mensinergi-
kan program/ kegiatan litbang agar 
terintegrasi dengan roadmap dan ke-
butuhan propinsi/kabupaten/kota tem-
pat lembaga berada. Dengan demiki-
an, kegiatan Litbang yang dilakukan 
dapat bermanfaat secara langsung.

Peran K/L pusat bagi daerah adalah 
bersama-sama dengan K/L pusat lain 
saling bersinergi dalam program dan 
kegiatan ke daerah sesuai dengan 
roadmap  untuk peningkatan nilai tam-
bah berbasis inovasi.   (F.DASA SAPUTRA)
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forum

Salah satu contohnya adalah program yang diran-
cang oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
yaitu Sample Registration System (SRS). Program 
ini dianggap merupakan solusi akurat untuk 

mendapatkan data kematian dan penyebabnya di Indo-
nesia. Pasalnya, hingga kini tidak ada data riil di tingkat 
nasional untuk data kematian tersebut.

Pemerintah mengakui sistem kesehatan di Indonesia 
masih membutuhkan perbaikan. Untuk itu, pemerintah akan 
berusaha mengurangi hambatan dalam pelayanan kesehatan.

SRS akan menjadi program bersama, dimana nantinya 

akan keluar angka kematian sehingga kementerian terkait 
diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hidup per 
Kabupaten/Kota dengan melakukan penanganan pada pe-
nyebab kematian yang lebih detail per Kabupaten/Kota.

Nantinya, program SRS ini sendiri akan memanfaatkan 
program Kemendagri yang telah berjalan yaitu Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (E-KTP). Keakuratan data dalam E-KTP 
ini menjadi salah satu alasan Kemenkes menggandeng Ke-
mendagri dalam pembuatan program tersebut.

Kemenkes mengeluhkan, selama ini, data yang disajikan 
kadang tidak sesuai dengan ada yang dilapangan. Saat ini 
untuk melihat data kematian, masih melalui survey dari Riset 

PROGRAM KEMENDAGRI 
PICU K/L LAIN MUNCULKAN 
PROGRAM BARU
Program Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) mendorong munculnya 
program-program baru di Kement-
erian/Lembaga (K/L) lain.
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PROGRAM KEMENDAGRI 
PICU K/L LAIN MUNCULKAN 
PROGRAM BARU

forum

Kesehatan Dasar (Riskesdas), berdasarkan prediksi bukan 
cause tertentu, oleh karena itu perlu adanya sistem registrasi 
kematian supaya didapatkan peta penyebab kematian dan 
diketahui penyebabnya.

Manfaat dari catatan penyebab kematian sendiri, selain 
untuk mengetahui penyebab kematian di seluruh Indonesia, 
contohnya untuk daerah timur infeksi masih cukup tinggi, 
sedangkan di daerah barat penyakit degeneratif semakin 
tinggi, juga untuk mewujudkan Millennium Development 
Goals (MDGs).

Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan 
(Balitbangkes) Kemenkes, Dr. dr. Trihono, M.Sc mengatakan, 
selama ini data yang disajikan kadang tidak sesuai dengan 
ada yang dilapangan.

“Kesehatan memang aspek teknis, tapi yang dilaporkan 
kepada pimpinan hanya data Indeks Pengembangan Manusia 
(IPM) saja, apabila ingin mengetahui aspek teknis maka perlu 
dijelaskan oleh orang Kemenkes,” katanya dalam Rapat Ker-
jasama Kemendagri dengan Kemenkes di Badan Penelitian dan 
Pengembangan (BPP) Kemendagri.

Dr. dr. Trihono, M.Sc mengatakan, seharusnya setiap kebi-
jakan dan program didahului dengan penelitian supaya dapat 
berjalan dengan maksimal dan juga tersajinya data yang akurat.

Untuk itu dirinya berharap agar Jaringan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan (Jarlitbangkes), sebagai salah 
satu selnya litbang daerah dapat berperan aktif untuk meng-
komunikasikan apa saja program atau kebijakan yang telah 
dihasilkan dalam setiap kegiatan, termasuk apabila ada 
Rapat Kerja.

Sementara, Kepala Badan BPP Kemendagri, Ahmad 
Zubaidi mengatakan, pusat harus memberikan “mainan” 
yang bersifat mengikat supaya dapat memberdayakan lit-
bang di daerah, mengingat kenyataan gambaran litbang 
daerah yang semakin turun performanya.

“Standar Pelayanan Minimal (SPM) perlu diberlakukan 
di setiap daerah, karena disaat rakyat cerdas maka mereka 
dapat menuntut hak berdasar atas SPM mengenai penanga-

nan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Zubaidi, Menteri Dalam Negeri (Mendag-

ri), Gamawan Fauzi, secara pribadi juga mengatakan agar 
BPP di setiap Kementerian/Lembaga dapat menjadi garda 
terdepan dalam perumusan kebijakan.

“Mendagri juga suatu saat ingin bertemu dengan seluruh 
Kementerian/Lembaga agar terjalin komunikasi dan kerjasa-
ma yang komprehensif,” paparnya.

Kerjasama Munculkan Program Baru 
Wujud kerjasama yang terjalin antara Kemendagri dan 

Kemenkes sendiri ke depan akan diwujudkan dalam pro-
gram baru yaitu Penanggulangan Daerah Bermasalah Ke-
sehatan (PDBK). 

Hal ini didasari oleh masih banyaknya daerah-daerah di 
Indonesia yang kesehatannya belum memenuhi standar lay-
ak. Menurut Kepala Bidang Kependudukan BPP Kemendag-
ri, Prabawa Eka, sesuai Pasal 22 Undang-Undang (UU) No-
mor 32 tentang pengelolaan dan perlindungan hidup, peran 
Kemendagri menjadi sangat besar. Oleh karena itu, tentunya 
dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar. 

Kerjasama ini dapat dijadikan entry point yang kuat untuk 
membangun jajaran pusat dan daerah karena pada kenyata-
annya perbandingan antara jumlah tenaga SDM struktural 
dengan peneliti hanyalah satu berbanding tiga.

“Jaringan litbang di daerah belum maksimal, inilah yang 
menyebabkan mengapa jumlah tenaga SDM struktural 
dengan peneliti hanya satu berbanding tiga, padahal ke-
beradaan litbang di daerah sangat dibutuhkan untuk mem-
perluas penelitian,” ujarnya.

Nantinya, setiap peneliti membuat roadmap sendiri maka 
akan diketahui target masing-masing peneliti. Dengan ad-
anya roadmap Riset Fasilitas Kesehatan, maka kita dapat 
mengetahui gambaran umum dan peta fasilitas kesehatan di 
seluruh Indonesia, selain itu juga dapat mengetahui rumah 
sakit mana yang belum memiliki tenaga kesehatan dan fasili-
tas kesehatan yang memadai.   (F.DASA SAPUTRA)
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Keberadaan BPP, baik di daerah 
maupun pusat, dalam mendu-
kung rencana pembangunan na-
sional menjadi satu hal yang san-

gat penting. Keberadaan BPP ini nantinya 
akan menjadi garda terdepan dalam setiap 
kebijakan maupun program yang dibuat, 
pasalnya, sejalan keinginan pemerintah ke 
depan untuk mewajibkan setiap program 
atau kebijakan merupakan hasil dari pene-
litian dan pengembangan yang dilakukan 
oleh BPP, baik di pusat maupun daerah.

Namun keinginan pemerintah tersebut, 
tentu saja tidak semudah membalik telapak 
tangan. Banyak permasalahan yang dite-
mui dalam pembentukan BPP, baik di pusat 
maupun daerah.

Setidaknya hal tersebut yang mencuat 
dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian 
dan Pengkajian Tahun 2012 di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerin-
tahan Daerah Tahun 2012, di Hotel Acacia 
Jakarta, pada 3-5 Maret 2013.

Menurut salah seorang peserta, Kepala 
Bidang Penelitian dan Pengembangan (Lit-
bang) Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat 
(Sumbar), Siti Latifah, melihat keadaan di 

daerahnya, saat ini Provinsi Sumbar se-
dang berusaha menjadi BPP, namun yang 
menjadi persoalan adalah penyusunan 
naskah akademik sehingga legal standing 
bermasalah. 

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 
18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan, dan Penera-
pan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Riset Dan 
Teknologi (Kemenristek), meski menyebut-
kan kelembagaan pusat dan daerah tapi 
tidak menyebutkan setiap daerah harus 
memiliki BPP.

“Jadi kami berharap benar-benar ada 
klausul yang menyatakan bahwa di setiap 
daerah memiliki BPP sehingga ada kejela-
san,” katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan per-
wakilan dari Badan Penelitian dan Pengem-
bangan dan Inovasi Daerah Provinsi Su-
matera Selatan, Alamsyah. Menurutnya, 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
dapat membuat suatu ketegasan apakah 
setiap daerah harus membentuk BPP den-
gan nomenklatur yang sama.

“Selain itu kami berharap agar kegiatan 
Kemendagri dengan litbang daerah lebih 

Keinginan pemerintah 
untuk menjadikan Badan 
Penelitian dan Pengem-
bangan (BPP) sebagai 
pedoman dalam setiap 
program dan kebijakan 
baru yang dikeluarkan 
masih tersandung ban-
yak persoalan.
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dioptimalkan karena selama ini 
kami lebih akrab dengan Kemen-
ristek,” keluhnya.

Sementara perwakilan dari Ba-
litbangda Provinsi Jawa Timur, Abdul 
Hamid mengungkapkan, seharusnya 
ada supporting system yang jelas dari 
BPP Kemendagri ke daerah, pasal-
nya jika BPP berperan di daerah maka 
akan sulit, karena perlu adanya moti-
vasi, komitmen, dan inovasi yang kuat. 
Menurutnya, perlu adanya pembinaan 
pada ketiga aspek yang dimaksud dia-
tas untuk mempertahankan litbangda 
dan mempertahankan yang ada.

Sebagian Daerah Siap Membentuk
Meski masih menemui berbagai 

macam hambatan dalam pemben-
tukannya, namun beberapa daerah 
telah menyatakan kesiapannya untuk 
membentuk. Bahkan ada pula seba-
gian daerah yang tengah dalam proses 
pembentukan.

Salah satu daerah yang tengah 
membentuk BPP daerah adalah Provin-
si Jawa Tengah. Menurut Kepala BPP 
Provinsi Jawa Tengah, Agus Wariyanto, 
Jawa Tengah sudah mulai merevisi 
Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) 
dengan menstatus-quo-kan sambil 
menunggu UU Daerah. Nantinya jika 
UU Daerah telah ada, maka setiap ka-

bu-
p a t -

en akan 
memi- liki BPP yang 
nomenklaturnya berbeda-beda.

Menurut Agus, dalam strukturnya 
nanti, BPP ini membentuk Pelaksana 
Teknis Dinas (PTD) karena dalam 
penerapan litbang harus ada penera-
pan atau diseminasi, paling tidak kede-
pan PTD ini bisa berubah menjadi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sehing-
ga dapat diberikan wadah.

“Menurut saya, ada tiga aspek 
yang terpenting dalam rangka pen-
ingkatan kapasitas kelitbangan yaitu; 
kelembagaan, penyelenggaraan, 
dan ketenagaan litbang, namun setiap 
akan melakukan kegiatan penelitian dan 
pengembangan  sering tidak adanya 
dana yang tersedia, makanya diperlukan 
adanya wadah,” paparnya.

Kepala BPP Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara, H. Bachrun, bahkan mengung-
kapkan jika daerahnya siap mengirim 
calon peneliti untuk melakukan Pendidi-
kan dan Pelatihan (Diklat) peneliti.

“Atau untuk meningkatkan kapasi-

tas peneliti di BPP Daerah, kami juga 
siap untuk menganggarkan fasilitas 
peningkatan kapasitas peneliti sendiri,” 
jelasnya.

Menurut H. Bachrun, pengemban-
gan BPP Daerah di Sulawesi Tenggara 
harus dilakukan secara serius dengan 
melibatkan peneliti dari seluruh Indo-
nesia. Hal tersebut yang menjadikan 
alasan Sulawesi Tenggara siap untuk 
membiayai kegiatan guna pengemban-
gan para peneliti daerah.

Menjawab keluhan dari beberapa 
daerah, Kepala BPP Kemendagri, Ah-
mad Zubaidi mengatakan, dalam per-
aturan yang ada, seluruh daerah me-
mang diminta harus sudah membentuk 
BPP, namun hal ini tergantung dari 
komitmen daerah itu sendiri.

Ahmad Zubaidi mengatakan, ke-
beradaan BPP di daerah dianggap per-
lu karena selama ini banyak Peraturan 
Daerah (Perda) yang bermasalah kare-
na diputuskan tanpa melalui Penelitian 
dan Pengembangan. 

Lebih lanjut Ahmad Zubaidi men-
gatakan, tiap-tiap daerah dalam memben-
tuk BPP jangan tergantung dengan kuan-
titas peneliti yang harus dimilikinya, tetapi 
yang penting ada wadahnya dulu. “Kita 
payungnya sudah ada, tinggal daerah itu 
sendiri yang mau atau tidak membentuk 
BPP,” ungkapnya.  (F.DASA SAPUTRA)
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Salah satu program yang menjadi perwu-
judan dari usaha membantu masyarakat 
adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
Manunggal Membangun Desa (TMMD). 

Program ini merupakan salah satu Program Op-
erasi Bhakti TNI yang dilaksanakan TNI bersama 
pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan 
terintegrasi dalam upaya meningkatkan kegiatan 
pembangunan di daerah dan meningkatkan ke-
hidupan sosial kemasyarakatan. 

Kegiatan kemanunggalan TNI ini pada awal-
nya bernama Angkatan Bersenjata Republik Indo-
nesia (ABRI) Masuk Desa, namun sejalan dengan 
perkembangan kemudian berubah menjadi TMMD.

TMMD sendiri bertujuan mewujudkan ruang 
juang, alat juang, kondisi juang dan kemanungga-
lan TNI–Rakyat, serta membantu pemerintah men-
ciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pem-
bangunan fisik   maupun non fisik secara kondusif 
dan mewujudkan stabilitas keamanan dalam neg-
eri. Dikutip dari keterangan resmi TNI, pelaksanaan 
TMMD memiliki dua kategori tujuan yaitu fisik dan 

non fisik. Secara fisik prioritas proyek yang diker-
jakan adalah peningkatan sarana dan prasarana 
yang betul-betul menyentuh langsung kepentingan 
dan perbaikan kehidupan masyarakat di pedesaan, 
terutama untuk membuka isolasi daerah terpen-
cil, meningkatkan roda perekonomian masyarakat 
di daerah sehingga dapat membuka akses yang 
lebih luas untuk pemasaran hasil bumi dan produk- 
produk yang ada di desa.

Sedangkan sasaran kegiatan non fisik diarah-
kan pada peningkatan wawasan dan semangat 
kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan ber-
negara, serta kesadaran bela negara yang mampu 
menggugah semangat persatuan dan kesatuan 
bangsa, yang saat ini dirasakan cenderung menurun.

Sejarah TMMD
TMMD bermula ketika Presiden Soeharto mel-

antik Jenderal M. Yusuf menjadi Menteri Pertah-
anan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata 
(Menhankam Pangab) tahun 1978, Pangab yang 
baru itu mendapat petunjuk untuk membangun ke-

Banyak program yang telah diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi 
kemiskinan di Indonesia.

TMMD Bantu Program 
Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat

fokus
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manunggalan ABRI dengan rakyat. Artinya saat 
itu ABRI harus menyatu dengan masyarakat un-
tuk bersama-sama membangun di pedesaan dan 
membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Petunjuk itu langsung direspon Menhankam 
Pangab, dengan mencanangkan program ABRI 
Masuk Desa (AMD). Tujuan yang paling utama 
dalam pelaksanaan AMD adalah agar ABRI lebih 
dekat dengan masyarakat selain juga untuk mem-
bangun daerah pangkal pertahanan, membantu 
masyarakat dalam membangun infrastruktur desa, 
dan menjamin rasa aman di masyarakat.

Membangun pangkal pertahanan, karena 
saat itu memang sedang ditata dan diinvetarisir 
daerah-daerah pertahanan yang akan dijadikan 
daerah pangkal pertahanan. Dan ini sangat co-
cok dengan sistem pertahanan yang bersifat se-
mesta yang melibatkan seluruh warga negara dan 
potensi wilayah serta sumber daya nasional yang 
ada. Muara dari semua itu apabila kita mengha-
dapi perang konvesional akan mengarah kepada 
perang berlarut dengan memanfaatkan kantong-
kantong pertahanan untuk bergerilya dan rakyat 
ikut membantu. Perang berlarut seperti ini masih 
dikatakan sangat ampuh.

Membangun infrastruktur desa, memang de-
sa-desa saat itu bisa dikata masih terbelakang art-
inya jalan-jalan belum diperkeras, bahkan kadang 
harus membuka jalan baru agar desa tersebut 
tidak terisolasi, membangun tempat ibadah dan 
perbaikan saluran irigasi karena sisa peninggalan 

Belanda yang sudah harus diperbaiki, merehab 
jembatan atau membangun jembatan dan masih 
banyak lagi yang dibutuhkan oleh desa yang dir-
espon baik oleh ABRI.

Terakhir adalah untuk menjamin rasa aman ma-
syarakat, memang awal pelaksanaan AMD kondisi 
keamanan di wilayah tertentu  Indonesia  belum 
pulih dengan adanya format baru bentuk pembe-
rontakan yaitu separatis bersenjata di Aceh dan 
Papua yang membutuhkan kehadiran ABRI.

Memang saat itu banyak permintaan dari dae-
rah agar dimasukkan ke dalam    program AMD, 
karena dirasakan sangat besar manfaatnya bagi 
pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan adanya 
infrastruktur sebagai penghubung antara desa 
satu dengan lainnya atau antara desa dengan 
kecamatan sehingga bisa    menjamin rasa aman 
masyarakat.

Hal itu secara otomatis menjadikan program 
tersebut menjadi andalan ABRI untuk terus dikem-
bangkan dari tahun ke tahun dengan berdasar 
kebutuhan masyarakat, hingga berlanjut kepada 
kepemimpinan berikutnya Program itu tetap ber-
jalan dan skalanya semakin luas dan mulai tahun 
2000 dikenal dengan program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD), karena adanya pe-
misahan organisasi TNI dan Polri. 

Program TMMD adalah program lintas sektoral 
yang masih eksis dan terus berkembang serta 
memiliki cakupan yang semakin luas dan pro-
gramnya sama sekali tidak tersentuh oleh penga-

fokus

Para pejabat Kemendagri berfoto bersama jajaran petinggi TNI usai meresmikan TMMD ke - 90.



19

ruh reformasi. Adapun para pihak yang terlibat 
adalah unsur TNI, Departemen, lembaga pemer-
intah non departeman, pemerintah daerah dan 
kota serta masyarakat. Hingga saat ini diseluruh 
wilayah Indonesia telah digelar bentuk kegiatan 
TNI Manunggal yaitu TNI Manunggal  Memban-
gun desa, TNI Manunggal Pertanian, TNI Ma-
nunggal Aksara, TNI Manunggal KB-Kes, TNI 
Manunggal Sosial Sejahtera, TNI Manunggal 
Sembako dan TNI Manunggal Reboisasi. 

TMMD Membantu Pemerintah Atasi Kemiski-
nan

Untuk tahun ini, Kegiatan TMMD ke-90, ber-
langsung selama 21 hari, mulai tanggal 14 Mei 
hingga 3 Juni 2013 yang kegiatannya tersebar 
di 61 Kabupaten/Kota, di 67 kecamatan dan di 
104 desa di seluruh Indonesia, dengan melibat-
kan personel TNI sebanyak 61 Satuan Setingkat 
Kompi (SSK) dengan 61 sasaran TMMD yang 
tersebar di 13 Kodam.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan 
Fauzi, program TMMD yang dilakukan oleh 
TNI dan Kementerian serta pemerintah daerah 
mampu membantu untuk mengatasi persoalan 
kemiskinan baik di pedesaan maupun di wilayah 
kumuh perkotaan. Program ini, juga berperan 
dalam rangka percepatan pembangunan baik 
pembangunan fisik maupun non fisik bagi pen-
ingkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Gamawan Fauzi menambahkan, dalam Ran-
cangan Pembangunan Jangka Menengah Na-
sional (RPJMN) 2010-2014, keberhasilan dalam 
pencapaian prioritas dan rencana pembangu-
nan secara nasional sangat tergantung pada 
efektifitas dan efisiensi sinergi kebijakan antar 
tingkatan pemerintahan.

Untuk itu diperlukan upaya sinkronisasi kebi-
jakan yang diwujudkan dalam bentuk program 
dan kegiatan sesuai kewenangan masing-ma-
sing yang diorientasikan melalui pencapaian 
strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, 
pro-poor, dan pro-environment serta pengem-
bangan program-program percepatan pengu-
rangan kemiskinan.

Upaya pencapaian itu dilaksanakan melalui 
empat klaster yaitu Program Bantuan Sosial Ber-
basis keluarga, Program Pemberdayaan Ma-
syarakat, Program Pemberdayaan Usaha Kecil 
dan Mikro, dan program prorakyat.

“Program TMMD merupakan bagian dari Pro-
gram Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (klaster 
1),” katanya.

Perhatian Pemerintah Daerah untuk TMMD 
Rendah

Meski memiliki tujuan yang mendukung pen-
gentasan kemiskinan, menurut Gamawan Fauzi 
program ini juga tidak lepas dari permasalahan 
klasik yaitu pendanaan.

Gamawan Fauzi menerangkan jika anggaran 
untuk pelaksanaan TMMD yang dialokasikan dari 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 
semakin mengecil. Hal ini menurut Gamawan 
menunjukkan rendahnya perhatian pemerintah 
daerah untuk mendukung pelaksanaan program 
ini.

“Pemerintah daerah tidak memprioritaskan 
kegiatan TMMD dalam penyusunan APBD, hal 
ini terlihat dari minimnya anggaran untuk TMMD,” 
ujarnya.

Gamawan Fauzi menambahkan hal ini ter-
jadi karena kurangnya pemahaman pemerin-
tah daerah terhadap regulasi atau aturan yang 
berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial 
seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 
Tahun 2008 tentang Hibah dan Peraturan Men-
teri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari APBD dan kemudian di-
ubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012.

Dalam Permendagri tersebut mengatur krite-
ria penerima hibah dan bantuan sosial yang ha-
rus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
dengan melihat skala prioritas.

Mendagri mengungkapkan, untuk mening-
katkan percepatan pembangunan di pedesaan 
dan wilayah kumuh perkotaan, diperlukan ad-
anya dukungan dari seluruh komponen bangsa 
untuk melakukan pemberdayaan masyarakat 
guna mewujudkan kemandirian dan kesejahter-
aan masyarakat.

Untuk itu, program-program seperti TMMD 
harus diprioritaskan dan mendapat perhatian un-
tuk mendapatkan dana dari APBD yang sesuai 
dengan tujuan program peningkatan kesejahter-
aan masyarakat.

“Perlu adanya dukungan dari seluruh pe-
mangku kepentingan dalam bentuk penyiapan 
anggaran APBD dan Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). Selain itu program 
TMMD sejalan dengan tujuannya juga perlu 
disinkronkan dengan program-program pen-
ingkatan kesejahteraan masyarakat lainnya,” 
ungkapnya. .  (F.DASA SAPUTRA)

fokus



20

aktivitas

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Ke-
menterian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki 
banyak tantangan sejalan dengan terus meningkatnya 
perkembangan zaman.

 

H
eterogennya suku, adat, ras dan agama yang ada 
di Indonesia membuat lembaga ini perlu memiliki 
peneliti yang mumpuni, khususnya yang menyang-
kut bidang pemerintahan umum dan kependudu-

kan, guna menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bermutu.
Untuk itulah BPP Kemendagri melakukan Peningka-

tan Kapasitas Kelitbangan Lingkup Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pemerintahan Umum Dan Kependudukan 
untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas peneliti dalam 
mendukung aktivitas-aktivitas kelitbangan, khususnya terkait 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum 
dan Kependudukan (Puslitbang Pumduk).

Menurut Kepala Pusat Litbang Pemerintahan Umum dan 
Kependudukan, Dr. Sugeng Hariyono, pelaksanaan kegiatan 
ini diharapkan dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia 
(SDM) Puslitbang Pumduk dalam melaksanakan kegiatan 
penelitian maupun pengkajian.

“Peningkatan ini mulai dari penentuan judul, membuat 

Idea Concept Paper (ICP), Term of Reference (ToR), Riset 
Desain dan Instrument Survey (IS), metofologi yang digu-
nakan sampai dengan penyajian laporan hasil penelitian 
maupun kajian, khususnya bidang pemerintahan umum dan 
kependudukan,” katanya di acara Peningkatan Kapasitas 
Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan di Hotel 
Sukajadi Bandung, April lalu.

Menurut Dr. Sugeng Hariyono, guna mendapat hasil yang 
lebih akurat, pihaknya juga bekerjasama dalam pemberian 
materi oleh narasumber dari akademisi maupun pihak-pihak 
yang dianggap berkompeten.

Dalam kegiatan kali ini, beberapa materi peningkatan 
kapasitas disampaikan oleh narasumber dari akademisi 
Universitas Padjajaran Bandung (Unpad) khususnya Lem-
baga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unpad 
Bandung.

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Untuk Jaga Kualitas 
Litbang

Guna menjaga kualitas litbang yang dihasilkan oleh 
Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, perlu 
adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya 
aparatur kelitbangan terkait dengan bidang Pemerintahan 
Umum dan Kependudukan.

Peningkatan aparatur ini meliputi seluruh bidang dalam 

TINGKATKAN KUALITAS SDM PUSLITBANG

Pemerintahan Umum dan 
Kependudukan Gelar Peningkatan 

Kapasitas

Suasana di acara  Peningkatan Kapasitas Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan di Hotel Sukajadi Bandung, April 2013.
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aktivitas

Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan yaitu 1). 
Bidang Kependudukan, 2). Bidang Kewilayahan dan 3). Bi-
dang Ketertiban, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat.

  Peningkatan kapasitas yang dilakukan kali ini diharap-
kan secara khusus dapat memperdalam pemahaman selu-
ruh sumber daya aparatur kelitbangan Puslitbang Pemerin-
tahan Umum dan Kependudukan, selain dari substansi juga 
dari penguasaan teknik pelaksanaan kelitbangan yang men-
jadi aktivitas Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kepen-
dudukan.

Ruang lingkup kegiatan Peningkatan Kapasitas Puslit-
bang Pemerintahan Umum dan Kependudukan sendiri me-
liputi materi Pemerintahan Umum dan Kependudukan bagi 
seluruh pelaksanaan kegiatan kelitbangan bidang Pemerin-
tahan Umum dan Kependudukan yang dilakukan oleh Puslit-
bang Pemerintahan Umum dan Kependudukan, baik secara 
teknis ataupun secara substansi kelitbangan, sehingga ter-
jadi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan aktivitas kelit-
bangan dan kegiatan pendukung lainnya.

Peningkatan kapasitas dan kualitas litbang di bidang 
Pemerintahan Umum dan Kependudukan merupakan salah 
satu upaya dalam meningkatkan wawasan individu dan or-
ganisasi untuk menjamin dan memelihara kemampuan serta 
kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Untuk itu peningkatan kapasitas dan kualitas litbang men-
jadi alat bagi Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kepen-
dudukan untuk melakukan penelitian terapan yang meng-
hasilkan rekomendasi serta tindak lanjut pelaksanaan 
kebijakan Pemerintahan Umum dan Kependudukan 
kepada pemerintahan daerah berupa arahan lang-
sung dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sumber daya aparatur kelitbangan menjadi 
modal besar dan utama dalam melaksanakan tu-
gas yang diberikan pada Puslitbang Pemerintahan 
Umum dan Kependudukan. Saat ini ada Sembilan 
tenaga peneliti yang menjadi penggerak utama 
dalam setiap pelaksanaan aktivitas kelitbangan.

Namun jika disadari, jumlah tersebut dirasa ma-
sih belum memadai dalam menghadapi tuntutan 
peran yang diemban. Untuk itu dalam meminimali-
sir kekurangan tersebut peniingkatan kapasitas dan 
kualitas litbang bidang Pemerintahan Umum dan 
Kependudukan mendorong untuk peningkatan sub-
stansi terkait kegiatan dan teknis kegiatan yang diteri-
ma oleh seluruh sumber daya aparatur kelitbangan yang 
dimiliki.

Peningkatan Kegiatan Untuk Tingkatkan Etos Kerja
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Ke-

mendagri Ahmad Zubaidi menyambut positif kegiatan terse-
but. Menurut Ahmad Zubaidi, kegiatan ini sangat bermanfaat 
dalam upaya merubah paradigma guna meningkatkan etos 
kerja dan kualitas para pejabat fungsional umum di lingkup 
Puslitbang Pemerintahan Umum dan Kependudukan.

“Kegiatan ini sesuai dengan tekad Kemendagri untuk 
mendorong BPP untuk mengutamakan pelaksanaan keg-
iatan ini, sehingga proses kegiatan Kelitbangan dapat ber-
langsung dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan 

kepada publik,” katanya saat memberikan sambutan dalam 
acara yang mengambil tema Substansi dan Teknik Penelitian 
Terapan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan 
tersebut.

Menurut Ahmad Zubaidi, saat ini sudah bukan masanya 
jika dalam melaksanakan kegiatan Kelitbangan, dilakukan 
secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan stakeholders. Ah-
mad menambahkan, berdasarkan data yang ada, dalam 
rentang waktu 2009-2010, jumlah rekomendasi hasil Kelit-
bangan yang menjadi acuan penyusunan kebijakan di ling-
kup Kemendagri sangat minim, khususnya untuk substansi 
bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan.

Namun dalam rentang waktu 2011-2012, beberapa ha-
sil penelitian atau kajian telah direspon oleh Menteri Dalam 
Negeri dan harus terus dipertahankan atau bahkan ditingkat-
kan lagi. “Oleh karena itu peneliti yang ditunjuk harus mampu 
melaksanakan kegiatan Kelitbangan, harus mampu mema-
hami dan menguasai materi mengenai penelitian atau peng-
kajian dari awal hingga menyusun laporan,” ujarnya.

Ahmad Zubaidi menambahkan, fokus perhatian pada 
penghujung acara ini diarahkan kepada sampai sejauhmana 
peningkatan kualitas SDM lingkup Puslitbang Pemerintahan 
Umum dan Kependudukan.

“Saya percaya hasil forum ini telah melalui tahapan-
tahapan pembelajaran antara lain lesson learn dari stakeholder/
praktisi secara langsung berdasarkan pengalaman, dari strategi 
hingga kepada solusi dari permasalahan yang dihadapi pada 

kegiatan operasional organisasinya,” tuturnya. Banyak pembe-
lajaran dan masukan yang konstruktif disampaikan narasum-
ber dan peserta, hal ini dapat memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi program-program kegiatan terutama pene-
litian dan kajian lainnya.

Satu hal yang perlu diingat menurut Ahmad Zubaidi, 
adalah tingginya prosentase penggunaan hasil Kelitbangan 
sebagai bahan produk hukum maupun kebijakan. Hal ini 
merupakan salah satu indikasi meningkatnya pemahaman 
dan kepercayaan kalangan pihak eksekutif maupun legislatif 
terhadap pentingnya keberadaan BPP sebagai suatu lem-
baga yang dapat diamanahkan dalam mendukung jalannya 
pemerintahan, baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah.   (F.DASA SAPUTRA)
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Para Gubernur 
Se-Indonesia Dukung 
Langkah Pemerintah

Rencana pemerintah untuk menaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat respon 
positif dari para pemangku kekuasaan di daerah.

M
eski banyak elemen masyarakat yang 
menolak rencana pemerintah untuk me-
naikan harga BBM, namun keinginan 
pemerintah untuk menaikan harga BBM 

yang bertujuan untuk menyalurkan subsidi langsung 
kepada masyarakat yang perlu dibantu dan menekan 
penyelewengan subsidi kepada masyarakat yang ti-
dak membutuhkan dapat terwujud menjadi alasan 
tersendiri para pemimpin di daerah menyetujui niat 
pemerintah ini.

Program penghematan anggaran dan konsumsi 
BBM telah dicanangkan sebagai salah satu cara un-
tuk menahan beban lonjakan harga minyak mentah 
dunia terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Neg-
ara (APBN).

Setidaknya hal tersebut yang terlihat dalam Rapat 
Kerja (Raker) yang digelar Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) bersama gubernur se-Indonesia yang 
dihelat pada 16 April yang lalu.

Raker yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Gamawan Fauzi  serta beberapa men-
teri lainnya seperti Menteri Koordinator Perekonomi-
an Hatta Radjasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan 
Rakyat  Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS. 
Hidayat dan Menteri Energi Sumber Daya Alam dan 
Mineral (ESDM) Jerro Wacik.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta 
Rajasa, semua gubernur yang hadir menyetujui ren-
cana pemerintah tersebut karena sejalan dengan ke-
inginan pemerintah untuk membantu secara langsung 
masyarakat yang membutuhkan subsidi.

Menurut Hatta, Rapat koordinasi tersebut juga 

membahas sejumlah opsi pengendalian BBM ber-
subsidi, mulai dari pembatasan kuota hingga pem-
berlakuan dua harga untuk BBM jenis premium. Pem-
berlakuan dua harga ini menurut Hatta membutuhkan 
kerjasama dengan para gubernur se-Indonesia untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginan sebagai 
dampak dari kenaikan BBM bersubsidi.

“Respon dari seluruh gubernur yang hadir sangat 
positif. Semua mengatakan pemerintah harus mengu-
rangi subsidi BBM dan harus mengendalikan konsum-
sinya,” katanya beberapa waktu lalu.

Hatta mengatakan, pihaknya juga meminta para 
gubernur se-Indonesia untuk gencar melakukan sos-
ialisasi kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga 
mengklaim telah meminta masukan dari Asosiasi Pen-
gusaha Indonesia (Apindo) maupun Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin).

Hal ini menurut Hatta karena meski semua perang-
kat pemerintah hingga daerah mendukung kenaikan 
BBM bersubsidi, tetap diperlukan kajian mendalam 
agar tak berdampak besar terhadap masyarakat, 
untuk itu meski harga BBM bersubsidi naik, pemer-
intah tetap menjaga daya beli masyarakat dan inflasi 
dengan memberi kompensasi. Hatta juga yakin pen-
gurangan subsidi untuk kendaraan pribadi ini akan 
menurunkan deficit anggaran.

Menurut Hatta Rajasa, keputusan menaikkan har-
ga BBM Bersubsidi ini sangat berat dilakukan pemer-
intah. Namun langkah ini harus diputuskan untuk me-
nyelamatkan dan menyehatkan perekonomian.  Hatta 
menjelaskan pengurangan subsidi BBM dilakukan 
karena terjadi peningkatan harga minyak dunia dan 
membengkaknya konsumsi dalam negeri. Kondisi 
ini diperparah dengan menurunnya produksi minyak 
sehingga dibutuhkan impor yang mengakibatkan ter-
jadinya peningkatan subsidi mencapai Rp 300 triliun. 

“Ini berpotensi defisit anggaran melampaui 3 

SELAMATKAN APBN, SUBSIDI BBM HARUS DITEKAN
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persen yang tidak dibenarkan Undang-Undang. Di 
samping itu subsidi 70 persen tidak tepat sasaran,” 
katanya. 

Daerah Ujung Tombak Pembatasan BBM 
Bersubsidi

Sementara  Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi mengatakan dari pertemuan bersama Gu-
bernur se-Indonesia terkait pengendalian konsumsi 
BBM bersubsidi, semua gubernur menyatakan setu-
ju usul pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Ma-
sukan dari pemerintah daerah terus diminta, karena 
mereka dinilai yang bakal paling berperan membata-
si penggunaan BBM bersubsidi.

“Masukan dari pemerintah daerah terus diminta, 
karena mereka yang bakal paling berperan mem-
batasi penggunaan BBM bersubsidi,” katanya.

Gamawan  Fauzi mengatakan pemikiran-pe-
mikiran dari  Raker  dengan para gubernur ini  di-  dengan para gubernur ini  di-dengan para gubernur ini  di-
rapatkan dengan  Presiden Susilo Bambang Yud-  Presiden Susilo Bambang Yud-Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono.  Menurutnya pemerintah juga  menjamin 
ketersediaan BBM subsidi dan jenis BBM lain-
nya, karena subsidi BBM diatur dalam APBN, maka 
penggunaannya harus dibatasi dan dikendalikan 
hanya untuk warga kelas menengah ke bawah.

Gamawan Fauzi menambahkan, para pemimpin 
daerah juga membutuhkan tambahan dana untuk 
program pengentasan kemiskinan dan pembangu-
nan infrastruktur, keinginan para pemimpin daerah 
tersebut dapat terwujud salah satunya adalah den-
gan mengurangi anggaran subsidi untuk BBM.

Selain itu,    pembatasan subsidi BBM ini juga 
diprediksi akan menghemat anggaran pemerin-
tah sekitar Rp42 triliun yang nantinya akan dikemba- sekitar Rp42 triliun yang nantinya akan dikemba-sekitar Rp42 triliun yang nantinya akan dikemba- akan dikemba-akan dikemba-
likan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan 
dengan bentuk dana kompensasi  langsung  pada 
program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat 
(BLSM),  pemerintah  akan  menggelontorkan BLSM 
sekitar Rp 9,3 triliun.

Ada sekitar 15,5 juta kepala keluarga yang akan 
menerima bantuan ini. Dana tersebut akan diberikan 
sebesar Rp 150 ribu per keluarga per bulan selama 
empat bulan.

BBM Bersubsidi Naik 30 Persen
Dalam APBN 2013, harga Indonesia Crude 

Price Oil diperkirakan 100 dollar AS per barel den- 100 dollar AS per barel den-100 dollar AS per barel den- den-den-
gan lifting minyak 900.000 barel per hari, lifting gas 
bumi 1.360.000 barel setara minyak per hari dan lift-
ing minyak dan gas bumi 2.260.000 barel per hari.

Namun pada pelaksanaannya diperkirakan han-
ya ada 830.000 barel per hari untuk minyak. Kon-
sekuensinya pemerintah harus melakukan impor 
minyak, sementara harga minyak dunia berfluktuasi. 
Dari harga patokan sebesar 100 dollar AS per barel, 
harga minyak dunia terus berada di atas perkiraan 
sekitar 108 dollar As per barel.

  Dalam RAPBN 2013 disepakati  subsidi 
BBM sebesar Rp 193,8 triliun. Jumlah tersebut terdiri 

dari subsidi berjalan sebesar Rp 190,3 triliun, dan 
pengurangan subsidi tahun 2011 sebesar Rp 3,5 
triliun.

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, pemerintah 
melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 18 Tahun 2013, menaikkan harga jual 
bensin (gasoline) Ron 88 dan minyak solar (gas oil). 
Harga jual bensin yang awalnya Rp4.500 

per liter naik menjadi Rp 6.500 per liter, sedang-
kan harga jual solar dari Rp4.500 per liter menjadi 
Rp 5.500 per liter. Kenaikan harga bahan bakar ini 
dimaksudkan untuk menekan subsidi dari Rp 297 
triliun menjadi sekitar Rp 200 triliun.

Jero Wacik juga meminta agar masyarakat tidak 

perlu khawatir  dalam menyikapi kenaikan harga 
BBM bersubsidi. Menurutnya pemerintah tidak ber-
niat untuk menyengsarakan masyarakat, oleh karena 
itu pemerintah telah menyiapkan kompensasi kenai-
kan harga BBM untuk membantu masyarakat yang 
kurang mampu, baik berupa BLSM, beras miskin 
(raskin), juga beasiswa.

Meski begitu, Jero Wacik tidak menampik, dam-
pak dari kenaikan BBM bersubsidi ini akan berpen-
garuh terhadap inflasi. Namun, nilainya tidak signifikan. 
“Memang akan ada inflasi yang jumlahnya kira-kira 
1,7  persen  dan itu memberikan dampak bagi warga 
kurang mampu. Bagi mereka kelas menengah atau 
mampu, itu tak akan terasa. Karena itu kita beri kom-
pensasi,” tambahnya.   (F.DASA SAPUTRA) 

telaah



24

didirikan pada tanggal 17 Juni 683 Masehi. Tanggal tersebut 
kemudian menjadi hari jadi Kota Palembang yang diperin-
gati setiap tahunnya.

Secara geografis provinsi Sumatera Selatan berbatasan 
langsung dengan provinsi Jambi di utara, provinsi Kepulauan 
Bangka-Belitung di timur, provinsi Lampung di selatan dan 
Provinsi  Bengkulu  di barat. Provinsi ini kaya akan Sumber 
Daya Alam (SDA), seperti minyak bumi, gas alam dan batu 
bara.

Sejarah Organisasi
Menurut Kepala Balitbangnovda Sumatera Selatan, 

Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM. M.Kes, Badan Penelitian 
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera 

Selatan secara legal berdiri pada tanggal 
5 Januari 2001 dengan dasar hu-

kum Peraturan Daerah (Perda) 
Provinsi Sumatera Selatan 

Nomor 12 Tahun 2000.  
Seiring dengan 

kebutuhan dan 
p e r k e m b a n g a n 
ilmu pengetahuan 
dan teknologi 
(iptek) maka ter-
tanggal 9 Maret 
2011 dilakukan 
perubahan no-

menklatur menjadi 
Badan Penelitian 

Pengembangan dan 
Inovasi Daerah (Balit-

bangnovda) Provinsi Suma-
tera Selatan berdasarkan Perda 

Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 
Tahun 2011.

“Penambahan kata Inovasi dimaksudkan agar Balitbang-
novda mampu menjembatani hasil iptek yang ada menjadi 
bermanfaat secara nyata dalam menjawab tantangan pem-
bangunan,” katanya.

Dalam menggerakan roda organisasi Balitbangnov-Balitbangnov-
da Sumatera Selatan menurut Dr. Ekowati Retnaningsih, 

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan 
(Balitbang) menjadi sebuah kebutuhan wajib bagi 
sebuah daerah.

Keberadaan lembaga ini sungguh membantu dae-
rah untuk menghasilkan berbagai peraturan mau-
pun kebijakan yang berkualitas. Keinginan inilah 
yang memacu Badan Penelitian Pengembangan 

dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) Sumatera Selatan 
(Sumsel) untuk terus berkembang dan menghasilkan inovasi 
dan pengembangan untuk membentuk masyarakat cerdas 
yang berbudaya.

Geografis Sumatera Selatan
Cikal bakal Provinsi Su-

matera Selatan diawali 
dengan adanya Ker-
ajaan Sriwijaya 
pada abad ke 
7-12 Masehi 
yang terke-
nal dengan 
k e r a j a a n 
maritim ter-
besar dan 
terkuat di 
Nusantara.

S e j a k 
abad ke-13 
keberadaan Ker-
ajaan Sriwijaya se-
dikit tertutup dengan 
kebesaran Kerajaan Maj-
apahit yang menguasai wilayah 
Kerajaan Sriwijaya. Pada awal abad ke 
15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa 
sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Je-
pang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadi-
kan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Menurut Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan pada 
1926 menyebutkan, pemukiman yang bernama Sriwijaya itu 

profil

Padukan Litbang dan Inovasi 
Iptek untuk wujudkan Masyarakat 
yang Cerdas dan Berbudaya

BALITBANGNOVDA SUMATERA SELATAN

24



25

profil

SKM. M.Kes, lembaganya berpedoman kepada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pro-
vinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013. 

Dengan visi ”Pusat Inovasi Iptek dan Pengembangan 
Kebijakan menuju Sumatera Selatan Sejahtera dan Terde-
pan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”, Balit-
bangnovda Sumatera Selatan berusaha untuk mewujudkan 
6 (enam) misi antara lain:
•	 Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana 

dan prasarana serta kelembagaan Balitbangda yang 
berkualitas, professional, dan kompetitif.

•	 Mendayagunakan hasil litbang sebagai dasar kebi-
jakan perencanaan pembangunan provinsi Sumatera 
Selatan secara berkelanjutan. 

•	 Menumbuhkan Sistem Inovasi Daerah untuk mening-
katkan nilai tambah dan produktivitas sektor ekonomi 
berkelanjutan. 

•	 Meningkatkan difusi Iptek melalui publikasi dan inter-
mediasi Iptek serta kemitraan dunia usaha yang ber-
muara pada kesejahteraan masyarakat.

•	 Membangun sinergi pelaku, lembaga dan kegiatan 
litbang dalam jejaring litbang menuju hasil litbang 
yang efekif, efisien, terhindar duplikasi.

•	 Menumbuhkan pengakuan Hak Atas Kekayaan In-Atas Kekayaan In-
telektual (HAKI) dan menghindari plagiatisme.

Program Kegiatan Balitbangnovda Terus Ditingkatkan-
Secara umum, program kerja Balitbangnovda dikelompok-
kan menjadi 8 prioritas bidang iptek, yaitu:
•	 Bidang Ketahanan Pangan;
•	 Bidang energi baru dan terbarukan;

•	 Bidang kesehatan dan obat-obatan;
•	 Bidang teknologi dan manajemen transportasi;
•	 Bidang teknologi informasi dan komunikasi;
•	 Bidang pengembangan pendidikan;
•	 Bidang pengembangan ekonomi; dan 
•	 Bidang pemerintahan, dan hukum

Dalam Perkembangannya, Balitbangnovda Sumatera Se-
latan juga terus meningkatkan kegiatan penelitiannya. Dari 
tahun ke tahun, jumlah kegiatan iptek yang dilakukan di Ba-
litbangnovda Sumatera Selatan juga terus mengalami pen-
ingkatan. Sebagai gambaran, pada 2009-2010 ada sekitar 
20-an kegiatan iptek. Jumlah tersebut berkembang lebih dari 
35 kegiatan iptek di Balitbangnovda pada 2012.

Beberapa contoh hasil penelitian yang dimanfaatkan 
oleh stakeholder/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
dari Balitbangnovda Sumatera Selatan, seperti ”Kajian Mutu 
Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan SOP Program 
Kesehatan Gratis (Jamkesos)” yang dimanfaatkan oleh Di-
nas Kesehatan Kota Palembang, ”Survey Bahan Makanan 
Tambahan (BTM) pada Makanan Jajan Anak Sekolah” yang 
dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Se-
latan, atau juga seperti penelitian ”Kajian Perluasan dan Per-
cepatan Pengembangan Budidaya dan Produksi Karet Alam 
Berkualitas yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Balitbangnovda Sumatera Selatan Terus Tingkat-
kan Kualitas dan Kuantitas SDM

Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM. M.Kes,  mengatakan, 
Balitbangnovda Sumatera Selatan menyadari bahwa indika-

25

Kepala Balitbangnovda Sumatera Selatan, Dr. Ekowati Retnaningsih, SKM. M.Kes, saat menghadiri undangan acara UNES-
CO-WTA International Training Workshop 2012 di Korea Selatan.
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tor kemajuan organisasi tidak hanya 
terpaku kepada jumlah kegiatan iptek 
(baik penelitian, pengembangan, difusi 
iptek, dan kegiatan pendukung lainnya) 
semata, tetapi juga diperlukan pening-
katan kualitas sumber daya peneliti. 

“Dalam pelaksanaannya, kegiatan 
iptek yang dilakukan dan digerakkan 
oleh peneliti,  berasal dari lintas lem-
baga litbang dan sumber daya penel-

iti yang dimiliki oleh Balitbangnovda,” 
ujarnya.

Dilihat dari profil kepegawaian yang 
ada di Balitbangnovda Sumatera Se-
latan, berdasarkan jenjang pendidikan 
formal ada pegawai yang berpendi-
dikan setingkat SMA hingga Strata-3 
(S3).

Jenjang pendidikan formal tersebut 
mencakup pegawai untuk tenaga pe-

neliti dan non peneliti yang 
perbandingannya mayori-
tas masih diisi pegawai non 
peneliti. Meski begitu jumlah 
peneliti di Balitbangnovda 
Sumatera Selatan terus men-
galami peningkatan, dari 
awalnya hanya berjumlah 
7 orang di 2009, kini sudah 
ada 20 tenaga peneliti di 
Balitbangnovda Sumatera 
Selatan.

Peningkatan jumlah pe-
neliti terus dilakukan oleh 
Balitbangnovda Sumatera 
Selatan kepada pegawai pe-
neliti, salah satunya adalah 
dengan mengirim pegawai 
mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan (Diklat) fungsional 
peneliti.

Selain mendorong para peneliti un-
tuk mengikuti Diklat, Balitbangnovda 
Sumatera Selatan juga berusa untuk 
melakukan transfer ilmu kepada para 
peneliti dengan melakukan kerjasama 
dengan pihak luar.

Pada dasarnya iptek bersifat dina-
mis. Dalam upaya mendapatkan iptek 
yang berkualitas maka pertukaran dan 
aliran iptek tidak boleh terhambat. Un-

Tabel Hasil Penelitian yang dimanfaatkan oleh Stakeholder/ SKPD

No Judul Penelitian SKPD yang Memanfaatkan

1. Kajian Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pengembangan SOP Program Kes-
ehatan Gratis (Jamkesos)

Dinas Kesehatan Kota Palembang

2. Survey Bahan Makanan Tambahan (BTM) pada Makanan Jajan Anak Sekolah Dinas Pendidikan Prov. Sumsel

3. Pengembangan Model Pendidikan dasar Bagi Siswa berpotensi Dinas Pendidikan Prov. Sumsel

4. Kajian Perluasan dan Percepatan Pengembangan Budidaya dan Produksi 
Karet Alam Berkualitas

Disperindag Prov. Sumsel

5. Pengembangan Sentra Souvenir Karet 1. Dinas Koperasi Prov Sumsel
2. Dinas Koperasi Kota Palembang

6. Study Kelayakan Pengembangan Energi Surya untuk UMKM 1. Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel
2. Dinas Koperasi Prov Sumsel

7. Persiapan Penyusunan Dokumen Lingkungan Kebun Raya Sumsel Instansi Terkait

8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 1. PT. Bukit Asam
2. PT. Bank Sumsel

9. Pilot Project Model desa Berbasis Energi Batu bara Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sumsel

10 Pilot Project  Energi tenaga surya untuk Perkantoran Instansi Terkait

11 Pengembangan database Regulasi di Sumatera Selatan Instansi Terkait
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tuk mencapai kondisi ideal tersebut 
maka kerjasama dengan berbagai pe-
mangku kepentingan merupakan suatu 
keharusan.

Beberapa contoh kerjasama yang 
dilakukan oleh lembaga tersebut 
Pengembangan SIDa Sumsel den-
gan Kementerian Riset dan Teknologi 
RI, Pengembangan Industri berbasis 
teknologi di Sumatera Selatan dengan 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Sumatera Selatan dan Penelitian dan 
pengembangan Iptek, pengabdian 
dan pelayanan kepada masyarakat di 
Sumatera Selatan dengan Universitas 
Sriwijaya.

Balitbangnovda Sumatera Se-
latan Raih Berbagai Penghargaan

Kerja keras yang dilakukan oleh Ba-
litbangnovda Sumatera Selatan, selain 
mendapat hasil positif, juga mendapat 
pengakuan dari pihak lain.

Pengakuan tersebut berupa peng-
hargaan yang diberikan kepada Balit-
bangnovda Sumatera Selatan, beber-
apa penghargaan yang pernah diraih, 
antara lain:

•	 Pemenang I Lomba KTI Ling-
kup Kemendagri Tingkat Nasi-
onal Th 2008

•	 KTI Terbaik III, Jurnal Kebijakan 
Kesehatan Kemenkes Th 2010

•	 Anugerah Iptek Prayogasala 
Tingkat Nasional Th 2011 

•	 Anugerah Iptek Labdharkretya 
Untuk Inovasi Masyarakat Ta-
hun 2011 

•	 Anugerah Iptek Budhipura Bi-
dang Kelembagaan Iptek 2012

Selain berhasil merabet beberapa 
penghargaan tingkat nasional, mulai 
tahun 2012, Balitbangnovda Suma-
tera Selatan juga terus mengembang-
kan beberapa program dan teknologi 

yang ada, salah satu yang dibang-
gakannya adalah Aplikasi Disposisi 
Online.

Disposisi Online merupakan sa-
rana komunikasi antar pegawai Ba-
litbangnovda Sumatera Selatan dalam 
penyampaian informasi khususnya 
penyampaian surat masuk hingga pe-
nyampaian diposisi tugas secara on-
line. Dalam aplikasi ini terdapat 4 peng-
guna/user yaitu Admin, Sekban, Kaban 
dan Kepala Bidang.  (F.DASA SAPUTRA)

Tabel MoU yang dilakukan oleh Balitbangnovda Sumatera Selatan
NO Lembaga Isi MoU

1 Kementerian Riset dan Teknologi RI MoU tentang Pengembangan SIDa Sumatera Selatan

2 Kamar Dagang dan Industri Sumatera Selatan Mou tentang Pengembangan Industri berbasis teknologi di Sumatera Selatan

3 Universitas Sriwijaya MoU tentang penelitian, pengembangan IPTEK, pengebdian dan pelayanan 
kepada masyarakat di Sumatera Selatan

4 Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi MoU tentang pengkajian penerapan dan pemasyarakatan teknologi untuk men-
dukung pembangunan Daerah provinsi Sumatera Selatan

5 Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia MoU tentang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan 
Teknologi

6 Kementerian Riset dan Teknologi RI Asdep IPTEK 
Industri Kecil Menengah

PKS tentang pengembangan industri Berbasis SIDa

7 Balai riset dan Standarisasi Industri Palembang PKS tentang Inovasi teknologi untuk Industri hilir kret dalam kerangka SIDa di 
Sumatera Selatan

8 Balai Inkubator Teknologi – Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi

PKS tentang pengembangan kelembagaan inkubator teknologi dan inkubasi 
usaha berbasis teknologi

9 Politeknik Negeri Sriwijaya PKS tentang pembuatan prototipe center berbasis inovasi teknologi di prov 
Sumatera selatan
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Identifikasi 
Permasalahan dan 
Analisis Pemecahannya

M
enjelang dua dasawarsa penyelenggaraan asas desentralisasi (baca: 
otonomi daerah), semakin teraktualisasi proses pengambilan keputu-
san yang lebih demokratis dan meningkatnya pemberian pelayanan 
publik. Seiring dinamika implementasinya, berbagai persoalan peny-

elenggaraan pemerintahan daerah juga mengemuka. Beberapa daerah belum op-
timal dalam penataan kelembagaan maupun aparatur pemerintahan daerahnya. 
Eforia pembentukan daerah otonom baru justru meninggalkan berbagai persoalan 
baru. Pelayanan dasar belum terlaksana berdasarkan standar pelayanan minimal 
(SPM) dan proses perijinan belum sepenuhnya bermuara di satu pintu atau yang 
lebih dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di sisi lain, kerjasama 
antardaerah belum berjalan efektif, sehingga turut melemahkan daya saing dae-
rah. Pembangunan daerah masih menyisakan persoalan di bidang penataan ruang 
wilayah, pembangunan kawasan khusus, dan daerah tertinggal, sehingga terjadi 
disparitas pembangunan perkotaan dan perdesaan.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi Pemerintah 
Daerah adalah mewujudkan tujuan otonomi daerah yang meliputi pemberian pelay-
anan publik, perwujudan good governance, penciptaan daya saing daerah, dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkun-
gan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konteks 
manajemen, tujuannya adalah mereduksi permasalahan pembangunan, sehingga 
pembangunan tidak sekedar bersifat market driven, melainkan mampu mencip-
takan sinergi dalam konstruksi koordinasi, aspirasi, dan operasionalisasi program 
dan anggaran yang dilakukan secara kemitraan-partisipatif-kolaboratif bersama-
sama dengan masyarakat.

Intinya, setiap kehidupan selalu menghadapi masalah (problem). Lantas, apa 
itu masalah? Menurut Webster’s New World Dictionary, masalah atau problem – be-
rasal dari bahasa Perancis; probleme < L problema ]] 1 a question proposed for 
solution or consideration; 2 a question, matter, situation, or person that is perplex-
ing or difficult; 3 Math, a proposition requiring solution by mathematical operations, 
constructions, etc, - adj. 1 presenting a problem of human conduct or social rela-
tionships [a problem novel]; 2 very difficult to deal with; esp., very difficult to train or 
discipline [a problem child]. 

Secara sederhana, masalah adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. 
Dengan kata lain, masalah merupakan kesenjangan (gap) antara das solen dan 
das sain yang memerlukan jawaban segera. Persoalannya, seringkali kita merasa 
tidak berdaya ketika menghadapi berbagai masalah, sehingga kita cenderung 
bereaksi salah terhadap masalah tersebut. Keadaan ini berimplikasi terhadap kin-
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erja (performance). Dalam perspektif ini, Fournies (2007) menyatakan bahwa seti-
daknya terdapat 10 (sepuluh) alasan utama yang menyebabkan para pekerja tidak 
melakukan apa yang seharusnya dikerjakan, yaitu:

10.  They don’t know why they should do it; 
9.  They don’t know how to do it; 
8.  They don’t know what they are supposed to do; 
7.  They think your way will not work; 
6.  They think their way is better; 
5.  They think something else is more important; 
5.  They think they are doing it; 
4.  They are punished for doing it; 
3.  They are rewarded for not doing it; 
2.  It’s beyond their personal limits; 
1.  No one could do it. 
Setiap masalah memerlukan keputusan yang bersifat kreatif-solutif dan kri-

tis-konstruktif, namun cepat dan tepat dalam skala ruang dan waktu. Kondisi ini 
menuntut sikap kritis, keberanian, ketulusan, ketetapan hati, keahlian, kesigapan, 
kecermatan, dan kepercayaan diri setiap aparatur pemerintahan daerah agar 
dapat mengidentifikasi masalah, mencari solusinya, dan memformulasikan strategi 
untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

McMurtry dan Humphrey (2010) menyatakan bahwa pemikiran kritis adalah pe-
mikiran kreatif yang dikombinasikan dengan pertanyaan yang intens. Pemikiran 
kritis merupakan pemikiran yang ditemukan dengan sungguh-sungguh, terstruktur, 
dan kuat yang mengarah pada penilaian yang baik, yang kemudian akan meng-
hasilkan kebijaksanaan. Pemikiran ini melibatkan (1) pengenalan situasi, pertan-
yaan, atau masalah; (2) penarikan kesimpulan dari informasi yang ada; dan (3) 
penegasan kesimpulan dengan argumen yang logis. Beberapa kriteria yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan keahlian dalam pemikiran kritis adalah:

Standar;
•	 Hukum, norma, peraturan, dan regulasi;
•	 Konvensi dan norma;
•	 Prinsip, asumsi, dan definisi;
•	 Idealisme, tujuan, dan obyektif;
•	 Tes, surat kepercayaan, dan kode etik; serta
•	 Metode, prosedur, kebijakan.  

Secara sederhana dapat diungkapkan perbedaan antara pemikiran biasa den-
gan pemikiran kritis sebagaimana diilustrasikan dalam Tabel 1.

TABEL 1 : PERBEDAAN PEMIKIRAN BIASA DAN PEMIKIRAN KRITIS

PEMIKIRAN BIASA PEMIKIRAN KRITIS

Menebak Memerkirakan

Memilih Mengevaluasi

Mengelompokkan Mengklasifikasi

Memercayai Berasumsi

Menyimpulkan Menyimpulkan Dengan Logis

Mengaitkan Konsep Mencari Prinsip-prinsip

Melihat Hubungan Melihat Hubungan Diantara Hubungan yang Lain

Mengandaikan Berhipotesis

Memberikan Opini Tanpa Alasan Memberikan Opini Dengan Alasan

Membuat Penilaian Tanpa Kriteria Membuat Penilaian Dengan Kriteria

Sumber: McMurtry dan Humphrey. Quick Skills: Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah. 2010. Hal. 16.
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Realita membuktikan seringkali aparatur pemerintahan daerah terjebak dalam 
kesibukan dan rutinitas kesehariannya. Mereka juga menjadi takut karena pem-
ecahan masalah secara inovatif pasti menimbulkan risiko. Mereka telah berada 
dalam zona nyaman (comfort zone), sehingga sulit mengembangkan ide-ide 
kreatif, berpikir kritis, dan inovatif. Padahal, setiap permasalahan harus disikapi 
dengan pemikiran kreatif (creative thinking) atau berpikir di luar kotak (thinking 
outside the box), pemikiran kritis (crtitical thinking), dan pemecahan masalah 

(problem solving). Artinya, pemecahan 
masalah harus dilakukan dengan cara 
dan metode yang benar dalam perspe-
ktif yang lebih luas, sehingga solusinya 
mampu membawa perubahan ke arah 
yang lebih baik. 

Pendekatan Pemecahan Masalah
Ketika berhasil menemukan penye-

bab fundamental suatu masalah, maka 
seketika itu juga kita telah menuntaskan 
sebagian dari permasalahan tersebut. 
Hal ini merujuk pada keadaan senyatan-
ya. Dengan kata lain, yang ingin dikemu-
kakan dalam konteks ini adalah seber-
apa dalam pemahaman kita terhadap 
peralatan dan teknik untuk memecah-
kan masalah. Pemahaman yang baik 
terhadap metode beserta instrumen 
pemecahan masalah sangat membantu 

kita menangani permasalahan yang kemungkinan nampak besar, lebih besar, dan 
bahkan terlalu kompleks. 

Menurut McMurtry dan Humphrey (2010), hanya mengenali petunjuk tidaklah 
cukup – perlu mengetahui cara menggunakan petunjuk yang ada. Terdapat 3 (tiga) 
pendekatan pemecahan masalah, yakni: 1) proaktif; 2) tidak aktif; dan 3) reaktif. 
Pemecah masalah proaktif menciptakan masa depan berdasar informasi dan pe-
mikiran kritis. Proses perencanaan strategis secara keseluruhan adalah tentang 

DIAGRAM 1 - PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH

PROAKTIF TIDAK AKTIF REAKTIF

Mengantisipasi Perubahan Menunggu dan Melihat Merespons Perubahan

Menyebabkan Perubahan Terjadi Menunggu dan Melihat Menolak Perubahan

Memimpin Arah Tidak Melakukan Apa-apa Berusaha Bertahan

Berpikir Intuitif Tidak Melakukan Apa-apa Berpartisipasi Hanya di Permukaan

Siap Tidak Melakukan Apa-apa Membiarkan Saja

Berpikir Kritis Tidak Melakukan Apa-apa Berpikir Setelah Kejadian

Melihat Gambaran Besar Tidak Melakukan Apa-apa “Urusilah Hal-hal Kecil dan Hal-hal Besar akan Berjalan 
dengan Sendirinya”

Sumber: McMurtry dan Humphrey. Quick Skills: Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah. 2010. Hal. 50.
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sikap proaktif. Sebagian besar organisasi sekarang ini mengembangkan rencana 
strategis, sehingga mereka dapat membentuk dan memanipulasi kejadian untuk 
menyesuaikan masa depan yang mereka inginkan. Kompetisi setiap saat terjadi, 
dan individu atau perusahaan yang membiarkan satu kejadian terjadi tanpa mem-
buat rencana darurat akan mendapatkan keberhasilan yang terbatas.

Dinyatakan pula bahwa pemecah masalah reaktif menunggu sampai sesuatu 
terjadi, kemudian merespons. Reaktif merupakan kebalikan dari proaktif. Pada 
mode reaktif, tidak bisa memutuskan segala hal, hanya berusaha menstabilkan 
kejadian atau situasi setelah krisis, sehingga tidak begitu berbahaya lagi. Reaktif 
terhadap krisis tanpa melihat pengaruhnya pada masa depan. Orang yang tidak 
aktif bukanlah pemecah masalah. Individu ini mengalir tanpa arus. Pada kondisi 
ini, hanya menunggu dan tidak bereaktif terhadap krisis atau melihat masa depan. 
Tidak adanya tindakan sering mengarah pada reaktif, karena situasi secara diam-
diam datang ketika kita tidak siap. Diagram berikut membantu pemahaman yang 
lebih baik tentang perbedaan antara pendekatan proaktif, tidak aktif, dan reaktif 
untuk pemecahan suatu masalah. 

Proses Pemecahan Masalah
Proses pemecahan masalah secara sederhana (Simplex Process) ini dicip-

takan oleh Min Basadur yang dipopulerkan melalui bukunya yang berjudul “The 
Power of Innovation.” Proses Simpleks ini relative sederhana, praktis, dan berman-
faat untuk memecahkan berbagai permasalahan. Pada dasarnya, Proses Simpleks 
ini terdiri dari 8 (delapan) tahapan yang konkrit dan jelas untuk mendapatkan solusi 
permasalahan. Proses Simpleks ini pun bermanfaat untuk menjaga keberlanjutan 
pengembangan produk-produk, pelayanan publik, dan perumusan berbagai regu-
lasi maupun kebijakan.

Proses Simpleks ini sangat cocok untuk pemecahan berbagai permasalahan 
dengan varian skala apapun. Terdapat 8 (delapan) tahap pemecahan masalah se-
bagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, di bawah ini.

Memerhatikan Gambar 1, nampak bahwa dalam proses pemecahan masalah 
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harus dilakukan berdasarkan kedelapan tahapan Proses Simpleks. Melalui proses 
ini dapat dicegah terjadinya kesalahan penetapan prosedur pemecahan masalah. 
Alat ini membantu langkah-demi-langkah untuk mengidentifikasi sekaligus mem-
ecahkan masalah secara kreatif, efektif, dan solutif. Secara sekuen, wajib dilalui 
setiap tahapan proses pemecahan masalah.

Secara umum, “Simpleks” dapat dimaknai sebagai 8 (delapan) tahapan untuk: 
1) Menemukan Masalah; 2) Mencari Fakta; 3) Mendefinisikan Masalah; 4) Mencari 
Ide; 5) Melakukan Seleksi; 6) Merencanakan; 7) Menjual Ide; dan 8) Bertindak. 
Dari kedelapan langkah tersebut, dapat dimulai dari menemukan masalah untuk 
mengimplementasikan sebuah solusi. Bila dibandingkan dengan alat pemecahan 
masalah sebagai suatu proses garis lurus-tunggal, Simplex direpresentasikan se-
bagai suatu siklus yang berkelanjutan. Ini berarti bahwa pemecahan masalah ti-
dak harus berhenti setelah solusi telah diterapkan. Sebaliknya, penyelesaian dan 
pelaksanaan satu siklus perbaikan seharusnya membawa langsung ke tahapan 
berikutnya.

Perkembangan teknologi dan dinamika permasalahan menuntut penerapan 
peralatan (tools) yang tepat dalam akselerasi pemecahan masalah yang didasar-
kan pada kompleksitas dan kerumitan serta disesuaikan dengan situasi dan kondi-
si dimana solusi permasalahan tersebut dibutuhkan. Terdapat beberapa metode 
pemecahan masalah, diantaranya adalah: 1) The 5 Whys; 2) SWOT; 3) RAID; dan 
4) SOAR. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya secara 
konsisten dengan melakukan pemecahan masalah melalui pemanfaatan berbagai 
metode ilmiah yang dapat memberi nilai tambah  dan bermanfaat bagi kemajuan 
sosial dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.  
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Selain itu, kekayaan alam yang 
melimpah di Negara yang 
dijuluki Jamrud Khatulistiwa 
ini menjadi magnet tersendiri 

bagi para pencari “harta karun” alami 
ini. Keanekaragaman suku yang ada di 
Indonesia, ternyata menimbulkan po-
lemik tersendiri dalam sejarah Bangsa 
Indonesia.

Pemberontakan-pemberontakan 
yang terjadi di berbagai daerah diawal 
lahirnya Indonesia menunjukkan bahwa 
tidak mudah menyatukan berbagai ma-
cam suku ke dalam satu Negara Kes-
atuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun sesuai dengan pembu-
kaan Undang-Undang Dasar (UUD) 
945, «Atas berkat rahmat Allah Yang 
Maha Kuasa dan dengan didorongkan 
oleh keinginan luhur”, maka berbagai 
rintangan tersebut dapat dilalui. Namun 
ibarat pepatah Tak ada gading yang tak 
retak, dalam perjalanannya masih ada 
pergerakan separatis di daerah yang 

tetap bersikukuh untuk melepaskan diri 
dari NKRI.

Sejarah Lahirnya Pergerakan Di 
Aceh

Satu diantaranya yang cukup meny-
ita perhatian mata internasional adalah 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Menilik 
sedikit ke belakang, Lima hari setelah RI 
diproklamasikan, Aceh menyatakan du-
kungan sepenuhnya terhadap kekua-
saan pemerintahan yang berpusat di 
Jakarta. Di bawah Residen Aceh, yang 
juga tokoh terkemuka yaitu Tengku 
Nyak Arief, Aceh menyatakan janji ke-
setiaan, mendukung kemerdekaan RI 
dan Aceh sebagai bagian tak terpisah-
kan dari NKRI.

Pada 23 Agustus 1945, sedikitnya 
ada 56 tokoh Aceh berkumpul dan 
mengucapkan sumpah setia kepada 
NKRI. Tetapi, ternyata tak semua tokoh 
Aceh mengucapkan janji setia. Mereka 
para prajurit yang berada di medan 

laga merasa yakin bisa mengelola 
sendiri negara Aceh.

Dimotori oleh seorang tokoh ber-
nama Daud Cumbok mereka ingin 
memproklamirkan Negara Aceh. Na-
mun keinginan Daud Cumbok berhasil 
diredam setelah kalah dalam perang 
saudara melawan tokoh pro NKRI yang 
digerakan oleh M. Nur El Ibrahimy.

Tahun 1948, ketika pemerintahan RI 
berpindah ke Yogyakarta dan Syafrudin 
Prawiranegara ditunjuk sebagai Pres-
iden Pemerintahan Darurat RI (PDRI), 
Aceh minta menjadi provinsi dan dip-
impin oleh Daud Beureueh.

Kekecewaan rakyat Aceh terha-
dap pemerintah pusat berawal sejak 
Provinsi Aceh dilebur ke dalam Provinsi 
Sumatera Utara. Rakyat Aceh marah. 
Apalagi, janji Soekarno pada 16 Juni 
1948 bahwa Aceh akan diberi hak men-
gurus rumah tangganya sendiri sesuai 
syariat Islam tak juga dipenuhi.

Intinya, Daud Beureueh ingin pen-

Mencermati Qanun 
Bendera Aceh

Indonesia 
merupakan 
kepulauan yang 
sangat luas. Ke-
anekaragaman 
budaya, bahasa 
dan suku mem-
buat Indonesia 
menjadi negara 
yang sangat 
majemuk.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi saat melakukan pertemuan dengan tokoh Aceh, Malik 
Mahmud, untuk membahas bendera bulan bintang
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gakuan hak menjalankan agama di 
Aceh. Bukan dilarang. Beureueh tak 
minta merdeka, cuma minta kebebasan 
menjalankan agamanya sesuai syariat 
Islam.

Melalui berbagai gejolak dan pe-
rundingan, pada 1959, Aceh mem-
peroleh status provinsi daerah istime-
wa. Namun Daud Beureueh merasa 
dikhianati Soekarno yang tidak mengin-
dahkan struktur kepemimpinan adat 
dan tak menghargai peranan ulama 
dalam kehidupan bernegara, padahal, 
rakyat Aceh sangat besar kepercay-
aannya kepada ulama.

Puncak lahirnya GAM terjadi di era 
Soeharto. Saat itu, sedang terjadi in-
dustrialisasi di Aceh. Soeharto benar-
benar mencampakkan adat dan segala 
penghormatan rakyat Aceh. Efek judi 
melahirkan prostitusi, mabuk-mabukan, 
bar, dan segala macam yang berten-
tangan dengan Islam dan adat rakyat 
Aceh. Kekayaan alam Aceh dikuras 
melalui pembangunan industri yang 
dikuasai orang asing, sementara rakyat 
Aceh tetap miskin. Pendidikan rendah, 
kondisi ekonomi sangat memprihat-
inkan.

Melihat hal ini, Daud Beureueh dan 
tokoh tua Aceh yang sudah tenang 
kemudian bergerilya kembali untuk 
mengembalikan kehormatan rakyat, 
adat Aceh dan agama Islam. Perte-
muan digagas tahun 1970-an. Mereka 
sepakat meneruskan pembentukan Re-
publik Islam Aceh, yakni sebuah negeri 
yang mulia dan penuh ampunan Tuhan. 
Kini mereka sadar, tujuan itu tak bisa 
tercapai tanpa senjata.

Perjuangan rakyat Aceh untuk 
memerdekakan dirinya dengan cara 
gerilya berlangsung kurang lebih se-
lama 30 tahun. Dalam rentang waktu 
tersebut, tidak sedikit jumlah korban 
nyawa melayang, entah dari pihak 
GAM, aparat Tentara Nasional Indone-
sia (TNI)/Kepolisian maupun warga sipil 
dalam konflik tersebut.

Konflik antara GAM-RI akhirnya 
dapat ditengahi melalui sebuah per-
janjian damai antara GAM dan RI yang 
dilaksanakan di Helsinki (Finlandia) 
pada 15 Agustus 2005 yang kemudian 
butir-butir kesepahaman ini kemudian 
dituangkan/diturunkan dalam UU No 
11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Permasalahan Muncul Pasca Qa-
nun Bendera Aceh Diresmikan

Setelah beberapa tahun mencicipi 
kedamaian yang tenang, Bumi Ser-
ambi Mekah kembali mencuat di media 
massa karena permasalahan Bendera 
Bulan Sabit dan Bintang. Polemik ini 
mencuat setelah Dewan Perwakilan 
Rakyat Aceh (DPRA) meresmikan Qa-
nun (peraturan) Bendera dan Lambang 
Aceh pada 25 Maret 2013.

Dengan adanya peraturan ini, 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh 
bersandar perspektif hukum dan pem-
bentukan perundang-undangan, maka 
Qanun Bendera dan Lambang Aceh ini 
telah legal meski untuk kelegalitasan 
selamanya masih memerlukan klarifika-
si pemerintah pusat terhadap undang-
undang ini.

Keputusan DPRA menjadikan Ben-
dera Bulan Sabit dan Bintang sebagai 
Bendera Aceh mendapat reaksi dari 
Pemerintah Pusat. Melalui Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan 
Fauzi, pemerintah menilai keputusan 
DPRA ini bertentangan dengan perjan-
jian damai Helsinki, karena pemerintah 
pusat menilai, bendera dan lambang 
baru tersebut diadopsi dari bendera 
dan lambang GAM.

Kementerian Dalam Negeri (Ke-

mendagri) berpedoman pada Per-
aturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Ta-
hun 2007 tentang Lambang Daerah 
yang mengatur setiap Peraturan Dae-
rah (Perda) tidak boleh berlawanan 
dengan peraturan pemerintah tersebut.

Pada poin 4 pasal 6 tentang desain 
logo dan bendera daerah tidak boleh 
mempunyai persamaan pada pokoknya 
atau keseluruhannya dengan desai 
logo dan bendera organisasi terlarang 
atau organisasi/perkumpulan/lembaga/
gerakan separatis dalam NKRI.

“Ada rujukan bahwa lambang tidak 
boleh menyerupai bendera separatis. 
Kami sarankan jangan menggunakan 
lambang yang sekarang,” katanya 
dalam beberapa kesempatan.

Pembahasan masalah qanun ini 
terus bergulir seiring  ngototnya  pihak 
Pemprov Aceh untuk menggunakn 
bendera tersebut. Pemerintah pusat 
melalui Kemendagri dan Pemprov Aceh 
pun membentuk tim masing-masing 
guna membahas penyelesaian peng-
gunaan symbol dan lambang bendera 
daerah. Pihak Pemprov Aceh juga sem-
pat bertemu dengan Presiden SUsilo 
Bambang Yudhoyono untuk membahas 
permasalahan ini.

Rekomendasi dari pemerintah pusat 
terkait evaluasi ini sendiri, menurut 
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Gamawan Fauzi, dari 13 poin rekomen-
dasi, baru dua poin yang disepakati oleh 
Pemprov Aceh. Dua poin tersebut terkait 
konsideran yang tidak lagi mencantum-
kkan Memorandum of Understanding 
(MoU) atau nota kesepahaman Helsinki 
15 Agustus 2005 dan pengibaran ben-
dera tanpa disertai adzan.

Pemprov Aceh Nilai PP No 7 Ta-
hun 2007 Cacat Hukum

  Di sisi lain, Pemprov Aceh memang 
masih terus bersikukuh untuk menggu-
nakan lambing sesuai qanun Bendera 
Aceh. Menurut Ketua Badan Legislasi 
DPRA, Abdullah Saleh, Pemprov Aceh dan 
DPRA akan tetap mempertahankan peng-
gunaan bendera Bulan Sabit dan Bintang 
sebagai bendera Provinsi Aceh seperti 
yang telah ditetapkan dalam qanun.

“Karena sudah sesuai dengan qanun 
yang resmi disahkan oleh DPRA, ini berarti 
sesuai dengan keinginan rakyat Aceh, 
yang harus diingat, ini hanya symbol 
daerah, bukan untuk kedaulatan, serta 
lambing ini tidak ada kaitannya dengan 
semangat separatis atau pemisahan diri 
dari NKRI,” tegasnya.

Terkait keengganan pemerintah 
pusat dengan qanun Bendera Aceh 
karena tidak sesuai dengan PP Nomor 7 

Tahun 2007 tentang lambang dan ben-
dera daerah, pihak DPRA berpendapat 
bahwa PP tersebut cacat hukum, baik 
mengenai proses maupun substansi 
yang diatur dalam peraturan tersebut.

“Kami berpendapat PP itu cacat 
hukum karena dalam penyusunannya 
tidak mengonsultasikannya dengan 
Aceh dan keputusan menetapkan GAM 
sebagai sebagai separatis juga aneh 
karena GAM telah berdamai dengan RI 
pada 2005, atau dua tahun sebelum PP 
tersebut dibuat,” ungkapnya.

Menurut Abdullah Saleh, sejauh ini 
pemerintah Aceh maupun DPRA belum 
membahas kelanjutan nasib bendera 
itu. Namun yang pasti menurutnya jika 
pusat tetap tidak menyetujui bendera 
bulan sabit dan bintang, maka pi-
haknya harus mengembalikan persoa-
lan kepada masyarakat. Pembahasan 
aspirasi warga harus dimulai dari awal 
lagi untuk kemudian melahirkan sebuah 
keputusan baru, mengubah qanun 
yang telah disahkan.

Kedua Belah Pihak Sikapi Perma-
salahan Dengan Kepala Dingin

Kedua belah pihak, antara Ke-
mendagri dan DPRA Aceh terus 
melakukan komunikasi untuk memba-

has permasalahan ini. Pertemuan demi 
pertemuan terus digelar untuk meng-
hasilkan kesepakatan. Kedua belah 
pihak juga sepakat untuk menyikapinya 
dengan kepala dingin.

Mendagri Gamawan Fauzi juga ber-
harap permasalahan bendera Aceh ini 
dapat rampung sekitar bulan Agustus-
Oktober mendatang. Menurutnya pem-
bicaraan  yang telah dilakukan  men-
genai qanun bendera ini masih belum 
menemukan titik temu, untuk itu  baik 
pemerintah pusat maupun pemerin-
tah provinsi Aceh sedang berusaha 
untuk menciptakan kondisi yang 
baik guna menunjang pembicaraan qa-
nun selanjutnya.

Meski demikian, Gamawan Fauzi ti-
dak berharap banyak pemerintah Aceh 
mencabut qanun yang ditetapkan. Na-
mun, pemerintah memberi kesempatan 
agar gambar bendera mengalami sedikit 
perubahan dari sebelumnya.

“Mungkin dengan merubah gam-
barnya, apakah strip hitamnya hilang su-
dah bukan bendera GAM lagi, atau misal-
nya bintangnya hilang, atau dikasih pedang 
atau rencong, bukan bendera GAM lagi. 
Kalau sekarang kan persis sama. Itu di PP 
77 tidak boleh. Nanti lah dicari titik temu,” 
paparnya.  (F.DASA SAPUTRA)

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi disambut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat tiba di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam guna mem-
bahas bendera bulan bintang.
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Komputer dan perangkat gad-
get kini tak bisa lagi jauh dari 
kehidupan kita. Bahkan ada 
banyak orang yang meng-

habiskan sebagian besar waktunya 
untuk bekerja di depan komputer. Say-
angnya, terlalu lama bekerja di depan 
komputer tanpa diimbangi istirahat dan 
kegiatan lain bisa mengakibatkan mata 
lelah dan penurunan daya penglihatan.

Beberapa dari kita tentu memiliki ke-
biasaan untuk bekerja berlama-lama di 
depan monitor PC, entah untuk bekerja 
atau melakukan hal lain seperti bermain 
game dan browsing. Alhasil efek mata 
lelah dan kepala pening pun tak dapat 
dihindari.

Walau banyak yang menganggap 
fakta ini tidak sepenuhnya benar, na-
mun kenyataannya hal ini tetap mem-
pengaruhi kesehatan mata kita. Efeknya 
terkadang kita sedikit kesulitan untuk 
memfokuskan objek pandang, dan se-
bagainya. Hal ini tentunya diakibatkan 
pancaran radiasi monitor yang terlalu 
lama saat kita bekerja. 

Menurut Dr. Rini Mahendrastari Sing-
gih, SpM, Paed. Opthal dari Mahendra 
Indonesia Eye Clinic, komputerisasi dan 
gadget dapat menyebabkan Computer 
Vision Syndrome (CVS), yaitu keluhan 
mata dan penglihatan akibat bekerja 
menggunakan komputer terlalu lama.

Penyebab dari terjadinya Computer 
Vision Syndrome (CVS) ini biasanya 
karena sistem pencahayaan yang 
salah, kurang berkedip dan juga posisi 
duduk yang tidak benar.

Adapun gejala dari CVS bisa meli-
puti sebagai berikut:
•	 Mata merah, pedih dan berair
•	 Mata kering

•	 Mata terasa lelah
•	 Kelopak mata atau dahi terasa berat
•	 Sakit kepala atau migrain (sakit ke-

pala sebelah)
•	 Rasa sakit pada bahu

Bahaya lain terlalu sering bekerja di 
depan komputer selain mengalami CVS 
adalah juga bisa menyebabkan miopia 
(rabun jauh), tekanan bola mata tinggi 
(glaukoma) dan tarikan pada otot luar 
bola mata.

Seperti dikutip detikINET dari softpe-
dia, Senin (14/9/2009) berikut ini adalah 
beberapa tips menghindari mata lelah, 
saat berada di depan monitor:

1. Jaga jarak pandang dari monitor
Berada terlalu dekat dengan moni-

tor memang sedikit membahayakan 
bagi mata kita. Seharusnya kita men-
jaga jarak pandang ke monitor kita 
dengan baik. Jarak yang disarankan 
adalah sekitar 20-40 inchi (50-100cm) 
dari mata. Jika kita masih kesulitan 
membaca padahal monitor sudah be-
rada pada jarak 20 inchi, cobalah un-
tuk memperbesar font kita hingga kita 
merasa nyaman.

2. Singkirkan CRT, Beralih ke LCD
Monitor tabung (CRT) memang 

memberi efek yang lebih buruk diband-
ing LCD, selain energi yang dibutuhkan 
juga lebih besar. Cobalah mengganti 
monitor CRT kita dengan LCD. Namun 
harga monitor LCD memang lebih mahal 
dibanding CRT. Bagi kita yang masih me-
nyeyangi monitor CRT, ada baiknya kita 
membeli filter anti-radiasi. ini adalah solusi 
untuk mengurangi rasa nyeri mata akibat 
duduk berlama-lama di depan monitor, 
namun dengan harga yang murah.

3. Atur monitor setting
Beberapa monitor yang ada seka-

rang banyak menyediakan pre-set dis-
play mode, untuk memudahkan peng-
guna mengganti setting layar mereka. 
Pre-set setting tersebut memberi level 
brightnes yang berbeda, untuk menye-
suaikan kondisi penggunaan monitor. 
Adakalanya manfaatkan hal tersebut. 
Misal settingan seperti, ‘text’ atau ‘inter-
net’ akan terasa lebih sejuk di mata, saat 
kita gunakan untuk mengetik ataupun 
browsing. Setingan ‘game’ atau ‘movie’ 
akan terlihat lebih terang saat digunakan.

4. Gunakan kacamata anti radiasi
Walau hal ini membutuhkan biaya 

yang relatif lebih mahal, namun ada 
baiknya saat memiliki cukup uang kita 
membeli kacamata anti-radiasi. Selain 
bisa dibawa kemanapun kita bekerja, 
kacamata ini tak hanya berguna saat 
kita bekerja di depan monitor, namuna 
juga melindungi mata dari cahaya lam-
pu mobil, radiasi TV, dan sebagainya. 
Faktanya lapisan anti-radiasi pada ka-
camata tersebut, sangat berguna bagi 
mata kita. Karena lapisan tersebut se-
cara otomatis mengurangi efek nyeri di 
mata akibat radiasi cahaya berlebih.

5. Mengistirahatkan mata sejenak, se-
cara berkala

Cara termudah menghindari mata 
lelah akibat radiasi monitor adalah 
mengistirahatkannya secara berkala. 
Cobalah untuk mengistirahatkan mata 
sekitar 5 menit tiap jamnya. Kita dapat 
menggunakan waktu 5 menit tersebut 
untuk berjalan-jalan, melihat peman-
dangan, mencuci muka dan sebagain-
ya.  

Tips Agar Mata Tidak 
Cepat Lelah Saat Bekerja 
di Depan Komputer
Di era globalisasi, kebanyakan orang tak bisa jauh dari komputer dan 
berbagai gadget lainnya. Orang bahkan bisa menghabiskan sebagian 
besar waktunya untuk bekerja di depan komputer. Tapi hal ini bisa 
membuat mata cepat lelah atau bahkan mengalami gangguan pengli-
hatan.
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Ya, itulah sepenggal kalimat 
dalam lagu berjudul Jogja 
Istimewa buatan Jogja Hip 

Hop Foundation yang menggambarkan 
betapa spesialnya provinsi yang punya 
nama resmi Ngayogyakarta Hadiningrat 
ini.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
atau yang akrab dikenal hanya dengan 
sebutan Jogja, memang cukup istimewa, 
baik makanannya, alamnya maupun bu-
dayanya. Tidak heran jika Jogja mampu 
memikat hati banyak wisatawan untuk 
berkunjung ke kota yang juga dikenal seb-
agai Kota Gudeg ini.

Banyaknya wisatawan yang berkun-
jung ke Jogja memang membuat kota yang 
satu ini tidak pernah kehilangan kreativitas 
untuk menarik hati wisatawan, baik man-
canegara maupun domestik.

Di balik ketenaran Malioboro dan Kra-
ton Jogja yang menjadi tujuan utama para 
wisatawan, saat ini kawasan lain di wilayah 
yang dipimpin oleh Hamengku Buwono X 
ini juga ikut berbenah untuk menarik hati 

para wisatawan.
Salah satu wilayah yang sedang mena-

ta diri untuk ikut memeriahkan bisnis pari-
wisata di Jogja adalah wilayah Kabupaten 
Kulon Progo. Kabupaten yang berada di 
barat pusat Kota Jogja tersebut saat ini 
menjadi salah satu obyek wisata yang mu-
lai dilirik para pelancong.

Wilayah yang memiliki ibu kota Kabu-
paten bernama Wates ini berjarak sekitar 
25 kilometer dari pusat Kota Jogja. Para 
pelancong yang berniat untuk mengun-
jungi wilayah yang memiliki nama lain 
Menoreh ini dapat memilih berbagai ma-
cam transportasi.

Jika ingin menggunakan bus kota, para 
wisatawan dapat dengan mudah menggu-
nakan bus umum dari terminal Giwangan 
Jogja yang menuju ke Wates, sementara 
jika ingin menggunakan kereta api, para 
wisatawan dapat menggunakan jasa KA 
Prambanan Ekspress yang melayani rute 
Jogja-Kutoarjo dan turun di Stasiun Wates. 
Menggunakan kedua alat transportasi ini 
kita hanya perlu membayar Rp10.000.

Jogja...Jogja tetap 

istimewa...istimewa 

negerinya...istime-

wa orangnya.....

Melihat wisata 
Jogja dari sisi lain

WISATA BLUSUKAN
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Namun keindahan alam yang masih perawan dan kera-
mahan para penduduknya ternyata menawarkan eksotisme 
tersendiri hingga kemudian memunculkan jenis wisata baru 
yang mulai digandrungi banyak wisatawan yaitu wisata vil-
lage tour atau lebih dikenal dengan nama blusukan di desa.

Bisnis wisata tersebut pertama kali diciptakan oleh pria 
bernama Muntowil. Pria kelahiran Boyolali 16 November 
1973 ini pada awalnya menggeluti bidang handycraft untuk 
mencukupi kebutuhan hidupnya.

Dekat dengan para  buyer  yang mayoritas berasal dari 
luar negeri, pria yang akrab disapa Towil ini, kemudian meli-
hat satu peluang bisnis yang dapat dijalani bersamaan den-
gan hobi yang Ia miliki.

Hobinya yang berhubungan dengan sesuatu yang ber-
bau sepeda antik (onthel), memberinya 
ide untuk membuat suatu layanan 
wisata yang disebutnya sebagai 
paket wisata ramah tamah.

Paket wisata yang dimaksud 
adalah menikmati suasana pede-
saan dengan cara yang unik yaitu 
dengan  blusukan  menggunakan 
sepeda onthel yang mengambil lo-
kasi di Desa Bantar, Kecamatan Sen-
tolo.

Untuk menjangkau lokasinya, para 
wisatawan cukup menggunakan ang-
kutan umum yang banyak dijumpai di 
sekitar Kota Wates dengan tujuan Sen-
tolo. Wisata Blusukan ini, selain bermak-
sud memberikan bukti keindahan alam 
dengan menyusuri jalan-jalan di Desa 
Bantar, Towil juga mengajak para wisa-
tawan untuk melihat sisi lain dari kehidu-

pan masyarakat di Jogja, khususnya mereka yang hidup di 
pedesaan.

Pembuatan tempe, pembuatan telur asin, pembuatan 

kain tenun tradisional, me-
lihat para petani bekerja di 
sawah, melihat cara kerja 
tukang pijat tradisional, 
hingga hiruk pikuk kesibu-
kan para pedagang dan 
pembeli di pasar tradis-
ional menjadi daya tarik 
utama paket wisata yang 
ditawarkan Towil.

Towil mengatakan, 
dirinya memiliki konsep 
untuk “menjual” suasana 
pedesaan menjadi se-

buah paket wisata, karena 
didasari dengan semakin modernnya ob-

jek wisata yang ada di Jogja. Menurutnya objek-objek 
wisata Jogja yang ada dalam daftar di tiap-tiap agen 
wisata tersebut tidak menggambarkan kehidupan asli 
sebagian besar masyarakat di Jogja.

“Objek wisata di Jogja, kebanyakan berbau kota 
dan tidak memberikan gambaran yang sebenarnya 
tentang mayoritas masyarakat di Jogja, apalagi mereka 
yang masih hidup di pedesaan,” katanya beberapa 
waktu lalu.

Untuk itu Towil ingin para wisatawan yang menikma-
ti paket wisatanya dapat melihat kehidupan sebagian 
besar masyarakat di Jogja, yang masih memegang 
unsur-unsur tradisional.

“Saya ingin, mereka yang datang, khususnya para 
wisatawan asing, saat mereka kembali ke negaranya 

mendapat gambaran jika sebagian besar masyarakat di Jog-
ja masih memegang kebiasaan tradisional serta adat istiadat 
para leluhur,” ujarnya.
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Modal nekat memulai bisnis
Untuk itulah, pria yang memiliki seorang putra bernama 

Malio Yudistira ini berani mengawali bisnisnya pada tahun 
2007. Meski memiliki konsep wisata yang cukup unik, namun 
Towil mengaku dirinya sempat ragu pada saat memulai usa-
hanya ini.

Keraguan itu didasari, karena dirinya tidak memiliki pen-
galaman terjun di bisnis pariwisata, Towil merasa tidak yakin 
paket wisata yang diciptakannya dapat dinikmati para wisa-
tawan yang datang.

“Pada awalnya saya juga ketakutan, tapi melihat respon 
pertama pada 6 bule pada saat pertama kali saya memulai 
usaha ini, rasa percaya diri saya meningkat, dan motivasi 
untuk terus melakukan pengembangan pada bisnis ini terus 
berkembang,” paparnya.

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada 
para pelanggannya, Towil memberikan pemandu dalam 
tiap-tiap kelompok. Towil membatasi untuk setiap kelompok, 
maksimal diisi oleh 10 orang.

Hal ini dilakukan agar peserta wisata benar-benar dapat 
menikmati benar suasana dan ramah tamah masyarakat di 
sepanjang perjalanan. Namun begitu, Towil tidak pernah 
memberikan syarat minimal peserta paket wisata ini.

“Kami tidak membatasi jumlah wisatawan yang datang, 
mau 10 orang atau 1 orang, kami tetap memberikan pelay-
anan yang maksimal, kami juga tidak membatasi waktu di 
setiap pos-pos yang kami kunjungi, hal ini dilakukan agar 
semua peserta benar-benar dapat menikmatinya,” tutur pria 
berambut gondrong ini.

Tingkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitar
Hingga tahun ketiga semenjak paket wisata ini diluncur-

kan, menurut Towil banyak kemajuan yang terjadi, baik pen-
ingkatan respon masyarakatnya, peningkatan ekonomi, serta 
peningkatan lapangan pekerjaan.

Dia menceritakan, pada awalnya hanya sendirian men-
jadi pemandu untuk para pelanggannya, namun sekarang 
sudah ada setidaknya 5 orang yang siap memandu. Hebat-

nya, para pemandu ini Dia ambil dari 
para pemuda di sekitar tempat tinggal-
nya.

“Pada awalnya, anak-anak kecil yang 
ada di sekitar sini, jangankan untuk ber-
cengkerama dengan para wisatawan, 
baru dilihatin saja sudah banyak yang 
menangis, namun sekarang anak-anak 
kecil di desa ini sudah berani untuk men-
gucap salam kepada para wisatawan, 
bahkan menggunakan bahasa inggris 
seperti good morning,” paparnya bangga.

Memang tidak mudah untuk merubahn-
ya, tetapi Towil terus berusaha untuk 
memberikan pemahaman-pemahaman 
kepada masyarakat di kampungnya, 
bahwa keramah tamahan seperti itulah 
yang bisa mendatangkan rezeki.

Towil mengakui, selama ini wisatawan 
yang menikmati paket wisatanya memang masih didominasi 
oleh para wisatawan mancanegara, namun sesungguhnya 
tidak ada klasifikasi khusus bahwa paket wisata ini hanya un-
tuk para bule tersebut.

“Wisatawan dalam negeripun kalau memang ingin menik-
mati paket wisata yang saya suguhkan, kami oke-oke saja,” 
ujar pria yang memiliki istri bernama Rustina ini.

Para wisatawan yang pernah menikmati suasana ramah 
tamah Desa Bantar, menurut Towil, sekitar 95 persennya 
merasa senang dan enjoy menikmati wisata blusukan desa 
ini. Bahkan ada beberapa dari mereka yang ingin kembali 
lagi untuk menikmati kehangatan masyarakat Jogja.

“Ada 4 keluarga yang pernah datang beberapa waktu 
lalu ke sini, rencananya mereka akan datang lagi akhir tahun 
ini,” paparnya bangga.

Dengan merogoh kocek sebesar Rp300.000 per orang, 
setiap peserta akan dipinjamkan sepeda onthel untuk ikut 
wisata blusukan, yang menempuh jarak sekitar 15 kilometer 
(km) dengan rata-rata menghabiskan waktu sekitar 3 jam. 
Towil sendiri memiliki total sekitar 60 sepeda onthel yang siap 
dipinjamkan untuk memfasilitasi para tamunya.

Sementara, salah satu pemuda yang kini membantu 
Towil menjadi pemandu adalah Topan. Pemuda yang pada 
awalnya tidak mahir menggunakan bahasa inggris ini men-
gatakan, dengan ikut gabung menjadi pemandu di tempat 
Towil, dirinya kini mahir melakukan percakapan menggunak-
an bahasa internasional tersebut.

“Saya juga semakin luas wawasannya karena sering ber-
cengkerama bersama para wisatawan, dan hal ini merupak-
an salah satu efek positif atas keputusan saya bergabung 
bersama Mas Towil,” katanya.

Salah satu peserta tur, William, mengatakan sangat me-
nikmati sensasi dari wisata blusukan  ini. Pria yang berasal 
dari Belanda ini sangat terkesan dengan keramah-tamahan 
masyarakat yang Ia temui selama mengikuti paket wisata ini.

“Sangat berbeda jauh dengan masyarakat di negara 
saya, keramah-tamahan masyarakat di sini dapat menjadi 
inspirasi bagi kami untuk mengaplikasikannya di Belanda,” 
paparnya.  (F.DASA SAPUTRA)
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D
alam hidup seseorang pasti 
tidak akan pernah mening-
galkan namanya investasi. 
Investasi digunakan untuk 

menjamin masa depan seseorang 
agar tidak hanya mengandalkan pada 
pemasukan hasil kerja.

Seperti pernah dibahas pada edisi 
Media BPP sebelumnya (Edisi Febuari 
2013), salah satu investasi yang belum 
banyak dilirik oleh masyarakat Indone-
sia adalah investasi di pasar modal.

Ketidaktahuan masyarakat tentang 
berinvestasi di pasa modal menjadi 
alasan utama kenapa masih banyak 
masyarakat Indonesia masih enggan 
berinvestasi, untuk itu pada edisi kali 
ini, tim redaksi ingin sedikit memberi 
masukan tentang beberapa bentuk in-
vestasi di pasar modal.

Pemilihan bentuk investasi di pasar 
modal tidak lepas dari karakteristik se-
seorang dalam memilih produk investa-
si, ada orang yang berani ambil resiko 
untuk mendapatkan keuntungan (gain) 
yang besar, namun ada juga yang lebih 
memilih untuk tidak mengambil resiko 
terlalu besar meski gainnya tidak besar.
Berani ambil resiko, cocok memilih 
investasi saham

Dikutip dari Bursa Efek Indonesia 
(BEI), saham (stock) merupakan salah 
satu instrumen pasar keuangan yang 
paling popular. Menerbitkan saham 
merupakan salah satu pilihan perusa-
haan ketika memutuskan untuk penda-
naan perusahaan. Pada sisi yang lain, 
saham merupakan instrument investasi 
yang banyak dipilih para investor kare-
na saham mampu memberikan tingkat 
keuntungan yang menarik.

Saham dapat didefinisikan sebagai 
tanda penyertaan modal seseorang 
atau pihak (badan usaha) dalam suatu 
perusahaan atau perseroan terbatas. 
Dengan menyertakan modal tersebut, 
maka pihak tersebut memiliki klaim atas 

pendapatan perusahaan, klaim atas 
asset perusahaan, dan berhak hadir 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS).

Pada dasarnya, ada dua keuntun-
gan yang diperoleh investor dengan 
membeli atau memiliki saham, yaitu:
1. DIVIDEN

Dividen merupakan pembagian 
keuntungan yang diberikan perusa-
haan dan berasal dari keuntungan 
yang dihasilkan perusahaan. Dividen 
diberikan setelah mendapat persetu-
juan dari pemegang saham dalam 
RUPS. Jika seorang pemodal ingin 
mendapatkan dividen, maka pemo-
dal tersebut harus memegang saham 
tersebut dalam kurun waktu yang relatif 
lama yaitu hingga kepemilikan saham 
tersebut berada dalam periode dimana 
diakui sebagai pemegang saham yang 
berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan 
dapat berupa dividen tunai – artinya ke-
pada setiap pemegang saham diberi-
kan dividen berupa uang tunai dalam 
jumlah rupiah tertentu untuk setiap sa-
ham - atau dapat pula berupa dividen 
saham yang berarti kepada setiap pe-
megang saham diberikan dividen se-
jumlah saham sehingga jumlah saham 
yang dimiliki seorang pemodal akan 
bertambah dengan adanya pembagian 
dividen saham tersebut.
2. CAPITAL GAIN

Capital Gain merupakan selisih an-
tara harga beli dan harga jual. Capital 
gain terbentuk dengan adanya akti-
vitas perdagangan saham di pasar 
sekunder. Misalnya Investor membeli 
saham ABC dengan harga per saham 
Rp 3.000 kemudian menjualnya den-
gan harga Rp 3.500 per saham yang 
berarti pemodal tersebut mendapatkan 
capital gain sebesar Rp 500 untuk se-
tiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrument investasi, sa-

ham memiliki risiko, antara lain:
CAPITAL LOSS

Merupakan kebalikan dari Capital 
Gain, yaitu suatu kondisi dimana inves-
tor menjual saham lebih rendah dari 
harga beli. Misalnya saham PT. XYZ 
yang di beli dengan harga Rp 2.000,- 
per saham, kemudian harga saham 
tersebut terus mengalami penurunan 
hingga mencapai Rp 1.400,- per sa-
ham.

Karena takut harga saham tersebut 
akan terus turun, investor menjual pada 
harga Rp 1.400,- tersebut sehingga 
mengalami kerugian sebesar Rp 600,- 
per saham.
2. RISIKO LIKUIDASI

Perusahaan yang sahamnya di-
miliki, dinyatakan bangkrut oleh Pen-
gadilan, atau perusahaan tersebut 
dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim 
dari pemegang saham mendapat prior-
itas terakhir setelah seluruh kewajiban 
perusahaan dapat dilunasi (dari hasil 
penjualan kekayaan perusahaan). Jika 
masih terdapat sisa dari hasil penjualan 
kekayaan perusahaan tersebut, maka 
sisa tersebut dibagi secara proporsion-
al kepada seluruh pemegang saham.

Namun jika tidak terdapat sisa 
kekayaan perusahaan, maka peme-
gang saham tidak akan memperoleh 
hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini 
merupakan risiko yang terberat dari pe-
megang saham. Untuk itu seorang pe-
megang saham dituntut untuk secara 
terus menerus mengikuti perkemban-
gan perusahaan.

Di pasar sekunder atau dalam akti-
vitas perdagangan saham sehari-hari, 
harga-harga saham mengalami fluk-
tuasi baik berupa kenaikan maupun 
penurunan. Pembentukan harga saham 
terjadi karena adanya permintaan dan 
penawaran atas saham tersebut. Den-
gan kata lain harga saham terbentuk 
oleh supply dan demand atas saham 

Cermat Memilih 
INVESTASI
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tersebut. Supply dan demand terse-
but terjadi karena adanya banyak 
faktor, baik yang sifatnya spesifik atas 
saham tersebut (kinerja perusahaan 
dan industri dimana perusahaan terse-
but bergerak) maupun faktor yang sifat-
nya makro seperti tingkat suku bunga, 
inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non 
ekonomi seperti kondisi sosial dan poli-
tik, dan faktor lainnya.

Pilih aman, Reksa Dana jadi pilihan
Reksa Dana merupakan salah satu 

alternatif investasi bagi masyarakat 
pemodal, khususnya pemodal kecil 
dan pemodal yang tidak memiliki ban-
yak waktu dan keahlian untuk meng-
hitung risiko atas investasi mereka. 
Reksa Dana dirancang sebagai sarana 
untuk menghimpun dana dari masyara-
kat yang memiliki modal, mempunyai 
keinginan untuk melakukan investasi, 
namun hanya memiliki waktu dan pen-
getahuan yang terbatas. Selain itu Rek-
sa Dana juga diharapkan dapat me-
ningkatkan peran pemodal lokal untuk 
berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Umumnya, Reksa Dana diartikan 
sebagai Wadah yang dipergunakan un-
tuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal untuk selanjutnya di investasi-
kan dalam portofolio Efek oleh Manajer 
Investasi.

Mengacu kepada Undang-Undang 
Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 
1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa 
Dana adalah wadah yang dipergunak-
an untuk menghimpun dana dari ma-
syarakat pemodal untuk selanjutnya di-
investasikan dalam portofolio efek oleh 
manajer investasi.

Ada tiga hal yang terkait dari defini-
si tersebut yaitu, Pertama, adanya dana 
dari masyarakat pemodal. Kedua, dana 
tersebut diinvestasikan dalam porto-
folio efek, dan Ketiga, dana tersebut 
dikelola oleh manajer investasi.

Dengan demikian, dana yang ada 
dalam Reksa Dana merupakan dana 
bersama para pemodal, sedangkan 
manajer investasi adalah pihak yang 
dipercaya untuk mengelola dana terse-
but.

Manfaat yang diperoleh pemodal 
jika melakukan investasi dalam Reksa 

Dana, antara 
lain:

Pertama,  pemodal walaupun tidak 
memiliki dana yang cukup besar dapat 
melakukan diversifikasi investasi dalam 
Efek, sehingga dapat memperke-
cil risiko. Sebagai contoh, seorang 
pemodal dengan dana terbatas dapat 
memiliki portfolio obligasi, yang tidak 
mungkin dilakukan jika tidak tidak me-
miliki dana besar. Dengan Reksa Dana, 
maka akan terkumpul dana dalam jum-
lah yang besar sehingga akan memu-
dahkan diversifikasi baik untuk instru-
men di pasar modal maupun pasar 
uang, artinya investasi dilakukan pada 
berbagai jenis instrumen seperti de-
posito, saham, obligasi.

Kedua, Reksa Dana mempermudah 
pemodal untuk melakukan investasi di 
pasar modal. Menentukan saham-sa-
ham yang baik untuk dibeli bukanlah 
pekerjaan yang mudah, namun me-
merlukan pengetahuan dan keahlian 
tersendiri, dimana tidak semua pemo-
dal memiliki pengetahuan tersebut.

Ketiga,  Efisiensi waktu. Dengan 
melakukan investasi pada Reksa Dana 
dimana dana tersebut dikelola oleh 
manajer investasi profesional, maka 
pemodal tidak perlu repot-repot untuk 
memantau kinerja investasinya karena 
hal tersebut telah dialihkan kepada 
manajer investasi tersebut.

Seperti halnya wahana investasi 
lainnya, disamping mendatangkan 
berbagai peluang keuntungan, Reksa 
Dana pun mengandung berbagai pelu-
ang risiko, antara lain:
Resiko Berkurangnya Nilai Unit Peny-
ertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya 
harga dari Efek (saham, obligasi, dan 
surat berharga lainnya) yang masuk 
dalam portfolio Reksa Dana tersebut.

Resiko Likuiditas
Resiko ini menyangkut kesulitan 

yang dihadapi oleh Manajer Investa-
si jika sebagian besar pemegang 
unit melakukan penjualan kembali 
(redemption) atas unit-unit yang di-

pegangnya. Manajer Investasi kesu-
litan dalam menyediakan uang tunai 
atas redemption tersebut.
Resiko Wanprestasi

Resiko ini merupakan risiko terbu-
ruk, dimana risiko ini dapat timbul ke-
tika perusahaan asuransi yang men-
gasuransikan kekayaan Reksa Dana 
tidak segera membayar ganti rugi atau 
membayar lebih rendah dari nilai per-
tanggungan saat terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan, seperti wanprestasi 
dari pihak-pihak yang terkait dengan 
Reksa Dana, pialang, bank kustodian, 
agen pembayaran, atau bencana alam, 
yang dapat menyebabkan penurunan 
NAB (Nilai Aktiva Bersih) Reksa Dana.

Dilihat dari portfolio investasinya, 
Reksa Dana dapat dibedakan menjadi:
Reksa Dana Pasar Uang (Moner Mar-
ket Funds). 

Reksa Dana jenis ini hanya melaku-
kan investasi pada Efek bersifat Utang 
dengan jatuh tempo kurang dari 1 
(satu) tahun. Tujuannya adalah untuk 
menjaga likuiditas dan pemeliharaan 
modal.
Reksa Dana Pendapatan Tetap (Fixed 
Income Funds). 

Reksa Dana jenis ini melakukan in-
vestasi sekurang-kurangnya 80% dari 
aktivanya dalam bentuk Efek bersifat 
Utang. Reksa Dana ini memiliki risiko 
yang relatif lebih besar dari Reksa 
Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah 
untuk menghasilkan tingkat pengem-
balian yang stabil.
Reksa Dana Saham (Equity Funds). 

Reksa dana yang melakukan in-
vestasi sekurang-kurangnya 80% dari 
aktivanya dalam bentuk Efek bersifat 
Ekuitas. Karena investasinya dilaku-
kan pada saham, maka risikonya lebih 
tinggi dari dua jenis Reksa Dana sebe-
lumnya namun menghasilkan tingkat 
pengembalian yang tinggi.
Reksa Dana Campuran (Discretion-
ary Funds). 

Reksa Dana jenis ini melakukan in-
vestasi dalam Efek bersifat Ekuitas dan 
Efek bersifat Utang.   (F.DASA SAPUTRA)
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Rp600 Triliun Dikucurkan Un-
tuk Daerah - Litbang Diharap-
kan Lebih Kreatif

Mengingat besaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 2014, kemungkinan Rp 600 
triliun diantaranya akan digelontorkan 
bagi daerah.

“Jadi seiring kewenangan daerah 
yang makin besar, dibutuhkan inovasi 
dan peran litbang. Kalau diiringi kin-
erja dan kapasitas yang baik, hasil-
nya tentu baik dan memberikan kon-
tribusi pembangunan nasional. Saya 
tidak persoalkan kurangnya perhatian 
atasan. Saatnya introspeksi untuk 
kemajuan di daerah,” katanya saat 
membuka Rapat Koordinasi Nasional 
Kelitbangan Pemerintahan Dalam 
Negeri Tahun 2013, di Jakarta, Senin 
(25/3).

Karena litbang menurutnya meru-
pakan bagian terpenting dari pemer-
intahan guna memberi perubahan 
yang lebih baik. 

“Coba kita lihat, kadang sebuah 
mobil itu hanya berubah lampunya, 
tapi memberi nilai tambah. Jadi organ-
isasi pemerintahan mestinya memiliki 
nilai tambah karena ada litbang,” ujar 
Gamawan.

Sayangnya, keberadaan litbang di 
pemerintahan pusat maupun daerah 
menurut mantan Gubernur Sumatera 

Barat ini, sampai saat ini jauh terting-
gal dibanding litbang di perusahaan 
swasta. Bahkan dari informasi yang 
ia dengar, penyebabnya lebih terkait 
persoalan komitmen bersama.

“Disampaikan kepada saya, lit-
bang tidak maju karena kurangnya 
perhatian pimpinan. Kondisi ini kem-
bali menimbulkan pertanyaan, mana 
yang lebih dulu ayam atau telur? 
Mestinya litbang memunyai sikap 
yang selalu lebih kreatif dan inovatif 
untuk mengembangkan lembaganya. 
Kalau tidak akan ditinggalkan,” ujar 
Gamawan dihadapan 654 peserta 
yang diantaranya sekretaris daerah 
kabupaten/kota dari seluruh Indone-
sia.

Sebagai contoh Gamawan me-
maparkan peran litbang di Ke-
mendagri terkait rencana pemilihan 
kepala daerah oleh DPRD. Menurut-
nya, lembaga yang ada perlu melaku-
kan penelitian untung rugi maupun 
ekses-ekses lain jika model pemilihan 
tersebut dilaksanakan. 

“Jadi litbang harus di depan. 
Dia harus memberikan input bagi 
pengembangan dan inovasi. Dan dari 
kajian litbang ditawarkan perubahan-
perubahan,” katanya.   

Pemerintah Berharap RUU 
Ormas Segera Selesai

Sedianya RUU itu akan disahkan 
oleh DPR pada rapat paripurna hari 
ini. Namun Pansus RUU Ormas DPR 
memutuskan pengesahan ditunda 
karena ada beberapa pasal yang be-
lum diselesaikan pembahasannya, 
sekaligus memberi waktu sosialisasi 
substansi RUU kepada publik.

“Mudah-mudahan masa sidang 
berikutnya bisa diselesaikan. Jadi 
masih didialogkan dengan beberapa 
pihak supaya diterima dengan utuh,” 
kata Gamawan di Jakarta, Jumat 
(12/4).

“Saya kira pembahasan sudah 
cukup lama, dua tahun dan rasanya 
sudah bagus. Tapi karena masih ada 
yang belum memahami secara utuh, 
kita perlu sosialisasi dulu.”

Dia menegaskan Pemerintah juga 
akan aktif mensosialisasikan rancan-
an aturan itu ke masyarakat, terutama 
kepada dua organisasi Islam terbesar 

di Indonesia, NU dan Muhammadi-
yah.

Misalnya, soal penekanan Pan-
casila sebagai asas tunggal, justru di 
draf RUU yang baru penekanannya 
jauh lebih lembut di rancangan yang 
baru dibanding UU Ormas yang lama 
dan masih sah hingga saat ini.

“(Di UU lama) Menghalangi pem-
bangunan itu bisa dibubarkan. RUU 
itu sudah disesuaikan dengan aman-
demen UUD. Karena itu kita perlu 
untuk membentuk UU baru yang 
sesuai dengan semangat amande-
men UUD,” jelas Gamawan, sembari 
menyatakan pihaknya yakin ormas-
ormas bisa menerima RUU itu kalau 
dijelaskan secara detil.

Dia juga mengatakan bahwa 
Pemerintah ingin RUU Ormas diterima 
seluruh kalangan masyarakat, dan me-
mahami tak sedikitpun niat Pemerintah 
untuk mengembalikan Indonesia ke 
kondisi sama seperti jaman Orde Baru. 
“Di sini ada penataan yang perlu kita 
lakukan,” imbuhnya.  SUMBER: BERITASATU

Indonesia Miliki 538 Daerah 
Otonom

Dengan pembentukan daerah 
otonom baru tersebut, jumlah daerah 
otonom di Indonesia saat ini menjadi 
538, yang terdiri dari 34 provinsi, 411 
kabupaten, dan 93 kota,” kata Men-
teri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, 
saat menyampaikan pendapat akhir 
Presiden dalam sidang paripurna di 
Gedung DPR, Jakarta, Jumat (12/4). 
Sidang juga menyetujui disahkannya 
RUU tentang Perubahan atas UU No-
mor 56 Tahun 2008 tentang Pemben-
tukan Kabupaten Tambrauw di Provin-
si Papua Barat.

Penetapan keputusan bersama 
antara pemerintah dan DPR atas RUU 
tentang Perubahan 56/2008 dan ked-
ua RUU Pembentukan Daerah Oto-
nom Baru telah melalui pembahasan 
panjang dan pertimbangan yang 
sangat matang. Mendagri menjabar-
kan bahwa pemerintah dan DPR juga 
telah sepakat bahwa dalam peneta-
pan daerah otonom baru, diperlukan 
ketelitian dan kehati-hatian dalam me-
mutuskannya. 

Terlebih jika masih terdapat per-
masalahan yang belum dapat dis-

teropong
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elesaikan, seperti kemampuan mem-
berikan hibah, penyerahan aset, 
permasalahan batas, dan pertikaian 
lokasi ibu kota yang berpotensi men-
imbulkan konfl ik horizontal di kemu-
dian hari. Lebih Efektif Penataan dae-
rah yang meliputi pembentukan dua 
daerah otonom baru itu, dikatakan 
Gamawan, tentu bukan untuk men-
gakomodasi kepentingan politik lokal 
semata.

Langkah tersebut diharapkan 
dapat mempercepat laju perekono-
mian melalui pengelolaan potensi 
daerah secara lebih efektif dan efi 
sien, serta mewujudkan kesejahter-
aan rakyat. Ketua Komisi II DPR, 
Agun Gunanjar Sudarsa, saat me-
nyampaikan laporan di depan sidang 
paripurna, mengatakan bahwa pem-
bentukan dua daerah otonom baru itu 
merupakan gelombang ketiga dari 19 
RUU pembentukan daerah otonom 
baru yang dibahas.

Pada 25 Oktober 2012, dalam 
rapat paripurna DPR, telah disahkan 
lima RUU, dan pada 14 Desember 
2012 juga telah disahkan tujuh RUU 
menjadi UU. Agun mengatakan tu-
juh RUU tentang daerah otonom 
baru yang tersisa sebenarnya intens 
dibahas pada masa sidang kemarin. 
Setelah dilakukan pengambilan kepu-
tusan tingkat I dalam rapat kerja den-
gan Mendagri pada 11 April 2013, 
hanya menyetujui dua dari tujuh dae-
rah otonom baru, yakni Kabupaten 
Morowali Utara dan Konawe Kepu-
lauan.  SUMBER :KORAN JAKARTA  

94 Persen Kepala Daerah 
“Pecah Kongsi”

“Ini merupakan fenomena yang 
terjadi, sehingga mengganggu kin-
erja pemerintahan daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada ma-
syarakat di daerahnya masing-mas-
ing,” kata juru Bicara Kemdagri, Rey-
donnyzar Moenek, di Jakarta, Selasa 
(2/4).

Ia menjelaskan, kepala daerah 
dan wakilnya memiliki tugas yang 
sangat penting dalam menjalankan 
roda pemerintahan daerah, agar ber-
jalan efektif untuk dapat mensejahter-
akan rakyatnya. 

Namun dengan terjadinya “pe-

cah kongsi” tersebut, dikhawatirkan 
pemerintahan daerah tidak berjalan 
dengan baik. Pada akhirnya, rakyat 
yang akan menanggungnya, mulai 
dari sulitnya mendapatkan pelayanan 
kesehatan, pendidikan dan pelayan-
an lainnya.

“Sulit dibayangkan dalam mem-
berikan pelayanan kepada masyara-
kat, di tengah terjadinya pecah kong-
si antara kepala daerah dan wakil, di 
mana sekretaris daerah (kebanyakan) 
juga bersiap-siap maju dalam pilkada 
nanti untuk bersaing dengan kepala 
daerah dan wakil kepada daerah,” 
ujar Reydonnyzar.  SUMBER :BERITA SATU

Kemendagri: Angka Golput 
Terus Naik dalam 10 Tahun

“Sejak 10 tahun terakhir, angka 
golput meningkat dari hanya 20 pers-
en, kini mencapai 60-70 persen,” ujar 
Direktur Politik Dalam Negeri Kemen-
terian Dalam Negeri, Luthfi MTA, di 
Surabaya, Selasa 26 Maret 2013.

Ia menyebut, ekspektasi ma-
syarakat yang terlalu tinggi dan tidak 
sesuai dengan kenyataan berakibat 
kekecewaan. “Faktor kecewa menjadi 
penyebab utama. Karena harapan 
dan kenyataan tidak sesuai. Bahkan 
cenderung hanya jual beli saja den-
gan nominal tertentu,” katanya.

Oleh karena itu, peran ormas 
dan lembaga swadaya masyarakat 
dalam mengawal dan mengawasi 
jalannya Pemilu dan Pilkada di In-
donesia sangat diharapkan. “Peran 
ormas dan LSM dalam bersinergi 
dengan Komisi Pemilihan Umum 
dan Badan Pengawas Pemilu dalam 
mensukseskan Pemilu dan Pilkada 
sangat mungkin, karena mereka 
yang bersentuhan langsung dengan 
masyarakat,” katanya.

Terkait itu, Kepala Badan Kes-
atuan Bangsa dan Politik Provinsi 
Jawa Timur, Zaenal Muftadin, men-
gatakan, kalau Pemerintah Provinsi 
Jatim selalu menggandeng ormas 
dan LSM dalam mengawal Pemilu 
dan Pilkada di Jatim. Di Pilgub Ja-
tim, pihaknya juga menggandeng 
ormas dan LSM untuk memantau di 
lapangan. Termasuk menggerakkan 
masyarakat untuk menggunakan hak 
pilihnya.  SUMBER :VIVA 

Mendagri: Bupati/Wali Kota 
Dipilih DPRD

Kalau sebelumnya, usulan pemer-
intah gubernur yang tidak dipilih lang-
sung, kini bupati/wali kota yang diga-
gas tidak dipilih masyarakat. “Ini agar 
kontrol mudah, karena setelah dicer-
mati, lebih efektif bupati/wali kota 
dipilih lewat DPRD,” kata Mendagri 
Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat 
(22/3).

Menurut dia, ke depan akan di-
lakukan pergeseran perizinan untuk 
dialihkan dari bupati/wali kota ke gu-
bernur. Hal itu sebagai kontrol agar 
tidak terjadi banyaknya pelangga-
ran akibat kebijakan bupati/wali kota 
yang mengobral izin demi mendapat 
pemasukan daerah. Kalau segala 
perizinan di bawah gubernur, kata 
dia, maka proses pengawasan oleh 
pemerintah pusat lebih efektif. “Efekti-
vitas pemerintahan daerah bisa lebih 
baik.”

Gamawan menyatakan, usulan 
itu diajukan sebagai opsi kalau usu-
lan pemilihan gubernur melalui DPRD 
provinsi tidak disetujui DPR. Pemer-
intah, sambungnya, hanya ingin 
agar pelaksanaan pemilukada bisa 
berlangsung tidak boros dan tetap 
memenuhi asas demokrasi. 

Selain itu, pemerintah tetap 
memegang prinsip desentralisasi, 
hanya saja bisa digeser ke tingkat 
provinsi. 

Pertimbangan lainnya, karena 
gubernur merupakan kepanjangan 
tangan pemerintah pusat di dae-
rah, sehingga mudah dikendalikan. 
“Tentu tidak hitam putih, dan sedang 
pembahasan intensif. Yang penting 
bersifat asimetris, provinsi atau ka-
bupaten/kota salah satunya dipilih 
langsung,” imbuhnya.

Gamawan juga mengusulkan, 
RUU Pilkada mengatur agar se-
luruh pemilukada Papua dipilih 
DPRD. Meski pun aturan di wilayah 
ini termuat dalam UU Otsus Papua. 
Namun kalau RUU Pilkada mema-
sukkan pengecualian pemilukada 
Papua, maka pemerintah bisa 
menggunakan aturan terbaru. “Ini 
masih gagasan, dan terbuka ruang 
diskusi,” ujarnya.   SUMBER :REPUBLIKA
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Nah, sopan santun dalam bahasa 
inilah yang terkadang dirasa 
tepat untuk mengkritik suatu ke-
jadian, atau fenomena yang ada. 

Melalui sopan santun bahasa inipula yang 
membuat Benny H. Hoed menerbitkan buku 
Caleg, Selebritas, Kekerasan dan Korupsi 
yang merupakan rangkuman esai-esai yang 
telah maupun belum pernah ditayangkan 
melalui surat kabar atau media lainnya.

Dalam prakata, Benny mengatakan 
bahwa pemikirannya yang mengangkat 
topik-topik seperti masalah bahasa, sastra, 

ketahanan nasional, identitas bangsa, 
teknologi dan pikiran baru akibat glo-

balisasi hingga korupsi menerapkan 
teori strukturalis dan semiotik.

Dirinya juga berpretensi 
bahwa semua pikiran yang 

dikemukakannya dalam 
artikel-artikel tersebut 
benar, namun dirinya 

ingin artikel-artikelnya 
menjadi perhatian pembaca. 

“Yang penting kita semua tahu 
bahwa ada hal-hal yang kelihatannya 

kecil, tapi berpotensi menjadi hal yang 
dianggap tidak biasa, sehingga masalah 
yang disebabkannya tidak kunjung disele-
saikan”. Benny menyebut artikel-artikelnya 
sebagai kritik sosial budaya dengan cara 
mendekonstruksi, memberikan makna 

lain pada hal-hal yang sudah dianggap 
”lumrah”.

Satu contoh kritikan Benny melalui 
tulisannya adalah mengenai film-film bios-
kop di era 70-an (halaman 11 - Film dan 
Pembentukan Kekerasan) yang banyak 
menampilkan adegan-adegan kekerasan. 
Pada mulanya film-film yang menampilkan 
keekrasan ini merupakan film impor dari 
Hollywood, namun karena respon pasar 
Indonesia yang cukup positif hingga akh-
irnya berdampak pada film-film produksi 
lokal yang ikut-ikutan menampilkan adegan 
kekerasan.

Menurut Benny tanpa harus mengua-
sai ilmu psikologi, pembiasan merupakan 
suatu cara yang baik untuk membentuk 
kebiasaan-kebiasaan seseorang, bahkan 
dapat membentuk kepribadian orang 
tersebut.

Pembiasaan atau pengkondisian bisa 
disengaja maupun tidak. Dengan titik tolak 
pikiran yang tidak jelek, kita dapat men-
ganggap menonton jenis-jenis film tertentu 
merupakan pengkondisian yang tidak 
disengaja. Pengkondisian ini juga dapat be-
rakibat munculnya aksi-aksi kriminal yang 
terinspirasi dari tayangan film tersebut.

Hal ini dapat terjadi karena ada keya-
kinan bahwa film adalah alat pendidikan. 
Mempertontonkan film-film yang berisi te-
ladan-teladan yang dianggap baik terhadap 

Judul Buku CALEG, SELEBRITAS, KEKERASAN 
& KORUPSI, Menelusuri Tanda Dalam 
Dinamika Budaya

Pengarang Benny H. Hoed

Penerbit               Komunitas Bambu

Cetakan               November 2011

Halaman              VIII + 104

Indonesia merupakan satu bangsa yang 
terkenal akan budaya sopan santunnya. 

Tidak heran budaya sopan santun ini 
tidak hanya dilakukan secara tingkah 

laku dan juga dilakukan secara verbal 
melalui sastra.
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anak-anak atau remaja, bahkan terhadap orang 
dewasa dapat mengakibatkan para penonton film 
ini menjadi yakin akan baiknya teladan-teladan itu 
dan kemudian menirunya.

Kritikan lain yang ditulis Benny adalah terkait dilak-
sanakannya seminar nasional Bahasa Indonesia pada 
1972. (halaman 29 – Pembakuan Bahasa Indonesia dan 
Politik Bahasa).

Pada 1972 diselenggarakan seminar nasional Bahasa 
Indonesia. Tujuan utamanya adalah membicarakan 
bagaimana mengembangkan Bahasa Indonesia sebagai 
bahasa nasional dan kebijakan apa yang harus ditem-
puh. Kebijkan semaca itu dikenal dengan istilah politik 
bahasa.

Melalui tulisannya, Benny menyebut penentuan 
bahasa baku sebenarnya didasarkan atas tiga faktor: (1) 
sifatnya, yaitu kestabilan yang luwes dan intelektualisasi; 
(2) fungsi bahasa baku dalam masyarakat; dan (3) sikap 
penutur (masyarakat) terhadap bahasa tersebut.

Dengan sendirinya, ketiga faktor tersebut di atas (si-
fat, fungsi dan sikap) bertalian erat satu sama lain dalam 
mendukung terjadinya suatu bahasa baku. Hal inilah 
kemudian, yang membuat Benny bertanya apakah Ba-
hasa Indonesia memenuhi persyaratan tersebut di atas, 
sehingga dapat dianggap sebagai bahasa yang baku?

Pertanyaan ini terlontar sejalan juga dengan adanya 
“kemerosotan” dalam Bahasa Indonesia. Dimana-mana 
orang membicarakan Bahasa Indonesia “gado-gado”, 
dan fatalnya terkadang bahasa “gado-gado” ini 
masuk dalam karangan-karangan, berita-berita, 
pengumuman-pengumuman resmi, serta pidato-pi-
dato tanpa ada usaha untuk mencari terjemahannya 
dalam Bahasa Indonesia.

Dalam tulisan lainnya, Benny mencoba untuk men-
gupas masalah erotisme dan pornografi (halaman 63). 
Tulisan tersebut muncul pada medio 2006, saat itu  In-
donesia dihebohkan dengan goyangan dari artis dan-
gdut asal Jombang, Jawa Timur, Inul Daratista dengan 
goyangan “ngebor”-nya. Aksi goyangan yang dianggap 
vulgar bagi sebagian kalangan ini kemudian mengang-
kat pamor istilah pornoaksi.

Di luar dugaan, akibat kehebohan tersebut berkem-
bang wacana dan tindkan politik untuk membuat Un-
dang-Undang (UU) antipornografi yang sekarang telah 
direalisasikan. Ketika pornografi dibicarakan di kalan-
gan terbatas atau dalam pembicaraan sehari-hari, tidak 
ada sesuatu yang penting terjadi. Namun, saat kata tu 
dibicarakan dalam kaitan dengan sebuah rancangan 
UU, terjadilah polemik.

Erotisme berasal dari kata Yunani kuno eros, yang 

merupakan nama dewa cinta, putra Aphrodite. 
Dalam Bahasa Perancis erotisme punya makna 
dasar ‘sous-tendu par le libido’, artinya didasari oleh 
libido. Kata libido punya makna desire atau keingi-

nan/hasrat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
libido diartikan nafsu birahi yang bersifat naluri.

Sementara pornografi punya makna yang berbeda. 
Kata itu berasal dari Bahasa Yunani kuno porne yang 
berarti pelacur dan graphein yang berarti menulis atau 
tulisan. Dalam erotisme ada suasana yang didasari 
libido, tetapi tidak harus cabul atau kasar atau tidak se-
nonoh, juga tidak ditujukan pada penggugahan gairah 
seksual.

Nah, di sini muncul kerancuan mengenai masalah 
pornografi-non pornografi. Karya sastra dan karya seni 
rupa erotis tidak dapat serta merta dinggap pornografis. 
Dalam cerita rakyat, erotisme sering hadir.

Kecuali dalam hal film biru atau cerita cabul, batas 
antara erotisme dan porno-
grafi ditinjau dari luar 
memang bisa tidak jelas. 
Soalnya, pemikiran 
pornografi-non porno-
grafi ada dalam kepala 
kita masing-masing. 
Kecabulan itu bisa 
lahir dari pikiran dan 
pengalaman masing-
masing orang.

Terkait pornoaksi, kerancuan-
nya semakin banyak dan me-
lebar, dan yang akan kena sasaran 
adalah kaum perempuan. Tarian dan 
cara berpakaian akan menjadi sasa-
ran definisi dari kata pornoaksi, yang 
umumnya dipersoalkan pada kaum 
perempuan.

Misalnya, wanita Jawas dengan 
kebaya model kutu-baru bisa dianggap 
melakukan pornoaksi karena memperli-
hatkan sebagian belahan payudaranya. 
Lalu bagaimana pula dengan seorang 
perempuan yang memang payudaranya 
besar dan dalam berpakaian payudaranya 
menonjol? Padahal di sisi lain, payudara 
kerap menjadi kebanggaan bagi sebagian 
perempuan. Akan sangat pelik mendefinisi-
kan pornoaksi yang tentunya berkaitan dengan 
pornografi. Masalahnya siapa yang mengekploitasi 
siapa? .   (F.DASA SAPUTRA)

Hal ini dapat terjadi karena ada keyakinan bahwa film adalah alat pendidikan. Mempertontonkan film-
film yang berisi teladan-teladan yang dianggap baik terhadap anak-anak atau remaja, bahkan terhadap 
orang dewasa dapat mengakibatkan para penonton film ini menjadi yakin akan baiknya teladan-teladan 

itu dan kemudian menirunya.
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K
ondisi ini belum membudaya di Negara kita, 
khususnya dalam penyelenggaraan pemer-
intahan daerah. Dalam menyusun kebijakan 
dan mengambil keputusan cukup dengan 

mengandalkan insting, kebiasaan, perkiraan, keingi-
nan, dan lain-lain. Keberadaan institusi yang menan-
gani kelitbangan masih dianggap sebagai lembaga 
pelengkap.  

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) atau 
instistusi yang menangani kelitbangan menghadapi 
kendala-kendala yang membatasi kegiatan dan lang-
kah-langkah proses kegiatan kelitbangan. Kendala 
yang dihadapi sebagai batasan dalam mengembang-
kan kelitbangan antara lain disebabkan oleh: (1) ba-
tasan dalam lingkup proses management penelitian,  
(2) batasan kemampuan ilmiah (akademis dan meth-
odologis), (3) batasan waktu, karena sebagaian besar 
waktu yang tersedia terserap habis untuk kegiatan 
administrasi, (4) batasan komunikasi dan koordinasi, 
(5) batasan rekruitmen pejabat fungsional peneliti, (6) 
batasan rekruitmen manajerial menengah, (7) batasan 
sebagai akibat mutasi pejabat fungsional peneliti be-
bas keluar dari BPP atau lembaga litbang, seperti PNS 
yang rekruitmennya khusus untuk fungsional peneliti 
dan sudah mengikuti sertifikasi bisa pindah ke kompo-
nen atau instansi lain, (8) batasan sebagai akibat sifat 
birokrasi yang instruktif dan kaku. Sedangkan kegiatan 
akademis menuntut adanya keleluasaan, penyesuaian, 
realistis, dan tidak ada kerahasiaan.

Batasan-batasan tersebut menghambat perkem-
bangan proses kelitbangan, yang berdampak pada 
kualitas hasil-hasil penelitian menjadi rendah dan ter-
tinggal, sehingga hasil-hasil penelitian tidak dijadikan 
sebagai acuan dalam merumuskan mekanisme, pen-
gambilan keputusan kebijakan. 

Kendala-kendala yang membatasi kegiatan dan 
langkah-langkah proses kelitbangan tersebut, mem-
buat peluang realisasi kelitbangan relatif kecil. Hal ini 
disebabkan kesalahan dalam management penelitian, 
yaitu hasil-hasil kelitbangan umumnya berupa soft 

ware dan membutuhkan biaya yang cukup besar.
Penganggaran biaya kelitbangan selalu berkom-

petisi dengan biaya untuk kegiatan produktif yang 
menghasilkan materi yang bersifat hard ware. Le-
mahnya kompetisi kelitbangan untuk memperoleh bi-
aya dibandingkan dengan kegiatan produktif disebab-
kan hasil-hasil kelitbangan belum menjadi inovasi yang 
mampu meningkatkan kualitas kebijakan. Seharusnya 
hasil- hasil kelitbangan diwujudkan dalam inovasi un-
tuk meningkatkan kualitas kebijakan.

Peran management kelitbangan, dalam arti adanya 
inisiatif, kreatifitas, kualitas, maka BPP atau instistusi 
yang menangani kelitbangan berusaha mengembang-
kan pengendalian kelitbangan dengan membentuk 
Tim Kendali Mutu.  

Tim ini, melakukan pengendalian kelitbangan mulai 
dari penentuan topik, dan pengembangan topik pene-
litian. Fungsi management seperti ini belum efektif 
karena kondisi birokrasi lembaga litbang sendiri yang 
seolah-olah menjadi kendala penelitian.

Proses yang wajar dalam penentuan topik, dan 
pengembangan topik penelitian dimulai dari identi-
fikasi masalah dilanjutkan dengan proses mengkaji 
masalah yang didukung ole ide-ide dan teori, konsepsi 
dan rumusan-rumusan praktis yang akan dipakai. 

Langkah selanjutnya setelah penentuan topik, dan 
pengembangan topik, adalah menentukan 3M+T (Man, 
Money, Methode dan Time). Persyaratan 3M+T terse-
but memerlukan program-program yang dipersiapkan 
untuk suatu penelitian. Sedangkan berdasarkan urutan 
skala prioritas, yang utama adalah konsepsi penelitian, 
tenaga peneliti dengan kualifikasi tertentu, metode 
penelitian, waktu penelitian dan biaya pendukung 
penelitian.

Dalam melaksanakan management penelitian perlu 
diperhatikan langkah-langkah kegiatan dalam melak-
sanakan penelitian. Langkah pertama, melakukan ke-
giatan penjajakan mengenai masalah apa yang me-
merlukan penelitian dan bagaimana karakter-karakter 
kondisi yang dituntut dalam proses penelitian, sehing-

Ada Apa 
Dengan Kelitbangan?
Oleh: Asrori (Peneliti Madya BPP Kemendagri)

Semakin maju suatu negara, maka kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, 
penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian (Kelitbangan) menjadi suatu kebutuhan 
dan keharusan. Penyusunan kebijakan dan mengambil keputusan berdasarkan hasil 
kelitbangan. 
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ga terumuskan masalah yang lebih jelas dan lebih konkrit 
dengan dilengkapi  kasus-kasus atau data-data yang di-
tentukan untuk proses penjajakan.

Rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut berupa prose-
dur untuk memproses kegiatan penelitian, sehingga pe-
nyusunan TOR, Proposal, Rencana Penelitian, Instrumen 
Penelitian akan mudah dilakukan.

Langkah kedua, aktivitas kegiatan penelitian, berupa 
pra penelitian lapangan, penelitian lapangan, penyusu-
nan laporan, pemantapan  data lapangan/desiminasi,  
seminar, dan lain-lain.

 Aktivitas kegiatan penelitian dipengaruhi oleh be-
berapa faktor antara lain, tenaga peneliti, waktu yang 
dibutuhkan, dukungan anggaran pembiayaan. Faktor-
faktor tersebut harus berperan secara simultan dan bu-
kan memenuhi syarat satu persatu. Administrasi peneli-
tian yang terencana dengan baik dan dilengkapi dengan 
dukungan anggaran biaya yang cukup, serta dukungan 
tenaga peneliti yang ahli dan terampil, dan berlangsung 
dalam suasana dan peluang yang sangat mendukung, 
akan menghasilkan hasil penelitian yang baik seb-
agaimana diharapkan. 

Tinggi rendahnya intensitas kegiatan penelitian serta 
besar kecilnya hasil yang dapat dicapai dalam kegiatan 
penelitian sangat tergantung pada management atas 
faktor-faktor tersebut diatas.

Permasalahan dalam proses kegiatan penelitian 
karena kegiatan penelitian masih dalam keadaan intensi-
tas yang rendah, data yang kurang akurat, serta suasana 
atau peluang yang tidak mendukung, yang disebabkan 
oleh situasi dan kondisi birokrasi lembaga itu sendiri.   

Langkah ketiga, merupakan tahap penyelesaian ke-
giatan penelitian, atau tahap menerima hasil penelitian. 
Nilai penelitian ditentukan oleh kebenaran dan keabsa-
han hasil, serta manfaat hasil penelitian. Manfaat peneli-
tian pertama-tama dikaitkan dengan maksud dan tujuan 
penelitian yang biasanya dilatar belakangi oleh suatu 
masalah yang menuntut perbaikan, penyempurnaan, 
atau jalan keluar lainnya.

Hasil penelitian pada dasarnya tidak selalu langsung 
dapat mengatasi masalah yang dihadapi, tetapi peneli-
tian sifatnya lebih banyak memberikan saran dan reko-
mendasi sebagai petunjuk, kemana arah dan bagaimana 
kegiatan penyelesaian masalah perlu dilakukan.  

Posisi hasil-hasil penelitian pada dasarnya sekedar 
sebagai bahan yang obyektif, sistematis dan akademis 
atau rasional untuk suatu birokrasi lembaga pemerintah-
an, kemudian dapat menetapkan sesuatu kebijaksanaan 
baru. Penelitian bersifat netral, tidak merekayasa, tetapi 
hasil penelitian akan menyampaikan situasi sebagaima-
na adanya secara ilmiah. 

Hasil penelitian akan menampilkan sifat-sifat dan kara-
kter yang sebelumnya tidak jelas. Menemukan sifat dan 
karakter yang sebelumnya belum diketahui tidak mudah, 
kecuali dengan ketelitian dan kecermatan dalam  melaku-
kan pengamatan dan pengujian secara berulang-ulang.  

Kegiatan kelitbangan akan berjalan dengan baik 
apabila managernya memperhatikan aspek komunikasi 
dan mengkondisikan proses komunikasi dengan cara 
sebaik-baiknya. Sedangkan komunikasi dalam kegiatan 
kelitbangan tersebut bertujuan untuk menjamin supaya 
kegiatan kelitbangan lebih mampu menghasilkan ses-
uatu yang benar dan mencapai kemanfaatan yang tinggi. 

Hasil-hasil kegiatan kelitbangan harus diumumkan 
dan dipublikasikan secara luas dan diketahui semua pi-
hak yang berkepentingan. Dalam melakukan kegiatan 
kelitbangan, misalnya melakukan penelitian harus me-
lalui proses menemukan data dan jaringan sumber data 
yang seluas-luasnya. Hal ini bertujuan untuk menjamin 
agar hasil penelitian dapat diuji dan dilanjutkan peneliti-
annya dalam aspek-aspek lain. 

Komunikasi dalam proses kegiatan kelitbangan se-
harusnya dilakukan secara timbal balik antara lembaga 
litbang dengan beberapa lembaga litbang lainnya, an-
tara pejabat struktural dengan fungsional peneliti, antar 
peneliti dilingkungan lembaga litbang maupun lembaga 
litbang lainnya, peneliti dengan pakar/nara sumber, dan 
sebagainya. Namun demikian kondisi proses komuni-
kasi dalam kegiatan kelitbangan tersebut masih lemah, 
karena kurang didukung oleh proses komunikasi yang 
diperlukan. 

Komunikasi yang baik dapat menjamin terwujudnya 
kelancaran kegiatan kelitbangan dan akan  memberikan 
dorongan mengalirnya informasi dari berbagai penjuru. 
Informasi yang diterima melalui komunikasi terdapat in-
formasi yang relevan untuk digunakan, kurang relevan, 
bahkan ada yang tidak relevan sama sekali untuk suatu 
penelitian tertentu. 

Komunikasi memiliki nilai tinggi untuk menjadi bahan 
yang mendukung kegiatan kelitbangan. Proses komuni-
kasi dalam kegiatan kelitbangan dapat dilakukan den-
gan berbagai cara, seperti dipublikasikan dalam jurnal 
ilmiah, media litbang, majalah atau yang sejenis dalam 
kategori ISSN yang terakreditasi LIPI atau belum ter-
akreditasi, melalui buku-buku dalam kategori ISBN yang 
diterbitkan oleh penerbit yang tergabung dalam IKAPI, 
seminar, tukar-menukar informasi  dan lain-lain.

Komunikasi melalui publikasi terbuka akan memberi-
kan suatu nilai obyektif pada hasil kegiatan kelitbangan 
dan memberikan kredibilitas pada lembaga litbang yang 
bersangkutan. Jaringan komunikasi kegiatan kelitban-
gan tidak terbatas pada lingkungan daerah (lokal) dan 
pusat (nasional), akan tetapi sudah meluas sampai pada 
jaringan internasional. 

Proses komunikasi tersebut disamping sebagai sa-
rana untuk menyebarluaskan secara normatif, juga se-
bagai saluran untuk menerima masukan-masukan dari 
berbagai pihak, bagi kepentingan kegiatan kelitbangan 
yang sedang dilakukan. Komunikasi hasil-hasil keg-
iatan kelitbangan dapat efektif apabila lembaga litbang 
melakukan kerjasama dengan lembaga litbang lainnya 
maupun non lembaga litbang.
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Siapa
Pemimpin
Pemerintahan

Dalam konteks sejarah, pemimpin dan 
kepemimpinan merupakan topik yang selalu 
menarik diperbincangkan, dipelajari dan 
tidak pernah habis 
dibahas. 

F
enomena kepe-
mimpinan akan 
selalu hidup dan 
digali pada setiap 

zaman, dari generasi ke 
generasi guna menemukan 
formulasi kepemimpinan yang 
sesuai dengan zamannya. Kondisi 
ini mengisyaratkan bahwa paradigma 
kepemimpinan adalah suatu yang sangat dinamis 
dan berkembang dari masa ke masa. 

Sebagai pemimpin pemerintahan kedudukan yang di-
peroleh pasti terhormat, memiliki kekuasaan, memperoleh 
perlakuan dan hak istimewa yang melekat pada jabatan 
yang diemban. Tetapi sebagai pemimpin pemerintahan 
pasti memikul tanggung jawab yang tidak ringan karena ha-
rus berbuat lebih dari yang dipimpinnya.

Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia maka pe-
mimpin pemerintahan adalah mereka yang dikategorikan 
sebagai pemimpin pada ketiga cabang pemerintahan yaitu 
eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan sisi lain pemimpin 
pemerintahan dapat dibedakan sebagai pemimpin politik 
yang tersusun secara hierarkis mulai dari Presiden, Gu-
bernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa sementara yang 
menduduki jabatan struktural yaitu mereka yang menduduki 
jabatan secara berjenjang yang tersusun dari eselon I, II, 
III, IV. 

Para pejabat politik maupun pejabat struktural digolong-
kan sebagai pemimpin pemerintahan kerena mereka adalah 
aktor pemerintahan yang melaksanakan fungsi-fungsi 
pemerintahan guna mewujudkan kehidupan masyarakat 
yang tertib dan maju serta mendapatkan pelayanan yang 

adil dan merata. 
Para pemimpin pemerintahan ini harus memiliki sifat dan 

prilaku ksatria yaitu pemimpin yang bersedia berkorban 
untuk kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. 
Seorang ksatria jauh dari sifat mementingkan diri sendiri, 
boros, serakah, lepas kendali dan sombong.

Siapapun pemimpin pemerintahan haruslah mampu 
menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan yang dapat menyiap-
kan ruang dimana setiap orang bisa meraih keinginan; se-
tiap orang yang bekerja keras dapat meraih sukses; setiap 
orang dengan berbagai latar belakang tradisi dan budaya 
tidak hanya hidup bersama tetapi juga dapat menikmati ke-
sejahteraan yang terus meningkat. 

Pemimpin pemerintahan harus memiliki ciri-ciri kepe-
mimpinannya dimana ada penghargaan terhadap perbe-
daan serta mau bekerja sama untuk memikul tanggung jaw-
ab; mampu melihat organisasi secara keseluruhan; mampu 
menanamkan loy- alitas kepada pengikutnya; mampu 

mengambil keputusan secara cepat 
dan tepat; serta mampu menciptakan 
lingkungan dihidup terjaga dengan le-
stari.

Setiap pemimpin pemerintahan 
pada level manapun, tunaian pen-
gabdian itu hendaklah hati nurani 
dan pikirannya dikawal dengan se-
buah pertanyaan “Akankah itu pu-
nya makna ? Kenyatannya bahwa, 
semakin berkembang kesadaran 
tentang makna pengabdian dalam 
hidup, maka pemimpin akan yakin 

bahwa dirinya sedang berjalan pada koridor yang 
benar.

Setiap pemimpin pemerintahan haruslah menyadari, 
bahwa ayunan langkah untuk mencapai posisi sebagai pe-
mimpin, bukanlah diraih dalam waktu sekejap saja. Proses 
ini merupakan sebuah perjuangan dan perjalanan panjang 
dengan medan yang bervariasi yang terkadang lurus, berli-
ku-liku, mendaki ataupun menurun, berumput maupun ber-
duri, bahkan mungkin juga “pengorbanan”. 

Haruslah disadari, bahwa langkah yang diayunkan hari 
ini, akan sangat menentukan eksistensi seorang pemimpin 
pemerintahan ke depan. Apa yang ditabur hari ini, itulah 
yang akan dituai; jika menabur angin maka badai adalah 
tuaiannya. Ia harus sadar, bahwa dirinya sebagai panutan 
pengikutnya, sehingga berhati-hati dalam setiap langkah-
nya.  

Pemimpin pemerintahanpun tidak bisa mengabaikan 
masa lalu. Dia harus selalu belajar dari masa lalu, selalu 
bercermin pada sejarah dan harus merangkul masa depan. 
Ciri lain dari pemimpin pemerintahan adalah memiliki kepe-
mimpinan yang selalu akrab dengan kata pemberdayaan, 
selalu mengandung konotasi positif sehingga harus selalu 
diwujudkan dalam setiap memimpin organisasi. 

Kehidupan ini adalah proses pembelajaran bagi kita 

Oleh:  Catur Wibowo 
(Peneliti Madya BPP Kemendagri)
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untuk hidup lebih bermakna. Kini kita berada pada suatu 
kehidupan yang penuh tantangan di mana masa depan 
tidak akan lebih mudah dibanding hari ini dan hari kema-
rin. Tantangan masa depan pasti akan terus menghadang 
dan pemimpin harus berani menghadapinya bukan meng-
hindarinya. Dalam menghadapi kondisi itulah menjadi tugas 
pemimpin untuk melakukan pemberdayaan melalui penyia-
pan calon-calon penganti pimpinan demi kesinambungan.

Mungkin sangat baik bagi seorang pemimpin untuk me-
renung tentang eksistensi sebuah pohon, bahwa organisasi 
itu ibarat pohon yang harus hidup. Hidup berarti terus tum-
buh dan memberi manfaat kepada diri dan lingkungannya, 
bagi setiap cabang, bagi setiap ranting, buah sampai tunas-
nya. Memberi tempat yang nyaman bagi siapapun yang be-
rada di naungannya, ibarat sebuah organisasi yang mem-
buat setiap pegawainya merasa pasti akan pekerjaan yang 
dikerjakannya, bahwa pekerjaannya itu akan membuatnya 
tetap hidup lestari.

 Memberi manfaat bagi lingkungannya, bak pohon yang 
hidup, burung-burung bisa hinggap, berkicau bahkan mem-
buat sarang dan beranak pinak. Pohon yang hidup memberi 
hidup bagi alam semesta. 

Demikian juga seorang pemimpin pemerintahan, ia bu-
kan saja memberi manfaat bagi anggota organisasi, tetapi 
terutama masyarakat banyak. Pemimpin harus mampu 
melakukan instrospeksi, untuk mengetahui semua kekua-
tan serta kelemahannya sendiri. Tidak ada salahnya bagi 
seorang pemimpin untuk bertanya dalam dirinya sendiri 

“Seperti apakah kepemimpinan saya”? tanpa instropeksi, 
seorang pemimpin akan bernasib seperti Hamlet, yakni ter-
jebak ke dalam kelemahannya sendiri yang tidak pernah 
disadarinya.

Seorang pemimpin pemerintahan yang ingin sukses, 
haruslah memiliki berbagai persyaratan, seperti pendidikan 
formal yang memadai dan pengalaman karier yang berpadu 
dengan proses pembentukan mental, karakter dan kepriba-
dian. Selain itu pencarian identitas diri seperti melatih kes-
abaran, membentuk kematangan, menempa kedewasaan, 
memperkaya wawasan, memperluas pengetahuan, serta 
membangun hubungan dan jaringan, merupakan syarat ke-
berhasilan seorang pemimpin pemerintahan.

Pembentukan pemimpin pemerintahan yang baik adalah 
ketika seorang mampu memadukan antara bakat yang di-
milikinya dan kemampuannya untuk mengembangkan 
bakat tersebut, yang diperoleh melalui proses belajar dari 
pengalaman, pendidikan disertai evaluasi diri sendiri terus 
menerus tanpa takabur, sombong dan lupa diri.

Dengan kata lain, yang terbaik dari proses pembentu-
kan pemimpin adalah memadukan teori dan praktek. Kepe-
mimpinan memang harus dikembangkan bukan sekedar 
ditemukan. Orang yang “terlahir sebagai pemimpin sejati, 
akan selalu menonjol “. Tetapi untuk tetap berada diposisi 
puncak, karakteristik kepemimpinan alamiah harus dikem-
bangkan. Karena itu, jadilah pemimpin yang bertanggung 
jawab dan mampu memberikan pencerahan bagi masa de-
pan orang-orang yang dipimpinnya.  
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Rumah Kaca
OLEH :   EKA NOVIAN GUNAWAN

Berlatar belakang sejarah era kolonial Hindia Belanda di tahun 1900-an, buku berjudul Rumah 
Kaca karangan Pramoedya Ananta Toer ini menceritakan tentang mulai menjamurnya organ-
isasi pribumi dan cara pemerintah kolonial Hindia Belanda memperlemah organisasi-organisa-
si tersebut. Bercerita dengan sudut pandang orang pertama, Jacques Pangemanann, seorang 

pribumi yang pernah mencicipi pendidikan eropa, yang berhasil menduduki jabatan Staf Ahli di Sekre-
tariat Negara Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Jabatan tersebut merupakan terobosan karena Pan-
gemanann menjadi satu-satunya pribumi yang berhasil masuk lingkaran kekuasaan tertinggi di pemer-
intah Hindia Belanda. Pada zaman itu, sudah menjadi semacam keharusan bahwa jabatan tinggi di 
pemerintah Hindia wajib diisi orang kulit putih, orang eropa asli. Biasanya pribumi hanya diberi jabatan 
penguasa lokal seperti bupati, wedana, dan kontrolir perkebunan. Itu pun hanya berlaku bagi pribumi 
priyayi, keturunan raja-raja lokal.

Apa yang membuat Pangemanann mendapat posisi tersebut? Karir Pangemanann berawal dari ke-
polisian. Keberhasilannya membantai komplotan Si Pitung, Robin Hood-nya Cibinong, yang selama ini 
mengganggu stabilitas keamanan pemerintah lokal Hindia Belanda, membawa Pangemanann menjadi 
Komisaris Kepolisian Hindia. Jabatan yang pretisius bahkan di kalangan orang eropa asli sendiri. Na-
manya semakin melambung ketika ia membuat tulisan kritis atau kajian terhadap organisasi Syarikat 
Dagang Islam (SDI) yang pada waktu itu mengakomodir aspirasi warga pribumi yang awam terhadap 
makna sebuah organisasi dan persamaan hak. 

Melalui kajiannya, Pangemanann menyusun strategi sistematis untuk melemahkan organisasi terse-
but hingga akhirnya pemimpin organisasi tersebut berhasil diberangus dan dibuang ke Kepulauan Ma-
luku. Medan Priyayi, media massa pertama milik pribumi, yang dikerjakan sendiri oleh pribumi, dan 
disebarkan kepada pribumi menggunakan cikal bakal bahasa persatuan yakni bahasa Melayu yang 
merongrong kekuasaan kolonial berhasil dibungkam. Koran pribumi tersebut kepayahan setelah Pe-
mimpin Redaksi yang juga pemimpin SDI, Raden Mas Minke dibuang.

Pangemanann ialah seorang peneliti, administratur, konseptor, sekaligus eksekutor. Riset literatur,  
wawancara, informasi intelijen, dan artikel media massa ia gunakan untuk membuat kajian. Meja kerjanya 
ia istilahkan “Rumah Kaca”. Ia masukan tokoh-tokoh pemimpin organisasi pribumi yang dianggap mem-
bahayakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda ke dalam Rumah Kacanya. Ia pantau gerak-geriknya, 
sifat-sifatnya, teman-temannya, dan keluarganya seperti memperhatikan lalat dalam tabung percobaan.  
Pemimpin tertinggi Hindia, Gubernur Jenderal atau Guberman bertindak berdasarkan hasil kajian terse-
but.

Salah satu poin yang bisa diambil dari kisah ini ialah, terlepas dari tujuan penelitiannya yakni mem-
berangus pribumi dan mengenyahkan ancaman bagi kelanggengan penajajahan Belanda di Hindia, 
pengangkatan Pangemanann di posisi tinggi pemerintah Hindia melalui sebuah kajian mencerminkan 
bahwa penjajah sekalipun menempatkan hasil riset di posisi tertinggi. Hindia memfasilitasi jabatan untuk 
itu. Bahkan mengangkat pribumi untuk posisi tersebut. Patron jabatan tinggi harus dipegang kulit putih 
dilabrak dan dijadikan persoalan nomor dua setelah kompetensi.

Selain kekuatan militer, hasil kajian kolonial turut andil dalam melanggengkan kekuasaan penjajah 
selama ratusan tahun di Indonesia. Kegiatan penelitian penjajah telah melahirkan peneliti-peneliti ter-
masyur, yang paling kita kenal sebut saja Dr. Snouck Hurgronje yang berperan besar bagi Hindia di 
Perang Aceh.  Efek hasil penelitian penjajah, disadari atau tidak masih terasa hingga sekarang. Konflik 
antarsuku, antaretnis, antaragama, bahkan antaraliran dalam satu agama masih marak di negara ini, pa-
dahal penjajah dulu sengaja mengadu domba kelompok ini menjadi kepingan-kepingan kecil agar tidak 
bersatu dan mendirikan negara merdeka. 

Kini bangsa kita telah merdeka dari penjajah. Bila ternyata benar bahwa efek hasil penelitian pen-
jajah masih terasa sampai sekarang, bukankah hal itu membuktikan bahwa hasil penelitian, kajian, dan 
pemikiran membekas lebih lama ketimbang penjajahan yang bersifat fisik dan badaniah? Dan bukankah 
sudah sepatutnya penyakit disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh sebuah hasil pemikiran harus 
disembuhkan pula dengan hasil pemikiran? Maka sebagai negara yang sudah merdeka dari penjajahan 
bukankah wajar bila menempatkan hasil kerja riset di posisi tertinggi? Atau apakah kita masih di dalam 
Rumah Kaca?  
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