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Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,  birokrasi mempunyai peranan 
dan fungsi penting dalam menjalankan kehidupan di suatu negara. Namun, besarnya 
pengaruh kekuasaan dan politik  mengakibatkan birokrasi tidak  profesional atau 
mandul. Bicara reformasi birokrasi (RB) seperti bicara benang yang kusut, harus 
dimulai dari mana dan berakhir di mana? 

ISSN No. 1410 - 4210 | Volume 14 No. 2



2 SSN No. 1410 - 4210 | Volume 13 No. 1



1SSN No. 1410 - 4210 | Volume 13 No. 1

‘Tak ada gading yang 
Tak reTak’ adalah ungka-
pan yang paling tepat untuk 
pembuka guna menyampai-
kan permintaan maaf Dewan 
Redaksi atas keterlambatan kehadiran Media BPP Edisi Januari-
Februari 2013. Namun, kami tidak bermaksud menggunakan 
pameo tentang ‘tak ada gading yang tak retak’ sebagai apologi. 
Keterlambatan penerbitan Edisi Januari-Februari 2013 sepenuh-
nya adalah kealpaan kami.

 Selanjutnya, tema besar yang kami usung dalam penerbitan 
Edisi Januari-Februari 2013 ini adalah ‘dinamika penerapan ke-
bijakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di dalam tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan daerah’.

Melalui kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) 
dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), diketahui bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi. 
Pembenahan dimaksud mencakup penajaman aturan-aturan tek-
nis koordinasi kelembagaan di tingkat pusat antara Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian dan Lembaga 
lainnya maupun antara Kemendagri dengan seluruh Pemerintah 
Daerah selaku pelaksana SPM dimaksud.

Di samping itu, penajaman terhadap isi dari program dan 
kegiatan yang selama ini dilaksanakan oleh daerah atas nama 
kebijakan SPM, juga ternyata banyak yang belum sesuai dengan 
semangat SPM itu sendiri. Secara tentatif, bisa dikatakan bahwa 
sejumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan 
sebutan SPM ternyata bukanlah SPM itu sendiri. Ia lebih tepat 
untuk disebut sebagai kegiatan yang dilaksanakan hanya untuk 
memenuhi target kinerja di lingkungan SKPD yang melaksanakan-
nya.

Kepada jajarannya, seluruh pejabat struktural, pejabat peneliti 
dan staf, Kepala Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri, 
Ahmad Zubaidi, bertamsil, ‘Semua kita wajib berpikir dan harus 
bertindak. Namun, pikiran dan tindakan  kita harus berangkat dari 
dan berakhir pada titik yang sesuai dengan arahan pimpinan Ke-
menterian Dalam Negeri. 
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D
alam konteks reformasi bi-
rokrasi di lingkungan pemerin-
tahan, berupaya untuk menata 
dan meningkatkan kesejahter-

aan pegawai negeri,  merupakan kebu-
tuhan yang sangat dasar, mengingat 
kaitannya yang sangat erat dengan 
misi perubahan kultur pegawai negeri.

Dalam mengurai RB, harus ada ke-
sepahaman yang sama. Seperti con-
toh, harus ada persespsi yang sama 
bahwa RB bukan sekadar restrukturi-
sasi organisasi, apalagi remunerasi.

Tujuan dilakukannya reformasi bi-
rokrasi, untuk menciptakan birokrasi 
pemerintah yang profesional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas, 
berkinerja tinggi, bebas dan bersih 
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), 
mampu melayani publik, netral, se-
jahtera, berdedikasi, dan memegang 
teguh nilai-nilai dasar dan kode etik 
aparatur negara. 

RB sendiri dipahami sebagai pe-
rubahan terencana terhadap tatanan 
penyelenggaraan pemerintahan, teru-

tama berkenaan dengan aspek pena-
taan kelembagaan (organisasi), ketat-
alaksanaan, dan penataan manajemen 
sumber daya manusia (SDM) aparatur 
pemerintahan.

Langkah-langkah untuk melakukan 
reformasi birokrasi telah terangkum 
didalam dokumen RB diantaranya 
membentuk Tim Reformasi Birokrasi, 
selanjutnya melakukan assessment 
Organisasi saat ini dan profil yang di-
inginkan 2014, kemudian menyusun 
road Map, merancang Quick Wins, 
merancang manajemen perubahan, 
Menyusun Job grading, melakukan 
langkah-langkah optimalisasi angga-
ran, menyiapkan seluruh lampiran un-
tuk dokumen usulan, menyusun doku-
men usulan (proposal).

Dinegara Amerika, membutuhkan 
waktu selama 25 tahun untuk melaku-
kan reformasi birokrasi, dan apabila re-
formasi birokrasi ini gagal, maka dapat 
terjadi seperti dinegara Mesir, akan 
timbul ketidak percayaan masyarakat 
terhadap pemerintah.

REFORMASI BIROKRASI 
UNTUK PERUBAHAN

Dalam sebuah negara yang merdeka dan berdaulat,  bi-
rokrasi mempunyai peranan dan fungsi penting dalam 
menjalankan kehidupan di suatu negara. Namun, be-
sarnya pengaruh kekuasaan dan politik  mengakibatkan 
birokrasi tidak  profesional atau mandul. Bicara reforma-
si birokrasi (RB) seperti bicara benang yang kusut, harus 
dimulai dari mana dan berakhir di mana? 
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Kebijakan RB
Kemendagri sudah membentuk Tim Mana-

jemen. perubahan pada masing-masing Kom-
ponen Kemendagri yaitu Sosialisasi dan inter-
nalisasi kebijakan nasional reformasi birokrasi 
pada masing-masing komponen Kemendagri.

Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014.   Secara tek-
nis kedua kebijakan tersebut dilengkapi den-
gan berbagai pedoman yang termuat dalam 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 7 s.d 15 
Tahun 2011.

Mengapa Perlu RB ?
Inti dari manajemen pemerintahan yang di-

cita-citakan oleh masyarakat Indonesia adalah 
untuk menciptakan birokrasi yang “bersih dan 
berkompeten”, Disetiap agamapun mengajar-
kan untuk melakukan perubahan, kalau kita ti-
dak mau berubah maka kita yang akan diubah 
oleh keadaan.

Adapun syarat melakukan perubahan itu 
diantaranya memiliki visi, keterampilan, insen-
tif, sumber daya dan rencana aksi. Kesemuan-
ya membutuhkan koordinasi supaya pema-
haman yang sama bisa terbangun, terutama 
antara pusat dengan daerah.

Pasti akan adanya kejenuhan 
oleh para PNS dimana mereka ha-
rus berangkat pagi pulang malam 
dan harus rutin dilakukan. Dengan 
adanya RB ini, berfungsi untuk 
melakukan treatment kepada para 
pegawai agar tidak adanya kejenu-
han. 

Ada stigma masyarakat men-
genai PNS (Pegawai Negeri Sipil), 
bahwa kebanyakan PNS malas, 
oleh karena itu disetiap Kement-
erian/Lembaga (K/L) harus memiliki 
program yang dapat menjadi ung-
gulan.

Ada lima elemen pengungkit 
yang akan dinilai, yaitu: kepemimpi-
nan, perencanaan strategik, SDM 
aparatur, kemitraan dan sumber 
daya. Sedangkan, elemen hasil har-
us berkorelasi secara positif dengan 

elemen pengungkit.
Dengan adanya RB, bisa mendapatkan 

tunjangan kerja yang lumayan tinggi, model 
PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Refor-
masi Birokrasi) tidak hanya dapat memantau 
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi 
tapi juga dapat mengukur kemajuan program 
perbaikan internal manajemen K/L dan Pem-
da sebagai bagian dari program Pendaya-
gunaan Aparatur Negara. Karena PMPRB 
mengadopsi model Common Assessment 
Framework (CAF) yang secara metodologis 
sudah teruji dan diterapkan pada lebih dari 
2000 oleh beberapa Kementerian Uni Eropa 
yang bertanggung jawab atas Administrasi 
Publik dan Innovative Public Services Group 
(IPSG). 

Selanjutnya disempurnakan oleh EFQM 
(European Foundation for Quality Manage-
ment) dan University of Speyer (Germany). 
Model CAF menggunakan hubungan ‘causal 
and effect relationship’, dimana Komponen 
‘enablers’ sebagai ‘Causal’ dan Komponen 
‘results’ sebagai ‘effect’ dan menggunakan 
innovation dan learning untuk meningkatkan 
pencapaian Komponen ‘enablers’ dan ‘re-
sults.

Fungsi mengunakan model CAF dalam 
penilaian mandiri RB akan memudahkan dan 
mempercepat proses penilaian, utamanya 
dalam hal Pengumpulan Data, Pengolahan 
Data, Evaluasi Data, dan Monitoring, serta 
memudahkan proses Bench Learning secara 
real Time Online.    (Hangga KRistian RaMadHan)
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Penantian panjang Pegawai Neg-

eri Sipil (PNS) di jajaran Kement-

erian Dalam Negeri (Kemendagri) 

akhirnya mencapai klimaksnya 

pada tahun ini.

K
einginan para pegawai plat 
merah untuk mendapat re-
ward atas hasil kerjanya 
dalam menerapkan Refor-

masi Birokrasi (RB) berupa remunerasi 
diperkirakan akan segera terealisasi 
pada tahun ini.

Proses untuk mendapatkan remu-
nerasi di Kemendagri bukan sebuah 
proses yang singkat dan semudah 
membalik telapak tangan. Pasalnya 
menurut Kepala Pusat (Kapus) Kebi-
jakan dan Strategi Kemendagri, Ansel-
mus Tan, pihaknya telah membentuk 
tim untuk mengurusi remunerasi ini 
sejak 2011, yang diawali dengan ad-
anya Keputusan Menteri Dalam Neg-
eri (Kepmendagri) 
Nomor 100.05-174 
Tahun 2011 yang 
menyatakan mulai 
adanya pembentu-
kan tim RB di Ke-
mendagri.

Menurut An-
selmus, dalam tim 
pelaksana RB Ke-
mendagri tersebut 
terdiri dari empat 
Kelompok Kerja 
(Pokja) yaitu  Pokja 
1  mengurusi bi-
dang penataanor-
ganisasi,  yang  dik-
etuai Kepala Biro 
Organisasi, Pokja 2 
mengurusi bidang 
penataan manaje-
men Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang diketuai Kepala 
Biro Kepegawaian, Pokja 3 mengurusi 
bidang penataan program , pelayanan 
publik   dan akuntabilitas kinerja yang 
diketuai Kepala Biro Perencanaan dan 
Pokja 4 mengurusi bidang penguatan 
pengawasan dan penataan Perun-
dang-undangan yang diketuai Sekre-
taris Inspektorat Jenderal.

Secara garis besar ada 10 program 
yang dilakukan segenap jajaran Ke-
mendagri untuk mendukung tercapain-
ya RB, antara lain program percepatan 
(quick win), program manajemen pe-
rubahan, program penataan peraturan 
perundang-undangan, program pena-
taan dan penguatan organisasi, pro-
gram penataan tatalaksana, program 
penguatan sistem manajeman SDM 
apartaur, program penguatan pen-
gawasan, program penguatan akunt-
abilitas kinerja, program peningkatan 
kualitas pelayanan publik dan program 
monitoring, evaluasi dan pelaporan.

“Ada 8 area perubahan yang men-
jadi sasaran RB di Kemendagri, yaitu 
organisasi, tata laksana, peraturan 
perundang-undangan, SDM aparatur, 
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan 

publik dan pola pikir dan budaya kerja 
aparatur,” katanya dalam acara  So-
sialisasi  Penilaian  Mandiri  Pelaksa-
naan Reformasi Birokrasi di Aula Badan 
Penelitian dan Pengembangan (BPP) 
Kemendagri pada Kamis 9 Mei 2013.

Anselmus menambahkan, dua inti 
RB yang dilakukan di Kemendagri 
adalah reformasi institusi dan peruba-
han perilaku birokrat. Sebagai langkah 
awal RB adalah melakukan restrukturi-
sasi komponen di kementerian.

Menurut Anselmus, pihaknya juga 
mengklaim telah berhasil melakukan 
beberapa langkah yang diharapkan 
dalam rangka RB, seperti program 
percepatan dengan melakukan pe-
nyusunan Standar Operasional Prose-
dur (SOP) e-Procurement,  Pengem-
bangan website e-Procurement 
Kemendagri,Pembentukan unit Lay-
anan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE),  Penerapan e-procurement 
secara bertahap, Penyusunan SOP 
Pelayanan Administrasi Kerjasama 
Luar Negeri (AKLN), Pengembangan 
website Pusat AKLN Kemendagri, 
Pelaksanaan Pelayanan APDL untuk 
sejumlah pejabat/pegawai Kemendag-

REMUNERASI PNS 
KEMENDAGRI MENDEKATI KLIMAKS
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ri, Pemerintaha Daerah (Pemda) dan   ang-
gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD).

Beberapa program lainnya, ditambahkan 
Anselmus sebagai wujud RB Kemendagri 
yaitu program manajemen perubahan, dalam 
kaitan hal ini, Kemendagri telah membentuk 
tim manajemen perubahan pada masing-
masing komponen Kemendagri.

“Juga dilakukan sosialisasi dan internal-
isasi kebijakan nasional reformasi birokrasi 
pada masing-masing komponen Kemendag-
ri,” ujarnya.

Selain itu tim RB juga melakukan program 
penataan peraturan perundangan dengan 
langkah melakukan identifikasi peraturan 
perundang-undangan yang tidak harmonis/ 
sinkron, merekapitulasi peraturan perundan-
gan yang tidak harmonis/ sinkron, menyusun 
peta peraturan perundang-undangan yang 
tidak harmonis/sinkron sesuai tingkatan pe-
rundang-undangan dan melakukan diagno-
sis organisasi dan beban kerja Kemendagri.

Hasil dari kerja keras yang telah dilaku-
kan tim RB Kemendagri bisa dilihat dengan 
keluarnya penilaian dari Unit Pengelola Re-
formasi Birokrasi Nasional (UPTBN) yang 
telah melakukan penilaian atas perkemban-
gan pelaksanaan RB Kemendagri hingga 
tahun 2012.

Hasilnya Kemendagri mendapat nilai 53, 
sehingga diusulkan oleh Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (Menpan-RB) kepada Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) untuk diberi tunjan-
gan kinerja (remunerasi) sebesar 50 persen 
mulai tahun 2013.

Pelaporan kinerja RB-Kemendagri sam-
pai tahun 2012 juga telah dilakukan melalui 
instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online.

RB Kemendagri masih harus ditingkatkan
Meski sudah mendapat kepastian untuk 

mendapat remunerasi sebesar 50 persen 
mulai tahun 2013 ini, namun bukan berarti 
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pekerjaan untuk RB di Kemendagri selesai.
Menurut Kepala Bagian  Perencanaan Kepegawaian, Biro Kepegawaian  Ke-

mendagri, Dian Permana, M.si, tugas seluruh jajara di Kemendagri untuk mewu-
judkan RB masih cukup berat. Saat ini, perolehan reward dari kemenkeu atas hasil 
kerja seluruh jajaran Kemendagri baru awal dari RB di Kemendagri.

Melihat hasil penilaian dari UPTBN dimana Kemendagri mendapatkan nilai 
sekitar 50-an, ini berarti dapat dikatakan, untuk mencapai hasil maksimal sebesar 
100 persen, maka seluruh jajaran di kemendagri hasrus memenuhi kekurangan 50 
persen sisanya.

Dian mengatakan, keseriusan RB di Kemendagri juga sebenarnya dapat dilihat 
salah satunya yang menyangkut hal kepegawaian. Mulai dari pelaksanaan peneri-
maan Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS), pihak Kemendagri sudah melakukan 
transparansi yang merupakan salah satu unsur dalam RB.

“CPNS yang sudah diangkat diharapkan akan dilakukan mentoring dengan 
melakukan rolling selama satu tahun ke komponen,” katanya.

Selain itu, sistem absensi dengan menggunakan Finger Print akan memudah-
kan Biro Kepegawaian untuk mendata setiap pegawai yang melakukan ijin, ab-
sensi maupun cuti. Data tersebut setiap tahun akan dilaporkan secara elektronik 
melalui surat elektronik (email). Bahkan rencananya pada tahun 2014 kemendagri 
akan menerapkan sistem tambahan pada absensi dengan adanya sistem perin-
gatan (alert system) yang menunjukkan adanya pelanggaran disiplin pegawai.

Dani mengakui, dari 10 program RB di Kemendagri, yang tercatat paling bagus 
adalah akuntabilitas sementara untuk penataan manajemen SDM aparatur menjadi 
hal yang memiliki kinerja paling kecil nilainya.

 “RB salah satu perannya kan untuk meningkatkan kinerja aparatur, makanya 
kami terus menggenjot perbaikan SDM aparatur agar sesuai dengan harapan RB. 
Salah satunya adalah dengan melakukan penataan sistem manajemen aparatur, 
harapannya, adalah adanya dukungan dari pegawai dan pimpinan untuk memak-
simalkan penerapan RB,” ujarnya.

Perlu Pemahaman Mendalam tentang RB
Dalam kesempatan yang sama Kepala Biro organisasi Sekretariat Jenderal Ke-

mendagri, Drs. Eduard Sigalingging, M.Si menambahkan, ada banyak kesalahan 
pemahaman mengenai makna dari RB.

Eduard mengatakan, selama ini RB diidentikkan dengan melakukan penghe-
matan dengan merampingkan struktur organisasi yang ada, sehingga terjadilah 
penggabungan-penggabungan dalam struktur organisasi yang ada.

Menurut Eduard, sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk melaku-
kan penghematan dalam RB selain melakukan perampingan organisasi. Salah 
satu contohnya menurut Eduard adalah memaksimalkan SDM yang ada.

Eduard mengambil contoh adalah kebutuhan auditor di beberapa Kementeri-
an/Lembaga (K/L) yang ada. Dia mengatakan, ada cara lain untuk menyediakan 
tenaga auditor selain dari rekrutmen pegawai, yaitu melakukan pelatihan kepada 
SDM yang ada untuk mempelajari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) auditor.

“Daerah butuh sekitar 20-30 orang auditor, kalau kita berusaha untuk 
memenuhinya seakan mustahil karena anggarannya hanya bisa untuk 5 orang au-
ditor saja, makanya kita harus menyiasatinya dengan memaksimalkan SDM yang 
ada,” paparnya.    (F dasa saPUtRa)

Bahkan rencananya 
pada tahun 2014 ke-
mendagri akan 
menerapkan sistem 
tambahan pada ab-
sensi dengan adanya 
sistem peringatan 
(alert system) yang 
menunjukkan adanya 
pelanggaran disiplin 
pegawai.
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esaat kemudian, suasana rumah di jalan 
Sudirman No 41 Medan Sumatera Utara itu 
terdengar iuh dengan suara alunan musik khas 
Batak. Muncul dari dalam mobil Menteri Dalam 

Negeri Gamawan Fauzi yang menggunakan kemeja putih 
dipadu dengan jas berwarna abu-abu serta celana ber-
warna hitam. Tampak hadir di sebelahnya seorang wanita 
paruh baya berwajah anggun dengan baju berwarna biru 
dan kain panjang bermotif batik berwarna merah dengan 
kerudung merah.

Begitu turun dari mobil, Gamawan Fauzi dipakaikan 
Happu, sementara Ibu Vita Gamawan Fauzi dipakaikan Bu-
lang serta perlengkapan adat Mandailing lainnya. Diiringi 
tortor, keduanya kemudian diarak menuju Bagas Godang 
yang telah disiapkan pada aula rumah dinas Gubernur Su-
mut tersebut.

Gamawan Fauzi beserta Ibu kemudian duduk bersila di 
Halangulu Tunggang Bosar untuk acara penabalan adat. 

Keduanya terlihat begitu khidmat mengikuti setiap proses 
yang ada dalam upacara adat tersebut.

Mendagri beserta Ibu juga sangat antusias saat sesekali 
diminta menortor bersama Ketua Adat. Gerak gemulai tan-
gan keduanya serta gerakan kaki yang terlihat begitu fleksi-
bel membuat setiap orang yang hadir tersenyum melihat 
keduanya.

arti gelar adat yang diberikan Cukup Bermakna
Penabalan ini dilakukan oleh perkumpulan Raja-Raja 

Padang Bolak Raja Panusunan Bulung Gunungtua, Raja 
Purba Sinomba, Raja Halongonan Tano Sapanjang Banua 
Sadesa, Raja Nabalok Dohot Raja Torbing Balik.

Gamawan Fauzi mendapat marga Siregar dengan ge-
lar Sutan Parlindungan Purbatua Siregar, sementara istri 
mendapat penabalan marga Harahap dengan gelar Namo-
ra Oloan Tano Sapanjang Banua Sadesa Harahap.

Penabalan marga dilaksanakan melalui prosesi adat 

Raungan sirine terdengar dari kejauhan. Secepat kilat para pria berpakaian serba hitam segera menuju pintu 
gerbang. Tak lama kemudian mulai terlihat sebuah mobil berwarna hitam dengan nomor polisi RI 16.

MENDAGRI BESERTA ISTRI 
DITABALKAN JADI ORANG BATAK
Mendapat Marga siregar dan Harahap
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di Bagas Godang, melalui pembacaan keputusan sidang 
adat raja raja oleh AKBP (pur) H. Sarbaini Harahap. Raja 
Haalongan Tano Sapanjang Banua Sadesa yang bergelar 
Tongku Raja Sidakkal Harahap ini mengatakan arti gelar 
adat yang diberikan kepada Mendagri cukup bermakna.

“Gelar yang diberikan memiliki arti perjalanan hidupnya 
harus mengayomi dan melindungi,” katanya.

Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dalam 
kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya beserta ma-
syarakat Sumatera Utara sangat bahagia dan bangga me-
miliki saudara baru.

Menurut Gatot Pujo Nugroho yang juga mendapat marga 
Lubis ini mengatakan, dengan tambahan keluarga baru ini 
pihaknya berharap agar tali silaturahmi dan komunikasi di-
antara mereka terus terkalin dengan baik. Selain itu penam-
bahan saudara baru, Mendagri Gamawan Fauzi diharapkan 
dapat lebih memajukan Sumatera Utara ke depannya.

“Tentu kami sangat senang dan bahagia dengan adanya 

keluarga baru yaitu Mendagri. Untuk itu kami berharap kelu-
arga baru ini dapat turut membantu dalam membangun dan 
mengembangkan Sumatera Utara,” ujarnya.

Gatot Pujo Nugroho mengatakan, almarhum Raja Inal 
Siregar semasa memimpin Sumatera Utara selalu mengajak 
para putra daerah yang merantau untuk turut serta memikir-
kan dan membangun kampung halaman.

“Jadi kami ingin ada semacam forum percepatan pem-
bangunan Sumatera Utara. Dengan adanya forum ini di-
harapkan bisa membantu percepatan Sumatera Utara, ter-
masuk salah satu anggota forum ini yaitu Mendagri yang 
baru saja menjadi keluarga baru kami, mari kita konsen 
pada Marsipature Hutana Be,” paparnya.

Mendagri Bangga Menjadi Orang batak
Gamawan Fauzi dalam kesempatan tersebut merasa is-

timewa dan mengucapkan terima kasih kepada para Raja 
terutama pada Raja Panusunan yang dapat melaksanakan 

sidang menabalkan gelar ini.
Menurutnya, secara pribadi ini se-

buah kebanggan tersendiri. Gamawan 
Fauzi menambahkan, dirinya memang 
sudah dekat dengan masyarakat Batak 
sejak kecil. Maka tidak heran jika usai 
penabalan ini, dirinya akan sangat ter-
sanjung jika ada yang memanggilnya 
dengan sebutan marga yang dipakain-
ya yaitu Siregar.

“ Ini hari yang bersejarah bagi kami, 
sejak saat ini maka kami sudah men-
jadi bagian dalam rumpun masyarakat 
Batak, mulai saat ini kepada siapa saja, 
panggil sayan dengan Gamawan Fauzi 
Siregar,” tambahnya.

Gamawan fauzi berjanji, dirinya 
akan semakin memupuk tali silaturahmi 
dan memupuk rasa persaudaraan di-
antara masyarakat Batak. Menurutnya 
prosesi adat yang telah dijalaninya 
dalam penabalan ini menjadi sesuatu 
yang harus dijadikan sebuah kebang-
gaan.

“Saya menyambut baik filosofi yang 
disampaikan ketua adat dalam prosesi 
yang telah dilakukan. Apa yang sudah 
diberikan kepada kami tidak akan kami 
sia-siakan, ini justru menjadi pemicu 
kami agar kami lebih baik lagi ke de-
pannya dalam membawa nama baik 
masyarakat Batak,” ungkapnya. 

 (F dasa saPUtRa)
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Identitas resmi bagi tiap penduduk 
Indonesia ini diterbitkan oleh 
Instansi Pelaksana yang berlaku di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sesuai dengan 
lokasi penduduk tersebut bermukim.

Seiring berjalannya waktu, pemer-

intah merasa KTP konvesional yang 
ada memungkinkan seseorang dapat 
memiliki lebih dari satu KTP dan hal 
tersebut memang banyak ditemui di 
masyarakat. 

Kepemilikan KTP ganda ini dise-
babkan belum adanya basis data 

terpadu yang menghimpun data pen-
duduk dari seluruh Indonesia, fakta 
tersebut memberi peluang penduduk 
yang ingin berbuat curang terhadap 
negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Banyaknya fakta di lapangan ten-
tang kepemilikan KTP ganda ini juga 

tertibkan administrasi
Kependudukan dengan E-KtP
Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap 
warga Negara yang telah berumur 17 tahun dan atau telah menikah wajib hukumnya memiliki identitas 
kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).



11SSN No. 1410 - 4210 | Volume 13 No. 1

forum

menyulitkan pemeriintah dalam meny-
usun Daftar Pemilih (Dapil) dalam kai-
tannya Pemilihan Umum (Pemilu).

Atas dasar pemikiran-pemikiran 
tersebut itulah, pemerintah kemudian 
menerbitkan Undang–Undang (UU) 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Administrasi Kepen-
dudukan.

Semenjak terbitnya UU tersebut, 
reformasi di bidang penataan admin 
kependudukan mengalami perubahan 
yang sangat mendasar dan pesat, ini 
tercermin dengan begitu cepat dan 
lengkapnya regulasi dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan 
Presiden (Perpres) maupun Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Hal utama yang menjadi tujuan di 
bidang penataan admin kependudu-
kan adalah tersedianya database 
kependudukan secara nasional, den-
gan akurasi yang tepat untuk memu-
dahkan keabsahan terbitnya dokumen 
kependudukan dengan diberikannya 
Nomor Induk Kependudukan (NIK) 
bagi setiap penduduk.

Keseriusan pemerintah dalam hal 
ini tercermin dengan dicanangkannya 
tiga program strategis nasional pada 
tahun 2009 yang meliputi:
•	 Pemutakhiran data kependudukan’
•	 Penerbitan Nomor Induk Kepen-

dudukan (NIK)
•	 Penerapan KTP Elektronik (e-KTP)

dasar Hukum penerapan e-KtP
Untuk mendukung akurasi pem-

bangunan database kependudukan 
degan akurasi yang tepat melalui ke-
tunggalan NIK, maka pemerintah ke-
mudian menerbitkan Keppres Nomor 
126 Tahun 2009 tentang penerapan 
KTP berbasis NIK Nasional atau yang 
kita kenal dengan e-KTP yang kemudi-
an diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 35 Tahun 2010.

Menurut Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, e-KTP ini memiliki 
kode keamanan dan rekaman elek-
tronik data kependudukan berbasis 
NIK secara Nasional yang menyimpan 
data mengenai biodata, foto, sidik jari, 
iris mata dan tanda tangan yang ter-
simpan dalam fisik e-KTP.

Hal ini untuk mencegah dan menu-

tup peluang adanya KTP ganda dan 
KTP palsu, sehingga memberikan rasa 
aman dan kepastian hukum pada ma-
syarakat. Selain itu juga mendukung 
terwujudnya data base kependudukan 
yang akurat, sehingga Data Pemilih 
dalam Pemilu dan Pemilukada yang se-
lama ini sering bermasalah tidak akan 
terjadi lagi, dan semua warga Negara 
Indonesia yang berhak memilih terja-
min hak pilihnya, serta mempermudah 
dan memberikan keamanan dalam 
pelayanan di berbagai sektor baik In-
stansi pemerintah maupun swasta.

“NIK yang ada di e-KTP akan dijadi-
kan dasar dalam penerbitan dokumen 
seperti penerbitan paspor, SIM, NPWP, 
Polis Asuransi, Sertifikat atas hak tanah 
maupun pengurusan perbankan,” kat-
anya dalam berbagai kesempatan.

Pemerintah Kejar target Rampung-
kan Program e-KtP

Untuk mewujudkan tujuan mulia 
mengenai administrasi kependudukan 
ini, Menteri Dalam Negeri kemudian 
mengeluarkan surat edasaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 471.13/4141/SJ 
tertanggal 13 Oktober 2010 tentang 
penerbitan NIK dan persiapan penera-
pan e-KTP.

Pemerintah kemudian mulai 
melakukan pemutakhiran data ter-
kait kependudukan yang telah dis-
elesaikan pada 2010 lalu, sementara 
penerbitan NIK bagi seluruh penduduk 
Indonesia juga telah selesai pada 
Desember 2011. Berdasarkan hasil 
pendataan penduduk di seluruh Ka-
bupaten/Kota tersebut, terdapat data 
jumlah penduduk di 
Indonesia sebanyak 
251,8 juta jiwa. Dari 
jumlah tersebut ada 
sebanyak 191,3 juta 
jiwa penduduk yang 
wajib memiliki KTP.

Pemerintah khu-
susnya Kementerian 
Dalam Negeri menar-
getkan pemberlakuan 
e-KTP akan dimulai 
pada Januari 2014. 
Untuk itu, pemerin-
tah terus menggenjot 
pelaksanaan pereka-

man dan pencetakan e-KTP, pasalnya 
setelah e-KTP mulai diberlakukan, KTP 
yang lama sudah tidak berlaku lagi. 
Hingga saat ini, jumlah perekaman 
dan pencetakan e-KTP telah mencapai 
sekitar 175 juta jiwa. Jumlah ini masih 
kurang sekitar 16 juta jiwa yang belum 
terekam atau memiliki e-KTP.

“Saya berharap pemerintah daerah 
dapat bekerja lebih keras lagi untuk 
menyelesaikan proses perekaman e-
KTP untuk warganya di wilayah mas-
ing-masing,” ujar Menteri Dalam Neg-
eri, Gamawan Fauzi.

Keinginan Menteri Dalam Negeri 
agar pemerintah daerah dapat melaku-
kan perekaman dan pencetakan e-KTP 
100 persen secepat mungkin rampung  
pada tahun ini, sejalan dengan adanya 
Pemilu pada 2014.

Seperti diketahui, pada Pemilu 
2014 mendatang, Daftar Penduduk Pe-
milih Potensial Pemilu (DP4) yang akan 
diterima oleh KPU dan kemudian akan 
dikeluarkan dalam Daftar Pemilih Tetap 
(DPT) menggunakan data kependudu-
kan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri sendiri men-
gatakan penyerahan DP4 merupakan 
tahapan penting dalam proses pemu-
takhiran dan penetapan daftar pemilih, 
untuk itu pihaknya berupaya sung-
guh-sungguh untuk menyiapkan DP4 
yang jauh lebih akurat sebagai bentuk 
akuntabilitas dan aktualisasi serta rasa 
tanggung jawab dalam rangka pen-
guatan dan pendalaman demokrasi di 
Indonesia.

Gamawan Fauzi menjamin akurasi 
DP4 tersebut, karena data kependudu-
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kan yang diberikan pemerintah kepada 
KPU merupakan data base penduduk 
kabupaten/kota yang sudah diintegra-
sikan dengan hasil perekaman e-KTP.

Sebelum menyerahkan DP4 ke-
pada KPU, Kemendari juga sudah 
meminta bupati/walikota melalui dinas 
terkait sebanyak tiga kali untuk meny-
empurnakan data base kependudukan 
dengan hasil pelayanan pendaftaran 
penduduk serta tambahan dan pen-
gurangan penduduk akibat kelahiran, 
kematian, dan pindah alamat (lampid).

Kemudian Kemendagri melakukan 
pembersihan data sebanyak 4 kali 
dengan menggunakan sistem admin-
istrasi kependudukan (SIAK) dan hasil 
perekaman KTP elektronik. 

“Jadi semua warga Negara Indone-
sia yang punya hak pilih dapat meng-
gunakan hakn pilihnya tetapi hanya 
satu kali,” tuturnya.

Berdasarkan data yang ada, 
asumsi pemilih pada Pemilu 2014 
mendatang ada sebanyak 185 juta 
jiwa, sementara perekaman dan 
pencetakan e-KTP telah mencapai 175 
juta jiwa, dengan begitu masih ada 10 
juta jiwa lagi yang perlu di data oleh 

KPU untuk menyempurnakan DPT Pe-
milu 2014.

e-KtP Berlaku seumur Hidup Untuk 
Permudah akses Pelayanan Publik

Sesuai dengan tujuan awal pener-
bitan e-KTP, yaitu untuk memudahkan 
masyarakat mengakses pelayanan 
publik, pemerintah juga berencana 
memberlakukan e-KTP seumur hidup.

Perubahan masa berlaku kartu 
identitas yang sebelumnya untuk jang-
ka lima tahun itu bahkan menjadi salah 
satu bagian dari revisi Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admin-
istrasi Kependudukan (Adminduk).

Pasal 64 ayat (4) huruf a UU No.23 
Tahun 2006 yang mengatur bahwa 
masa berlaku KTP adalah 5 (lima) 
tahun perlu dilakukan penyesuaian 
menjadi seumur hidup. Syaratnya, 
sepanjang tidak ada perubahan atas 
elemen data penduduk dan berubahn-
ya domisili penduduk.

Menurut Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi, perubahan masa ber-
laku e-KTP ini juga sebagai salah satu 
bukti usaha pemerintah untuk melaku-
kan penghematan anggaran, pasalnya 
jika harus melakukan pergantian KTP 

tiap lima tahun, su-
dah pasti akan 

menambah 

biaya. Namun dengan pemberlakukan 
e-KTP seumur hidup, penggantian kar-
tu identitas tersebut akan dilakukan jika 
ada perubahan yang mendasar terha-
dap data diri pemilik KTP.

Selain soal penghematan, peruba-
han masa berlaku ini juga sebagai 
upaya penyederhanaan sehingga ma-
syarakat tidak perlu lagi dalam setiap 
lima tahun sekali memperpanjang KTP. 

Meski begitu, bukan berarti pemer-
intah di daerah yang berwenang men-
gurusi KTP selama ini menjadi lengah. 
Masih akan tetap terjadi pengurusan 
terkait tanda resmi warga negara, mis-
alnya, perbaikan status dan gelar pen-
didikan yang berpotensi merubah data 
di dalam e-KTP.

Sementara itu, Gamawan Fauzi 
juga akan segera menyusun pedoman 
pemberlakukan e-KTP dalam pelayan-
an publik oleh pemerintah, pemerintah 
daerah (pemda), dan lembaga per-
bankan. Penyusunan pedoman penye-
lenggaraan pelayanan publik berbasis 
e-KTP itu didasarkan pada Perpres No-
mor 126 Tahun 2012 tentang Peruba-
han Ketiga atas Perpres Nomor Nomor 
26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP 
Berbasis NIK Secara Nasional.

Perpres terbaru terkait penerapan 
e-KTP secara nasional ini mengatur 
pelayanan publik berbasis e-KTP  yang 
nantinya instansi pemerintah, pemda, 
lembaga perbankan, dan swasta wajib 

memberikan pelayanan kepada war-
ga dengan dasar e-KTP dengan 

tidak lagi mempertimbangkan 
domisili.

Jenis-jenis pelayanan 
publik yang dapat diinte-
grasikan dengan penera-

pan e-KTP ini akan di-
rumuskan bersama 
pihak-pihak terkait, 
misal untuk pengu-
rusan NPWP, SIM, 
Jamkesmas, Jamkes-
da, dan sebagainya.  

 (F dasa saPUtRa)
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i
ndonesia adalah negara kepulauan 
terbesar di dunia. Luas wilayah In-
donesia mencapai total 5.180.053 
km2 yang terdiri dari total luas 

daratan mencapai 1.922.570 km2 dan 
luas lautan yang mencapai 3.257.483 
km2.

Dengan luas wilayah sebesar itu, 
membutuhkan banyak perhatian ekstra 
utnuk memperhatikan kesejahteraan 
masyarakatnya yang mencapai kurang 
lebih 250 juta penduduk ini.

Tidak dapat dipungkiri, luas wilayah 
ini juga menimbulkan permasalahan 
tersendiri, khususnya masalah perba-
tasan dengan Negara tetangga yang 

berbatasan darat secara langsung den-
gan Indonesia.

Selama ini banyak masalah terjadi di 
daerah yang berbatasan dengan neg-
ara tetangga. Persoalan yang muncul 
tidak sekadar menyangkut bidang per-
tahanan negara, tetapi juga persoalan 
ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan persoalan yang mun-
cul juga terkadang rumit dan berpotensi 
menimbulkan konflik dengan negara 
tetangga. Untuk itu, diperlukan suatu 
pengelolaan yang terpadu untuk men-
gatasi berbagai masalah itu dengan 
melibatkan kementerian dan institusi 
terkait.

Berkaca pada pemikiran tersebut, 
pemerintah kemudian membentuk se-
buah badan yang bertanggung jawab 
untuk mengurusi segala persoalan 
yang berhubungan dengan perbatasan 
Negara.

Awal tahun 2010, Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono akhirnya menge-
luarkan Peraturan Presiden (Perpres) 
tentang Badan Nasional Penanganan 
Perbatasan (BNPP).

Pembentukan BNPP merupakan tin-
dak lanjut dari Undang-Undang (UU) 
Nomor 43/2008 tentang Wilayah Negara 
Pasal 18 ayat (1), dan Peraturan Pres-
iden Republik Indonesia Nomor  12  Ta-

BNPP PACU PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN

Jadikan Wilayah Perbatasan 
Sebagai Beranda Indonesia
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hun  2010 Tentang Badan Nasional Pen-
gelola Perbatasan.

BNPP berada di bawah Kementeri-
an Dalam Negeri (Kemdagri), badan ini  
bertanggung jawab penuh secara lang-
sung kepada Presiden dan bertugas 
menetapkan kebijakan program pem-
bangunan perbatasan, menetapkan 
rencana kebutuhan anggaran, men-
goordinasikan pelaksanaan program 
dan kegiatan di daerah perbatasan, 
serta melaksanakan evaluasi dan pen-
gawasan daerah perbatasan.

Di daerah-daerah yang berbatasan 
langsung dengan negara tetangga, 
seperti Kalimantan Barat, Kaliman-
tan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara 
Timur juga dibentuk Badan Daerah Pen-
gelola Perbatasan (BDPP). BDPP memi-
liki hubungan koordinasi dengan BNPP.

Sejak badan ini dibentuk, deru pem-
bangunan di wilayah perbatasan sudah 
mulai terasa. Meski begitu, perkem-
bangan pembangunan di perbatasan 
masih dirasakan berjalan lambat jika 
dibandingkan daerah lain di wilayah In-
donesia.

Menurut Kepala BNPP sekaligus 
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, 
sejak badan ini dibentuk, pihaknya 
langsung bergerak cepat untuk mem-
buat program-program yang menguat-
kan program-program sektoral yang 
mendukung perkembangan pemban-
gunan di perbatasan.

“Saya ingin menjadikan wilayah 
perbatasan sebagai halaman depan 

Indonesia,” katanya dalam beberapa 
kesempatan.

Salah satu yang menjadi pekerjaan 
rumah dan harus terus ditingkatkan 
adalah masalah infrastruktur yang ma-
sih minim dihampir seluruh wilayah per-
batasan Indonesia.

Tidak heran jika keterbatasan in-
frastruktur ini membuat segala fasilitas 
yang seharusnya dapat dinikmati oleh 
masyarakat di perbatasan menjadi ter-
hambat. Jangan kaget jika kita melihat 
fakta di lapangan, ada warga Indonesia 
di perbatasan yang lebih memilih seko-
lah di Negara tetangga serta melakukan 
aktivitas jual beli dengan menggunakan 
mata uang asing ketimbang menggu-
nakan mata uang rupiah.

Ketimpangan kesejahteraan ma-
syarakat di daerah perbatasan dengan 
masyarakat di Negara tetangga ini juga 
berpotensi memicu implikasi gerak per-
pindahan penduduk atau imigran illegal 
antar Negara serta rentannya jalur pe-
nyelundupan barang. 

Menurut Gamawan, yang menjadi 
salah satu perhatian adalah bagaima-
na memperbaiki infrastruktur sekaligus 
konektifitas serta memperbaiki pelayan-
an dasar di daerah perbatasan. Ini perlu 
dilakukan agar daya saing di wilayah 
perbatasan dapat sejajar dengan daya 
saing nasional.

“Yang perlu diperbaiki, antara lain 
tingkat kemiskinan masih tinggi yakni 
18,3 persen, sedangkan nasional sudah 
11,4 persen. Selain itu daya saing dae-

rah perbatasan masih 67 sedangkan di 
nasional sudah 70,”katanya.

Untuk itulah, keberadaan BNPP 
terus dioptimalkan. Gamawan Fauzi 
mengungkapkan, saat ini komitmen 
kementrian/lembaga terkait terhadap 
pembangunan kawasan perbatasan su-
dah sangat baik. 

Anggaran kementerian/lembaga 
terkait untuk pembangunan kawasan 
perbatasan mencapai 85,9 persen atau 
mencapai Rp3,85 triliun. Dana tersebut 
dikoordinasikan oleh BNPP dan telah 
sudah mengakomodasi usulan dae-
rah.  Beberapa kebutuhan yang masuk 
dalam pos anggaran tersebut salah sa-
tunya yaitu pembenahan Pos Lintas Ba-
tas Negara (PLBN).

“Saat ini sedang dilakukan pemban-
gunan dan peningkatan sarana/prasa-
rana di sejumlah pos, termasuk pembe-
nahan manajemennya,” ujar Gamawan 
Fauzi.

Gamawan Fauzi mengatakan, BNPP 
telah menetapkan tiga lokasi calon 
pusat pertumbuhan di kawasan per-
batasan, yakni Entikong (Kabupaten 
Sanggau), Nanga Badau (Kabupaten 
Kapuas Hulu), dan Sebatik (Kabupaten 
Nunukan). 

Program-Program Untuk Bangun 
Perbatasan

Melihat keadaan di perbatasan, 
pemerintah juga tidak tinggal diam. 
Banyak program diluncurkan untuk 
membangun wilayah perbatasan. Be-
berapa program tersebut seperti misal-
nya Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat  (PNPM), Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pembangunan  
Ekonomi Indonesia (MP3EI) atau den-
gan menggandeng Tentara Nasional In-
donesia (TNI) dengan programnya TNI 
Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Khusus untuk program PNPM, 
pemerintah mengalokasikan dana hing-
ga Rp216,6 miliar untuk mendorong 
pembangunan ekonomi di 80 keca-
matan yang berada di perbatasan.

Sementara untuk program MP3EI, 
pemerintah tanpa mengecilkan arti per-
batsan lainnya, lebih menitikberatkan 
pada perbatasan yang berada di Kali-
mantan.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat, 
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Kalimantan berbatasan langsung den-
gan Negara Malaysia, yang notabene 
memiliki tingkat kesejahteraan lebih 
baik dari Indonesia. Selain itu hubun-
gan kedua Negara serumpun ini kerap 
berselisih paham, baik dalam hal batas 
Negara, ekonomi maupun budaya.

Menurut Bupati Sanggau, Ir H Seti-
man H Sudin, pemerintah pusat telah 
merancang MP3EI yang membutuhkan 
peran aktif kalangan usaha sebagai 
pelaku pembangunan. 

MP3EI ini bergulir setelah diketahui 
kekayaan BUMN di Indonesia menca-
pai Rp 1,3 bilion, dan sebesar Rp 800 
triliun di antaranya dapat dijadikan seb-
agai modal MP3EI.

“Dalam pelaksanaannya nanti, jika 
pihak BUMN tidak mampu menjalankan 
modal itu, bisa ditawarkan kepada pi-
hak swasta, atau ke pihak asing uintuk 
mengelolanya,” jelas Setiman.

Dana sebesar Rp 800 triliun itu 
nantinya, diantaranya akan digelon-
torkan untuk pembangunan di wilayah 

perbatasan di seluruh Indonesia. Tentu-
nya sebagai angin segar bagi Provinsi 
Kalimantan Barat yang memiliki daerah 
yang berbatasan langsung dengan Ma-
laysia. Termasuk Entikong di Kabupaten 
Sanggau.

“Presiden telah meminta untuk di-
rancang terobosan-terobosannya. 
Karenanya Memorandum of Under-
standing (MoU) dengan Kadin nantinya 
juga diarahkan kepada pembangunan 
di perbatasan,” ungkap Setiman.

Lebih lanjut dikatakan Setiman, khu-
sus untuk pembangunan wilayah per-
batasan di Kalbar termasuk Entikong, 
dibutuhkan dana sekitar Rp 6 triliun. Ta-
hun 2011 ini di Kalbar yang mendapat-
kan prioritas adalah perbatasan Sam-
bas dan Sanggau.

“Melalui MP3EI merupakan jawaban 
untuk menjawab berbagai persoalan 
pembangunan yang ada di wilayah 
perbatasan selama ini. Sehingga dapat 
meminimalisir berbagai ketimpangan 
pembangunan antara kedua negara. 

Apalagi perbatasan adalah beranda 
terdepan suatu bangsa, termasuk En-
tikong bagi Indonesia,” tandas Setiman 
(Kalimantan-News.com).

Sedangkan untuk program TMMD, 
Menteri Dalam Ngeri Gamawan Fauzi 
menginginkan pola pembangunan yang 
dilakukan TNI dalam setiap program 
TMMD menitikberatkan pada pemban-
gunan infrastruktur di wilayah tertinggal, 
terutama di wilayah pedesaan.

Dengan begitu, menurut Gamawan 
Fauzi, akses untuk menuju wilayah 
perbatasan yang selama ini terkesan 
masih terisolasi dapat dibuka. Selama 
ini sejumlah daerah, khususnya di 
wilayah perbatasan, daerah tersebut 
sulit menerima kedatangan orang asing 
karena minimnya infrastruktur.

Beberapa daerah yang terisolasi 
dan tidak dapat dilalui transportasi darat 
adalah pedalaman Kecamatan Krayan, 
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur 
yang berbatasan dengan Distrik Bakala-
lan, Sarawak Malaysia.   (F dasa saPUtRa)
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BLsM merupakan dana kompensasi kenaikan 
harga BBM yang diberikan pemerintah 

kepada masyarakat. Pemberian BLSM ini dilakukan secara 
langsung kepada masyarakat agar tepat sasaran.

Wacana BLSM merupakan satu bentuk kompensasi, 
bentuk kompensasi lainnya berupa beras miskin, beasiswa 
yang diberikan secara tunai, dan program keluarga hara-
pan (PKH).

Dari penekanan subsidi BBM bersubsidi, pemerintah 
telah berhasil menyelamatkan anggaran subsidi energi 
sekitar Rp42 triliun. Dalam Rancangan Anggaran Pendapa-
tan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P), pemerintah 
menganggarkan dana untuk kompensasi kenaikan harga 
BBM bersubsidi sebesar Rp29,4 triliun.

Secara terperinci, dana tersebut akan dialokasikan un-

tuk beberapa program sosial seperti Bantuan Siswa Miskin 
(BSM) sebesar Rp7,5 triliun, tambahan untuk Program 
Keluarga Harapan (PKH) Rp0,7 triliun, alokasi tambahan 
untuk program raskin Rp4,3 triliun, alokasi untuk Bantuan 
Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Rp9,7 triliun 
serta alokasi Program Infrastruktur Dasar sebesar Rp7,25 
triliun.

data Penerima BLsM gunakan data e-KtP
Kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan akan me-

nambah jumlah penduduk miskin. Pemerintah berasumsi 
jika tidak melakukan apa-apa dalam perlindungan sosial, 
maka penduduk miskin akan naik dari 10,5 persen menjadi 
12,6 persen atau sekitar 4 juta tambahan penduduk miskin. 

Tiap-tiap keluarga miskin mendapatkan dana Rp150 

Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak 
(BBM) bersubsidi mulai 22 Juni yang lalu. Meski menimbulkan pro dan kontra 
namun kebijakan ini membawa dampak positif bagi sebagian masyarakat yaitu 
penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

BLSM, 
HARAPAN BAGI SI MISKIN
Kompensasi Kenaikan BBM Bersubsidi
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ribu per bulan yang akan dibagikan selama 4 bulan. Den-
gan memberikan BLSM selama 4 bulan, pemerintah meng-
klaim kenaikan yang 4 juta tersebut dapat ditekan sehingga 
penduduk miskinnya akan tetap seperti kondisi awal.

Banyaknya keluarga miskin yang akan menerima BLSM 
tentu saja beresiko menimbulkan polemik tersendiri di 
masyarakat. Keakuratan data menjadi syarat utama bagi 
tersedianya data penerima BLSM.

Belajar dari pemberian Bantuan Tunai Langsung (BLT) 
yang dilakukan pemerintah pada tahun 2008 lalu, PT Pos 
Indonesia sebagai penyalur BLT menggunakan data dari 
Badan Pusat Statistik (BPS). Keputusan ini ternyata menim-
bulkan banyak permasalahan di lapangan, pasalnya data 
yang diberikan BPS kepada PT Pos Indonesia tidak akurat.

Menyiasati hal tersebut agar tidak terjadi kembali, pada 
pembagian BLSM kali ini, pemerintah memutuskan untuk 
menggunakan data perekaman Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik (e-KTP) untuk menyusun daftar nama penerima 
BLSM.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pe-
manfaatan data e-KTP ini dipilih sebagai upaya pemerintah 
agar pembagian BLSM tidak salah sasaran, sehingga war-
ga yang benar-benar miskin yang akan memperolehnya.

“Kami punya data yang akurat sehubungan dengan 
data perekaman e-KTP yang telah dilakukan, ini bisa 
dimaksimalkan untuk menghasilkan data yang akurat,” 
katanya, beberapa waktu lalu.

Pendistribusian BLSM juga dilakukan melalui me-
kanisme yang canggih. Nantinya tiap penerima dana 
bantuan akan memperoleh Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
yang akan dibawa pada saat pengambilan dana tunai dan 
akan dipindai untuk memastikan kebenaran dan keaslian-
nya. Mekanisme ini sesuai dengan mekanisme yang digu-
nakan pada pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) 
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yang juga menggunakan kartu elektronik 
yang terhubung dengan Kartu Keluarga 
(KK) penerima.

Dengan diputuskannya kenaikan 
harga BBM oleh Sidang Paripurna DPR RI, 
Gamawan Fauzi meminta semua kepala 
daerah untuk menaati kebijakan nasional 
Pemerintah dalam memberlakukan pro-
gram BLSM.

Mendagri menghormati aspirasi ke-
pala daerah untuk mengalihkan program 
bantuan kompensasi kenaikan harga bbm 
bersubsidi sesuai dengan keperluan dan 
kebutuhan masing-masing daerah. Namun 
seluruh program nasional, termasuk BLSM, 
merupakan bagian dari kebijakan nasional 
yang harus dijalankan kepala daerah seb-
agai perwakilan Pemerintah pusat.

“Saya perlu memberikan peringatan 
kepada kepala daerah bahwa secara politik 
mungkin ada kepala daerah diusung oleh 
partai yang tidak setuju kenaikan harga 
BBM dan pemberian BLSM. Tetapi seb-
agai kepala daerah, dia adalah bagian 
dari sistem nasional yang saya harapkan 
semuanya menaati itu. Kebijakan ini sudah 
dilakukan kajian selama berbulan-bulan 
dan dari berbagai aspek yang sudah dipu-
tuskan, kalau ada aspirasi yang diterjemah-
kan di daerah dengan program sendiri 
silakan tetapi program BLSM ini harus 
ditaati,” ujarnya.

distribusi BLsM Melalui Kantor Pos
Pemerintah berencana membagikan 

BLSM dalam 2 tahap yang berlangsung 
mulai 22 Juni hingga 1 Juli. Direktur Utama 
PT Pos Indonesia I Ketut Mardjana men-
gatakan, PT Pos yang diberi kewenangan 
untuk membagikan BLSM menargetkan 
pembagian dana bantuan dapat rampung 
dilakukan paling telat sepekan dari jadwal 
penuntasan pembayaran yang dipatok 
pemerintah pada 31 Juli 2013.

Meski menargetkan pembagian BLSM 
dapat tuntas pada 31 Juli 2013, namun 
pemerintah tidak serta merta menarik kem-
bali dana yang masih belum diambil oleh 
masyarakat hingga tanggal tersebut. 

Menurut Menteri Koordinator Kes-
ejahteraan Rakyat, Agung Laksono jatah 
bantuan langsung sementara masyarakat 
(BLSM) bisa diambil selambat-lambatnya 
pada 2 Desember 2013.

Keputusan ini diambil agar masyara-
kat penerima dana kompensasi kenaikan 
BBM ini tidak langsung menyerbu kantor 

pos di masing-masing daerah. Dengan 
adanya kompensasi waktu penarikan uang, 
masyarakat bisa menyesuaikan waktu pen-
gambilan uang dengan kesibukan mereka 
masing-masing.

“Kalau tidak bisa diambil sesuai jadwal, 
tidak usah khawatir dan terburu-buru, 
karena bisa diambil sampai 2 Desember,” 
paparnya.

Tahap pertama pendistribusian dilaku-
kan di 15 kota antara lain Medan, Palem-
bang, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, 
Surabaya, Sidoarjo, Denpasar, Badung, 
Bogor, Banjarmin, Makassar, Ambon, 
Malang dan Solo. Sementara pada tahap 
kedua pendistribusian dilakukan pada selu-
ruh Kabupaten dan Kota Madya di seluruh 
Provinsi.

Pemerintah instruksikan daerah se-
diakan dana

 Sementara itu, meski telah menggu-
nakan data hasil perekaman e-KTP sebagai 
dasar penyusunan daftar penerima BLSM, 
pemerintah melakukan langkah lain untuk 
menjamin agar semua warga miskin benar-
benar memperoleh BLSM.

Dalam rapat koordinasi bersama 34 
Sekretaris Provinsi, diputuskan bahwa tiap-
tiap provinsi diminta untuk menyediakan 
dana guna menutupi kekurangan dana 
BLSM. Instruksiksi ini dimaksudkan, dana 
untuk menutupi kekurangan BLSM yang 
akan diambil dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) masing-
masing provinsi ini akan diberikan kepada 
warga miskin yang berhak memperoleh 
dana bantuan namun tidak atau belum 
terdaftar dalam e-KTP. 

“Ini solusi untuk menutupi kekurangan 
BLSM yang sudah disalurkan,” kata Direktur 
Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kementerian Dalam 
Negeri, Tarmizi Abdul Karim.

Nantinya keputusan bersama ini akan 
tertuang dalam instruksi menteri dan segera 
akan diterbitkan. Mekanisme pemberian 
BLSM dari APBD ini masih sama dengan 
pembagian BLSM dari pemerintah pusat, 
yakni melalui kantor pos. Adapun untuk 
memastikan BLSM ini tidak salah sasaran 
lagi, pemerintah menerapkan kebijakan 
substitusi kepemilikan kartu. Nantinya bagi 
warga mampu yang menerima kartu BLSM 
akan diminta untuk mengembalikan kartu itu 
ke perangkat pemerintah di kelurahan atau 
desa masing-masing.   (F dasa saPUtRa)

Ini solusi untuk me-
nutupi kekurangan 
BLSM yang sudah 
disalurkan,” 
Dirjen Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa 
Kementerian Dalam Negeri, 
Tarmizi Abdul Karim
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Tingkatkan kinerja Kepala Daerah, Menteri Dalam 
Negeri, Gamawan Fauzi menggelar Orientasi Kepe-
mimpinan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi 
Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pelaksanaan orientasi ini merupakan yang pertama 
di tahun 2013. Menurut Mendagri, pemerintah 
pusat sangat berkepentingan dengan majunya 
pemerintah daerah. Pasalnya, kinerja pemerintah 

pusat merupakan akumulasi kinerja pemerintah daerah.
 Ukuran keberhasilan otonomi daerah juga bukan saja 

dilihat dari kemajuan pembangunan fisik di daerah tersebut, 
melainkan sampai sejauh mana otonomi daerah itu mening-
katkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.

“Pelaksanaan otonomi daerah baru bisa dikatakan ber-
jalan sesuai arah, jika masyarakat bisa mendapat manfaat 
pembangunan dan melahirkan kesejahteraan,” katanya 
dalam pembukaan Orientasi Kepemimpinan Dan Peny-
elenggaraan Pemerintahan Bagi Bupati/Walikota dan Wakil 
Bupati/Wakil Walikota di Gedung Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Orientasi ini dilaksanakan dengan pertimbangan sangat 
bervariasinya latar belakang Bupati/Walikota dan Wakil 
Bupati/Wakil Walikota dari hasil Pemilukada, serta salah satu 
bentuk pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerin-
tah daerah oleh Kemendagri.

Lima tujuan Orientasi
Secara khusus, acara tersebut memiliki lima target 

tujuan yaitu, Pertama, pemahaman terhadap berbagai 
konsep, teori dan filosofi kepemimpinan dan penyeleng-
garaan pemerintahan daerah. Peluang untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih diberikan melalui diskusi mendalam 
dengan para narasumber pada setiap sesi pembelajaran.

Kedua, pengenalan dan pemahaman terhadap berbagai 
produk kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan di 
tingkat lokal dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ketiga, penyajian materi oleh para pakar dan praktisi di-
lakukan untuk pengayaan atas kondisi aktual yang dihada-
pi, terutama melalui pengamatan dan hasil penelitian yang 
mendalam dari pakar yang berasal dari lembaga penelitian 
dan perguruan tinggi di Indonesia.

Keempat, kegiatan pembelajaran lainnya yang telah 
diikuti adalah observasi lapangan untuk melakukan penga-
matan dan diskusi secara langsung dengan para penye-

gEnJOt PELaKsanaan 
PEMERintaHaan daERaH, MEndagRi 
gELaR ORiEntasi KEPEMiMPinan
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lenggara pemerintahan di tingkat provinsi dan 
Bupati/Walikota yang telah mempunyai cukup 
pengalaman dalam menjalankan roda pemer-
intahan daerah.

Kelima, sebagai bagian terakhir dari proses 
pembelajaran, akan disimulasikan berbagai 
peristiwa pemerintahan yang berpeluang ter-
jadi dalam 1 tahun anggaran.

Dari seluruh proses yang diikuti dalam keg-
iatan orientasi ini, Mendagri berharap para Ke-
pala Daerah mewujudkan daerah otonom yang 
grand desain pelaksanaannya ke depan telah 
ditetapkan dalam tujuh elemen utama peny-
elenggaraan otonomi daerah, yaitu penataan 
urusan pemerintahan, penataan kelembagaan 
daerah, penataan personil, penataan keuan-
gan daerah, penataan perwakilan, penataan 
pelayanan publik dan penataan pengawasan.

Mendagri siap Berikan Reward and Punish-
ment

Lebih lanjut, Mendagri juga mengatakan, 
dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan 
evaluasi dan penilaian untuk menunjukkan 
mana daerah yang sudah memberikan pelay-
anan baik dan buruk.

Mendagri juga siap apabila dalam pertang-
gungjawabannya, pihaknya perlu memberikan 
rangking pada pemerintah daerah di seluruh 
Indonesia, mulai dari yang terbaik hingga 
yang terburuk. Hal ini dilakukan untuk memacu 
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Gagasan itu, menurut Mendagri, mirip 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang 
merilis daerah terkotor. Dengan menerapkan 
sistem seperti itu, diharapkan Kepala Daerah 
bisa terpacu berbuat lebih baik selama me-
mimpin birokrasi daerah.

“Apakah perlu dibuat ranking seperti yang 
diumumkan Kementerian Lingkungan Hidup, 
yang menempatkan Bandar Lampung sebagai 
kota terkotor hingga ribut semua. Apakah Ke-
mendagri perlu membuat seperti itu?” katanya.

Para istri diminta Mendukung
Selain para Kepala Daerah, Mendagri juga 

meminta kepada para istri Bupati/Walikota 
dan istri Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk 
mendukung dalam mendampingi para suami. 
Posisi sebagai istri, menurut Mendagri tidak 
hanya memberikan posisi protokoler untuk 
kegiatan tertentu dengan presence atau order 
of predences yang sama dengan Bupati/Wa-
likota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, tetapi 
lebih dari itu, dengan memberikan sumbangan 
dalam menggerakan komponen perempuan 
dalam kegiatan pembangunan daerah secara 
signifikan.  (F dasa saPUtRa)
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Ada suasana berbeda di 
gedung Kementerian Dalam 
Negeri,(Kemendagri) pada 
28 Juni 2013.

P
ara pegawai di lingkungan 
Kemendagri terlihat ber-
kumpul di Masjid Annur 
Kemendagri. Para pria 

tidak lupa mengenakan baju koko 
dan peci sementara para perempuan 
terus merapikan hijab yang menutupi 
bagian kepala mereka.

Itulah sedikit gambaran suasana 
yang terjadi pada peringatan Isra 
Mi’raj di lingkungan Kemendagri. 
Acara yang menampilkan KH. Wijay-
anto ini merupakan acara rutin yang 
digelar oleh Kemendagri.

Acara ini diawali dengan pem-
bacaan ayat-yat suci Al-Qur’an dan 
dilanjutkan oleh ceramah dari KH. 
WIjayanto serta sambutan dari Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

sejarah isra Mi’raj
Jika dirunut ke belakang, salah 

satu kewajiban yang harus dilakukan 

oleh seorang Muslim adalah sholat 
lima waktu. Kewajiban ini merupakan 
perintah dari Allah SWT, yang pertama 
kali dilakukan oleh Nabi Muhammad 
SAW. 

Perintah ini diterima Nabi Muham-
mad SAW dalam perjalanan dari 
Masjidil Haram ke Masjidil Aksa dan 
dilanjutkan ke Sidratul Muntaha dalam 
waktu satu malam.

Dikutip dari Wikipedia, Isra Mi’raj 
terjadi pada periode akhir kenabian 
di Makkah sebelum Rasulullah hijrah 
ke Madinah. Menurut al-Maududi dan 
mayoritas ulama, Isra Mi’raj terjadi 
pada tahun pertama sebelum hijrah, 
yaitu antara tahun 620-621 M. Menurut 
al-Allamah al-Manshurfuri, Isra Mi’raj 
terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-
10 kenabian, dan inilah yang populer.

Di masa modern seperti saat ini 
hampir setiap umat muslim di dunia 
selalu memperingati kejadian ini. Umat 
muslim akan berkumpul di masjid dan 
salat berjamaah serta mendengarkan 
khutbah dari  dalam memperingatinya.

Seperti yang juga dilakukan jajaran 
Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) pada 28 Juni 2013. Seluruh 
jajaran dan komponen di Kemendagri 
memperingati perayaan Isra Mi’raj.

Menurut Menteri Dalam Negeri, 
Gamawan Fauzi, acara tersebut meru-
paka kegiatan yang penting dalam 
mengingat sejarah umat Islam di du-
nia. Peristiwa ini juga sekaligus mem-
buktikan kebesaran Allah SWT dan 
merupakan kepastian bagi kenabian 
Muhammad SAW dalam membentuk 
masyarakat jahiliyah menuju gerbang 
keimanan dan kemanusiaan.

“Isra Mi’raj sebagai sebuah per-
jalanan suci Nabi Muhammad SAW 
yang memberikan peran penting bagi 
terbentuknya tatanan kehidupan ma-
syarakat yang agamis selaras dengan 
tatanan system nilai yang lebih selaras 
dengan peradaban manusia seutuh-
nya,” ujarnya.

Peristiwa Isra Mi’raj juga menghan-
tarkan Nabi Muhammad SAW menuju 
Tuhannya, dapat dijadikan sebagai re-
fleksi bagi umat Islam untuk merenung 
dan bermuhasabah bahwa manusia 
di samping tugas ketuhanan untuk 
mengabdi kepada Allah SWT, juga 
bertanggung jawab penuh atas semua 
realitas kehidupan yang dijalaninya.

Gamawan Fauzi menambahkan, 
acara ini merupakan kegiatan yang 
penting dan harus terus dilakukan 
karena perjalanan bagi terbentuknya 

ISRA MI’RAJ
tingkatkan iman dan takwa
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peradaban Islam ini menunjukkan 
bahwa Nabi Muhammad melakukan 
tugasnya demi kemaslahatan umatnya. 

“Beliau mengemban risalah demi 
tercapainya peradaban Islami. Per-
adaban yang menghormati hak-hak 
manusia, mencerahkan dan kontrol 
sosial,” tuturnya.

Korelasi isra Mi’raj dengan Kehidu-
pan Berbangsa

Menurut Gamawan Fauzi, realitas 
kebangsaan kita apabila dikorelasikan 
terhadap semangat Isra Mi’raj akan 
menemukan relevansi untuk mengen-
taskan segala keburukan dan menu-
junjung tinggi peradaban bangsa 
yang lebih baik.

Perubahan tersebut dapat dimulai 
dari diri sendiri sehingga membentuk 
semangat isra, yaitu semangat ilahiah 
yang memandang realitas sebagai 
konteks horizontal dalam rangka mem-
bangun sikap toleransi, keberagaman 
dan pluralitas. Sementara semangat 
Mi’raj juga mempunyai peranan pent-
ing dalam pembangunan tata kehidu-
pan yang tidak boleh mendahulukan 
egosentrisme. 

Implikasi dalam rangka pem-
bangunan tata nilai sendiri terdiri 
dari ’asas keimanan dan ketaqwaan’ 
sebagai nilai dasar pembangunan 
bagi semua sector kehidupan, dalam 
rangka membangun kualitas kehidu-
pan spiritual. “Hal ini akan mendorong 
kita utnuk selalu berorientasi kepada 
Allah SWT,” pungkasnya.

Gamawan Fauzi meminta agar per-
ingatan Isra Mi’raj tidak hanya diartikan 
seabagai kegiatan ritual semata, tetapi 
juga diartikan sebagai sarana perenun-
gan bagi setiap orang untuk melang-
kah ke masa depan yang lebih baik. 
Kegiatan ini menurut Gamawan juga 
harus diartikan sebagai sarana mem-
pertebal keimanan dalam sanubari 
setiap manusia serta meningkatkan 
kedisiplinan ketika menjalankan tugas.

“Lebih penting lagi, peringatan ini 
tolong diartikan untuk mempertebal 
dan keimanan serta ketaqwaan ke-
pada Allah SWT dan meneladani Nabi 
Muhammad SAW,” pesan Gamawan.

isra Mi’raj Harus diimplementasikan
Isra Mi’raj menurut Gamawan Fauzi 

juga tidak hanya harus diperingati 

setiap tahunnya, namun juga harus di-
hayati pengertiannya dengan melaku-
kan sholat lima waktu bagi seorang 
Muslim.

Saat seorang Muslim melakukan 
sholat, menurut Gamawan, disanalah 
perjalanan menaikkan tangga kes-
adaran yang dilakukan oleh seorang 
Muslim tengah berlangsung. Tangga 
ini merupakan jalan menuju Allah SWT.

Gamawan Fauzi percaya, kemap-
anan daya spiritual seseorang untuk 
menciptakan ketangguhan mental dan 
iman dalam menghadapi berbagai 
tantangan kehidupan akan mendo-
rong keistiqomahan (konsisten) mem-
bentuk ketabahan, kesabaran, sikap 
optimis dan sikap pantang menyerah.

Sementara itu, KH. Wijayanto 
dalam pemaparannya mengatakan, 
berdasarkan penuturan seorang 

profesor asal Amerika Serikat yaitu 
Thomas Lickona, suatu bangsa dapat 
dilihat tanda-tanda kemundurannya 
dari beberapa hal yaitu meningkatnya 
kekerasan di kalangan remaja, peng-
gunaan bahasa dan kata-kata yang 
buruk, pengaruh peer group yang 
kuat dalam tindak kekerasan, menin-
gkatnya perilaku yang merusak diri 
(narkoba, seks bebas dan alkohol), 
kaburnya pedoman moral baik dan 
buruk, penurunan etos kerja, renda-
hnya rasa hormat kepada orangtua 
dan guru, rendahnya rasa tanggung 
jawab baik sebagai individu maupun 
warga Negara, ketidakjujuran yang 

telah membudaya serta adanya rasa 
saling curiga dan kebencian di antara 
sesama. Melihat tanda-tanda tersebut, 
maka menjadi satu keharusan bagi 
setiap insan di Indonesia untuk dapat 
melawannya dengan mempertebal 
keimanan kepada Allah SWT.

“Selain itu kita juga harus hidup 
ikhlas dan menerima apa yang su-
dah menjadi kehendak Allah SWT,” 
ujarnya.

KH. Wijayanto menambahkan, 
seseorang juga harus selalu mawas 
diri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 
hidup ada peringatan-peringatan yang 
perlu dipahami secara mendalam.

Peringatan-peringatan tersebut 
antara lain seperti kebebasan untuk 
melakukan semua hal dalam hidup, 
namun perlu disadari kebebasan 
tersebut akan berakhir dengan 

datangnya kematian.
Semua manusia juga bisa diperbo-

lehkan mencintai apa saja di dunia ini, 
tapi perlu diingat kecintaan itu suatu 
saat akan dipaksa untuk berpisah. 
Begitu juga untuk melakukan sesuatu, 
berbuatlah semaumu tapi ingat dalam 
setiap tindakan akan dimintai pertang-
gung jawaban.

Kemaksiyatan yang kita lakukan 
akan berdampak pada keresahan 
dunia akherat. Untuk itu ingatlah Al-
lah, karena ketaatan beragama akan 
menimbulkan ketenangan hidup dunia 
akherat.  (F dasa saPUtRa)
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H
al tersebut yang dipahami betul oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pem-
prov Jatim) dengan memberdayakan Badan Penelitian dan Pengembangan 
Daerah (Balitbangda) dalam setiap rumusan kebijakan.

Balitbangda Jatim diposisikan sebagai merupakan lembaga teknis yang 
melaksanakan tugas-tugas fungsional tentang penelitian dan pengembangan di 
lingkungan Pemprov Jatim yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung 
kepada Gubernur Jatim melalui Sekretaris Daerah.

gEOgRaFis Jawa tiMUR 
Jawa Timur telah dihuni manusia sejak zaman prasejarah. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan ditemukannya sisa-sisa dari fosil Pithecantrhropus mojokertensis di Kepuh-
lagen-Mojokerto, Pithecanthropus erectus di Trinil Ngawi dan Homo wajakensis di 
Wajak-Tulungagung.

Pada zaman kerajaan, banyak terdapat kerajaan besar berpusat di provinsi yang 
memiliki beribukota di Kota Surabaya ini. Beberapa diantaranya adalah Kerajaan Sin-
gosari, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kediri dan yang paling tersohor adalah Kerajaan 
Majapahit.

Dalam perjalanan sejarah, proses pembentukan struktur pemerintahan dan 
kewilayahan Jawa Timur memiliki perjalanan sangat panjang. Dari sumber-sumber 

BALITBANGDA JAWA TIMUR

MeMBangun efektIfItaS SISteM 
untuk MenIngkatkan kuaLItaS 
dan Manfaat HaSIL LItBang

Keberadaan Badan 
Penelitian dan 

Pengembangan (Lit-
bang) di setiap Kemen-

terian/Lembaga (K/L) 
ataupun Pemerintahan 

Daerah menjadi sebuah 
dasar bagi terciptanya 

suatu kebijakan.
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epigrafis dalam bentuk tertulis 
(Prasasti Dinoyo) diketahui bahwa 
sejak abad VIII, tepatnya tahun 760 di 
Jawa Timur telah muncul suatu satuan 
pemerintahan; Kerajaan Kanjuruhan di 
Malang.

Pada abad XIII terjadi perkemban-
gan baru dalam strukur ketatanega-
raan di Jawa Timur, ditandai dengan 
munculnya sebuah struktur baru 
dalam pemerintahan, yaitu Negara 
(Provinsi). Pada masa kerajaan 
Majapahit, susunan itu mendapatkan 
berbagai penyempurnaan, terdiri 
dari bhumi (Pusat/Kraton), Negara 
(Provinsi/Bhatara), Watek/Wiyasa (Ka-
bupaten/Tumenggung), Lurah/Kuwu 

(Kademangan), Thani/Wanua (Desa/
Petinggi) dan paling bawah Kabuyu-
tan (Dusun/Rama).

Akhir perang Dipanegara (1830), 
seluruh Jawa Timur dikuasai Pemer-
intah Hindia Belanda. Dari tahun 
1830-1928/1929, Belanda menjalank-
an pemerintahan dengan hubungan 
langsung Pemerintah Pusat VOC di 
Batavia dengan para Bupati yang 
berada di wilayah kekuasaanya.

Pemerintah Hindia Belanda yang 
sejak awal abad XX menerapkan 
politik imperalisme modern melakukan 
intensifikasi pemerintahan dengan 
membentuk Pemerintahan Provinsi 
Jawa Timur (Provincient van Oost 
Java) pada tahun 1929, dengan 
struktur pemerintahan, wilayah dan 
birokrasi tidak jauh berbeda seperti 
yang ada sekarang.

Pasca kemerdekaan, Setelah 
kemerdekaan Indonesia, Indonesia 
terbagi menjadi 8 provinsi dan Jawa 
Timur termasuk salah satu provinsi 
tersebut. Gubernur pertama Jawa 
Timur adalah R.M.T Soerjo.

Pada tanggal 26 November 1948, 
dibentuk Negara Jawa Timur yang 
masuk ke dalam Republik Indonesia 
Serikat. Namun keberlangsungannya 
hanya bertahan hingga 25 Februari 
1950. Mulai saat ini, Negara Jawa 
Timur dibubarkan dan bergabung ke 
dalam Republik Indonesia berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1950.

Secara adminsitratif, Jawa TImur 
terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. 
Provinsi yang mayoritas beragama Is-
lam ini juga terkenal memiliki berbagai 
macam industry strategis, diantaranya 
adalah PT Industri Nasional Kereta Api 
(INKA) di Madiun, PT PAL di Sura-
baya, PT Petrokimia Gresik di Gresik 
dan sentra industri rokok di Kediri dan 
Malang.

sEJaRaH ORganisasi
Begitu besarnya peranan Jawa 

TImur terhadap industry nasional, 
membuat pemangku kepentingan 
perlu menerapkan kebijakan-kebijakan 
yang berkualitas dan bermanfaat serta 
didukung profesionalisme aparatnya.

Untuk itulah, berdasarkan Peratu-
ran Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 
Tahun 2001 yang merupakan penyem-
purnaan dari peraturan Daerah No 7 
Tahun 2000, Pemprov Jatim memben-
tuk Balitbangda. Penguatan payung 
hukum atas keberadaan Balitbangda 
Jatim diperkuat dengan adanya Per-
aturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 
10 tahun 2008 dan Peraturan Guber-
nur Jawa Timur No102 Tahun 2008.

Menurut Kepala Balitbangda Jatim, 
Ir. Priyo Darmawan MSc, keberadaan 
Balitbangda Jatim memiliki visi untuk 

profil
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terwujudnya penelitian dan pengem-
bangan serta kajian yang implementa-
tif, efektif dan profesional. 

“Hal ini untuk menjamin ter-
wujudnya misi Balitbangda Jatim, 
yaitu merumuskan program kebijakan 
penelitian dan pengembangan serta 
kajian sesuai kebutuhan daerah dan 
melaksanakan penelitian dan pengem-
bangan serta kajian yang implementa-
tif dan efektif dibidang pemerintahan, 
ekonomi dan keuangan, Sumber Daya 
Alam (SDA) dan teknologi serta kema-
syarakatan,” katanya.

Dalam perjalanannya Balitbangda 
Jatim banyak mengeluarkan hasil-hasil 
penelitian yang cukup bermanfaat 
dalam pengambilan kebijakan oleh 
Pemprov Jatim. Tercatat sejak 2010 
ada 200 hasil penelitian Balitbangda 
Jatim di berbagai bidang.

Beberapa hasil penelitian yang 
aplikatif adalah:

•	 Eksplorasi dan Identifikasi Genetik 
Jagung Endemik Jawa Timur 
dalam rangka Pengembangan 
Varietas Unggul.

•	  Pengembangan Teknologi Budi-
daya Komoditas Mangga Unggu-
lan Kualitas Eksport di Jawa Timur.

•	 Pengembangan Model Perahu 
Nelayan Berbasis Energi Alternatif.

•	 Pemanfaatan Sari Air Laut untuk 
Pembuatan Tahu Nir Limbah.

•	 Kajian Pembangunan Perkebu-
nan Kelapa Sawit (10.000 Ha) 
di Malinau, Kalimantan Timur (4 
bidang).

•	 Kajian Kesesuaian Lahan Industri 
Berbasis Padat Karya di Jawa 
Timur.

Dalam penelitiannya, tidak jarang, 
Balitbangda Jatim juga menggandeng 
akademisi, salah satunya adalah pene-
litian yang dilakukan bersama Univer-
sitas Brawijaya Malang yang meng-
hasilkan benih jagung disilangkan telah 
menghasilkan jagung hibrit rasa ketan.

Dalam penelitian ini, Ir. Priyo Dar-
mawan MSc mengatakan, hasil ujicoba 
pembibitan dengan hasil jagung rasa 

ketan diharapkan petani mampu men-
ingkatkan produksi jagung dengan 
skala yang lebih besar. 

“Balitbangda siap menyediakan 
bibit jagung hibrida yang cukup jika 
diperlukan,” tuturnya.

Sebagai wujud kepedulian ter-
hadap penelitian, Balitbangda Jatim 
dan Pemprov Jatim memberikan 
penghargaan atas inovasi teknologi di 
bidang pangan dan energi yang telah 
diimplementasikan kepada masyara-
kat/UKM.

Ke depan menurut Ir. Priyo Dar-
mawan MSc, Balitbangda Jatim akan 
terus mengembangkan berbagai penel-
itan agar dapat mendukung penguatan 
sistem inovasi daerah Jawa Timur.

Beberapa program yang dilak-

sanakan di 2013 ini antara lain; bidang 
SDA dan teknologi akan melakukan 
pengembangan sistim inovasi dae-
rah (sida) jawa timur, kajian sistem 
informasi dalam mendukung SIDa 
Jatim, akselerasi inotek pasca panen 
berbasis komoditi kopi kakao. Se-
mentara untuk bidang pemerintahan 
akan dilakukan kajian pengembangan 
kelembagaan SIDa di Jatim.

Bidang Kemasyarakatan akan 
melakukan kajian respon masyarakat 
terhadap pengembangan kopi dan 
kakao di lintas selatan Jawa Timur, 
dan bidang ekonomi dan keuangan 
daerah melakukan penelitian evaluasi 
kebijakan kepariwisataan dalam men-
dukung perekonomian di Jawa Timur. 

 (JPnn/F dasa saPUtRa)
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tUJUan ORganisasi
•	 Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan 

penelitian dan pengembangan serta kajian di bidang 
pemerintahan, ekonomi dan keuangan, SDA dan 
Teknologi serta kemasyarakatan;

•	 Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengemban-
gan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan 
kepada Gubernur;

•	 Mempublikasikan hasil-hasil penelitian melalui jurnal 
penelitian, buletin dan Pusat Informasi Hasil Penelitian 
dan Teknologi.

•	 Menyampaikan hasil riset kepada Instansi terkait dan 
masyarakat yang memerlukan; 

sasaRan ORganisasi
•	 Terlaksananya kegiatan penelitian dan pengem-

bangan serta kajian yang implementatif, efektif dan 
profesional di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan 
Keuangan, SDA dan Teknologi serta Kemasyarakatan.

•	 Terwujudnya rekomendasi kepada Gubernur melalui 
hasil penelitian dan pengembangan.

•	 Terpublikasikannya hasil penelitian dan pengem-
bangan melalui jurnal penelitian, buletin dan Pusat 
Informasi Hasil Penelitian dan Teknologi.

•	 Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengemban-
gan oleh instansi terkait dan masyarakat yang memer-
lukannya.

stRatEgi
1.  Mengoptimalkan kewenangan/tupoksi sesuai dengan 

peraturan daerah.
2.  Optimalisasi sinergi kemitraan dengan berbagai insti-

tusi litbang untuk memperluas jejaring dan kerjasama 
penelitian.

3.  Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga peneliti .
4.  Revitalisasi  kelembagaan.
5.  Tersedianya sarana dan prasarana  yang memadai.
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Herie saksono
Peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Umum dan 
Kependudukan/ Kepala Bagian Kerjasama Kelitbangan dan Administrasi Peneliti/
Perekayasa 

sekretariat
Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta
No. Telp./Faks: +62 21 314 0454; HP. +62 821 24 005 123; e-mail: herie.saksono@
yahoo.com
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PEndaHULUan
Rangkuti (1998) menyatakan bahwa 

analisis SWOT adalah identifikasi berbagai 
faktor secara sistematis untuk merumuskan 
strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan 
pada logika yang dapat memaksimalkan 
kekuatan (Strengths) dan peluang (Oppor-
tunities), namun secara bersamaan dapat 
meminimalkan kelemahan (Weaknesses) 
dan ancaman (Threats). Model yang paling 
popular untuk analisis situasi adalah Analisis 
SWOT.

Berbeda 
dengan SWOT, 
RAID merupakan 
akronim dari 
Risks, Assump-
tions, Issues, dan 
Dependencies. 
1. RISIKO 
(Risks) – suatu 
isu atau masalah 
yang mungkin 
terjadi pada 
masa depan - 
yaitu sesuatu 
yang mungkin 
saja salah; Risiko 
adalah setiap 
keadaan tertentu 
yang mungkin 
terjadi dan dengan 

demikian memiliki dampak negatif pada 
pekerjaan atau program. Risiko masing-
masing akan memiliki probabilitas terkait 
kejadian bersama dengan dampak pada 
proyek Anda jika itu tidak terwujud. 

2. ASUMSI (Assumptions) - sesuatu yang 
kita asumsikan tetapi masih memerlukan 
pemeriksaan dan menempatkannya ke 
bawah; Asumsi adalah sesuatu yang kita 
ditetapkan sebagai benar untuk memung-
kinkan kita melanjutkan pekerjaan atau 
program. Biasanya ini terjadi selama fase 
perencanaan dan estimasi proyek. 

3. MASALAH (Issues) - sesuatu yang salah 
(tidak beres); Masalah adalah sesuatu 
yang timbul pada pekerjaan, semen-
tara kita pun wajib memastikan bahwa 
pekerjaan tersebut akan terselenggara 
dengan baik dan berjalan lancar. Ma-
salah berbeda dari risiko dimana mereka 
ada sebagai masalah hari ini, sedangkan 
risiko dimungkinkan berubah menjadi 
masalah di masa depan. 

4. KETERGANTUNGAN (Dependencies) - 
sesuatu yang harus disampaikan untuk 
memastikan dilakukannya pengiriman. 
Suatu ketergantungan menjadi eksis 
ketika keluaran (output) dari salah satu 
rangkaian pekerjaan diperlukan sebagai 
masukan (input) bagi suatu rangkaian 
pekerjaan lainnya. 

Melalui analisis RAID dapat pula 
ditetapkan Probabilitas Dampak Negatif 

gambar 3. diagram swOt dan Raid
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(“Seberapa besar kemungkinan itu terjadi?”) 
dan Keparahan Dampak Negatif (“Seberapa 
buruk dampaknya jika terjadi kesalahan?”). 
Ilustrasi Grafis diunduh dari: http://5bomb.
business-docs.co.uk/document-templates/
raid-log-manage-risk/.

Berbeda pula halnya dengan SWOT dan 
RAID. Stavros (2011) menyatakan bahwa 
analisis SOAR lebih komprehensif karena 
merupakan pemikiran strategis, formulasi 
strategis, dan kerangka kerja perencanaan 
untuk membantu organisasi memban-
gun masa depan melalui kolaborasi para 
pemangku kepentingannya (stakeholders). 
Dalam perspektif manajemen pemeca-
han masalah, SOAR merupakan alternatif 
apresiatif dari analisis SWOT. SOAR adalah 
sebuah proses afirmatif positif yang meng-
hasilkan ide-ide baru yang akan memberi-
kan hasil secara berkelanjutan.

Terdapat 4 (empat) pertanyaan utama 
dalam analisis SOAR. Pertanyaan tersebut 
adalah:
Kekuatan (Strengths) apa yang dapat 
dibangun?
Peluang (Opportunities) apa yang diminta 
para pemangku kepentingan?
Apa yang sangat kita pedulikan? Apa As-
pirasi (Aspirations) kita?
Apa yang perlu kita lakukan untuk 
mendapatkan Hasil (Results) dan bagaima-
na kita mengakui keberhasilan kita?

SOAR merupakan model yang menarik 
berbasis kekuatan yang memfasilitasi pe-
rubahan positif. Pendekatan SOAR men-
empatkan sesuatu yang kuat dan penuh 
kehidupan jauh di dalam jantung pertumbu-
han bisnis dan perubahan organisasi. 
Belajar bagaimana SOAR akan memung-
kinkan setiap orang tertarik dalam me-
mimpin dengan harapan dan optimisme 
untuk memimpin inisiatif perubahan yang 
sukses dan berkelanjutan.

Kerangka kerja SOAR dan pendekatan-
nya membangun kekuatan dalam kekuatan 
secara proaktif praktis. Strategi berbasis 
kekuatan SOAR menempatkan otak kanan 
dan otak kiri secara bersama-sama dengan 
pendekatan sistem otak secara menyeluruh 
untuk perencanaan bisnis, pemerintahan, 
pendidikan, dan organisasi non-pemerintah.

Susanto (2008) membahas tentang 
SWOT versus SOAR. Satu lagi alternatif 
dalam proses perencanaan strategis di luar 
analisis SWOT, yaitu pendekatan SOAR 
(Strengths, Opportunities, Aspirations, 
Results). Dimanakah letak perbedaannya 
dengan SWOT? Biasanya, SWOT diawali 
dengan melakukan review pernyataan visi 
dan misi, yang dilanjutkan dengan review 
terhadap tujuan, sasaran, strategi, rencana, 
dan kebijakan yang ada. Setelah dilakukan 
review terhadap situasi saat ini dan masa 
lalu, mulailah dilakukan analisis SWOT. 

gambar 4. ilustrasi “template Login Raid trek 
Resiko, asumsi, isu, Ketergantungan

gambar 6. 
Pilih dampak negatif dari Probabilitas dan item 
Baris Raid

gambar 5. 
Membuat Entri Raid ke dalam Raid Log

gambar 7. 
ilustrasi template Raid dalam Format Ex-cell
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Melalui analisis ini, data-data dikumpulkan 
guna menjawab pertanyaan mengenai 
kondisi organisasi saat ini dan di masa 
depan (strengths, weaknesses) serta pre-
diksi mengenai pasar/industri yang dima-
suki (opportunities, threats). Berdasarkan 
analisis SWOT, rekomendasi dibuat guna 
menentukan strategi alternatif yang terbaik 
bagi organisasi.

Dinyatakan pula bahwa menurut para 
pencetus SOAR, dalam kaitannya den-
gan perubahan yang akan dilakukan oleh 
organisasi, analisis SWOT ini memiliki 
kekurangan. Dalam proses perencanaan 
dengan analisis SWOT, perusahaan harus 
menghabiskan sebagian waktunya guna 
memikirkan hal-hal positif (strengths, op-
portunities) dan sebagiannya lagi untuk 
mengurusi hal-hal negatif (weaknesses, 
threats). Namun kenyataannya, manusia 
cenderung lebih suka menonjolkan hal-hal 
negatif (weaknesses, threats). Padahal, kita 
cenderung lebih suka melupakan kekuran-
gan dan pengalaman buruk yang terjadi 
di masa lalu. Kita akan lebih termotivasi 
manakala menyadari bahwa kelebihan atau 
kekuatan yang kita miliki dapat memberi-
kan kontribusi bagi kemajuan organisasi. 
Untuk itulah Stavros, Cooperrider, dan Kelly 
menawarkan konsep SOAR (Strengths, Op-
portunities, Aspirations, Results) sebagai 
alternatif terhadap analisis SWOT., yang 
berasal dari pendekatan Appreciative 

Inquiry (AI). Pendekatan AI lebih menitik-
beratkan pada pengidentifikasian dan 
pembangunan kekuatan dan peluang 
ketimbang pada masalah, kelemahan, dan 
ancaman. Pendekatan SOAR terhadap ren-
cana strategis memiliki beberapa keuntun-
gan dibandingkan dengan model tradision-
al. Analisis SOAR memungkinkan anggota 
organisasi menciptakan masa depan yang 
mereka inginkan sendiri dalam keseluruhan 
proses dengan cara melakukan penyelidi-
kan, imajinasi, inovasi, dan inspirasi. 

Fokus internal SOAR adalah kekuatan 
organisasi. SOAR juga digunakan untuk 
analisis eksternal, misalnya analisis men-
genai pemasok dan pelanggan. Keuntun-
gan lainnya berkaitan dengan partisipasi. 
Pada banyak organisasi, perencanaan 
strategis hanya melibatkan orang-orang 
pada tingkatan tertinggi serta sekelompok 
stakeholders. Namun dalam kerangka kerja 
SOAR, sebanyak mungkin stakeholders 
dilibatkan, yang didasarkan pada integri-
tas para anggotanya. Masalah integritas 
menjadi sangat penting karena para stake-
holders harus menyadari asumsi-asumsi 
yang menjadi dasar penggerak bagi para 
pemimpin organisasi. 

SOAR Framework 
(https://positivepsychologynews.com/

news/amanda-horne/2010090313242)
Merujuk tulisan Susanto (2008), analisis 

SOAR bagi peren-
canaan strategis 
dimulai dengan: 
(1) penyelidikan 
(inquiry) yang meng-
gunakan pertanyaan 
positif guna mempe-
lajari nilai-nilai inti, 
visi, kekuatan, dan 
peluang potensial. 
Dalam fase ini, pan-
dangan-pandangan 
dari setiap anggota 
organisasi dihargai. 
Penyelidikan juga 
dilakukan guna me-
mahami secara utuh 
nilai-nilai yang dimil-
iki oleh para anggota 
organisasi serta 
hal-hal terbaik yang 
pernah terjadi di 
masa lalu. Kemudian 
anggota organisasi 
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dibawa masuk ke dalam (2) Fase Imajinasi, memanfaat-
kan waktu untuk “bermimpi” dan merancang masa depan 
yang diharapkan. Dalam fase ini, nilai-nilai diperkuat, visi 
dan misi diciptakan. Sasaran jangka panjang dan alternatif 
strategis dan rekomendasi diumumkan. Fase ketiga adalah 
Inovasi, yaitu dimulainya perancangan sasaran jangka 
pendek, rencana taktikal dan fungsional, program, sistem, 
dan struktur yang terintegrasi untuk mencapai tujuan masa 
depan yang diharapkan. Guna tercapainya hasil terbaik 
yang terukur, karyawan harus diberikan inspirasi melalui 
sistem pengakuan dan penghargaan.
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M
asuknya beberapa artis 
ke lingkungan birokrasi, 
banyak pendapat yang 
mengatakan sebagai 

usaha dari partai politik pengusung 
untuk mudah menjaring suara kare-
na familiarnya para artis tersebut di 
mata masyarakat, sehingga dapat 
memenangkan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada). Hal ini memang 
bukan sesuatu yang salah karena 
semua warga negara berhak untuk 
mencalonkan diri menjadi kepala 
daerah.

Meski begitu tidak semua artis 
yang maju dalam Pilkada berujung 
dengan kesuksesan, ada beberapa 
nama yang akhirnya harus menelan 
pil pahit karena kalah dalam per-
tarungan, sebut saja Rieke Dyah 
Pitaloka yang diajukan oleh PDIP un-
tuk maju dalam Pilkada Jawa Barat 
dan Andre Taulany yang sempat ikut 
dalam Pilkada Tangerang Selatan.

Sementara beberapa artis yang 
saat ini berhasil mencicipi manisnya 
kursi birokrasi antara lain Rano Kar-
no yang pernah menjabat sebagai 
Wakil Bupati Tangerang dan saat ini 
menduduki jabatan sebagai Wakil 
Gubernur Banten, Dede Yusuf yang 
pernah menjabat sebagai Wakil 
Gubernur Jawa Barat dan Dicky 
Chandra yang sempat menduduki 
kursi Wakil Bupati Garut.

Khusus untuk Jawa Barat, 
setelah lengsernya Dede Yusuf seb-
agai Wakil Gubernur periode 2008-
2013, daerah yang terkenal dengan 
julukan Bumi Parahyangan ini akan 
kembali dipimpin oleh publik figur 
yang kerap kita jumpai dalam layar 
kaca yaitu Deddy Mizwar. Tokoh 
utama dalam film Naga Bonar yang 
kondang di era 80-an ini terpilih 
sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat 
periode 2013-2018, berpasangan 
dengan petahana Ahmad Heryawan.

 Dalam Pilkada Jabar yang 
berlangsung pada 24 Februari lalu, 
pasangan ini berhasil mengalahkan 
empat pasangan lainnya yaitu Dikdik 
Mulyana Arif Mansyur-Cecep N.S. 
Toyib, Irianto M.S. Syafiuddin-Tatang 
Farhanul Hakim, Dede Yusuf-Lex 
Laksamana 
serta Rieke Diah Pitaloka-Teten 

JaWa BaRat 
keMBaLI dIPIMPIn aRtIS
Fenomena politik di Indonesia dalam beberapa waktu be-
lakangan ini terus menampilkan kejutan-kejutan. Bukan saja 
dari sisi negatif seperti banyaknya kasus yang melibatkan 
para politikus, namun juga dari sisi positif dengan munculnya 
banyak wajah-wajah artis yang menjadi kepala daerah.
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Masduki.
Pasangan yang diusung oleh 

empat partai yakni PKS, PPP, Hanura 
dan PBB ini  berhasil meraih 32,39 
persen suara sah sehingga langsung 
dinyatakan sebagai pasangan kepala 
daerah terpilih.

Penetapan kemenangan pasangan 
ini telah dilakukan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dan telah disahkan oleh 
keputusan Presiden RI Nomor 61 
Tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013 yang 
kemudian resmi dilantik oleh Menteri 
Dalam Negeri pada 13 Juni yang lalu 
di Gedung Merdeka, Bandung. 

Dalam sambutannya pada acara 
pelantikan tersebut, Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, 
pihaknya menyampaikan selamat dan 
ucapan terima kasih kepada seluruh 
masyarakat Jawa Barat dan instansi 
yang terkait dalam Pilkada Jawa Barat 
karena telah berhasil menyelenggara-
kan Pilkada dengan aman dan lancar.

Menurut Gamawan, kesuksesan 
Pilkada Jawa Barat yang hanya satu 
putaran ini dapat menjadi contoh bagi 
daerah lain yang akan menyeleng-
garakan Pilkada, apalagi Jawa Barat 
merupakan salah satu provinsi yang 
menjadi barometer politik nasional.

“Hal ini menjadi suatu refleksi posi-

tif atas pelaksanaan agenda demokra-
si kita, dimana tingkat kedewasaan 
berpolitik, khususnya di Jawa Barat 
telah menunjukkan karakter berjiwa 
besar, jiwa yang siap menang maupun 
siap kala,” katanya.

Masyarakat Jawa Barat apresiasi 
Petahana

Gamawan Fauzi menambahkan, 
Ahmad Heryawan yang mampu 
menduduki posisi orang pertama di 
Jawa Barat juga menunjukkan bahwa 
masyarakat Jawa Barat mengapresiasi 
positif kepemimpinan Beliau pada 
periode pertama.

 Dengan perolehan suara 
sekitar 6,5 juta suara untuk pasangan 
Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, 
hal tersebut menunjukkan dukungan 
dan kehendak rakyat Jawa Barat untuk 
memperkuat apa-apa yang sudah di-
raih sekaligus mengikhtiarkan dengan 
sungguh-sungguh atas yang belum 
dicapai dalam periode kepemimpinan 
yang lalu.

Realita ini, menurut Gamawan 
fauzi harus menjadi modal dasar yang 
dimaknai sebagai jalan pelaksanaan 
kepercayaan sebagian besar masyara-
kat yang diberikan kepada GUbernur 
dan Wakil Gubernur terpilih.

“INi harus disadari bahwa di 
dalam kepercayaan itulah terkandung 
tuntutan, harapan dan impian segenap 
masyarakat akan terwujudnya Provinsi 
Jawa Barat yang gemah ripah repeh 
rapih,” katanya.

Jawa Barat Provinsi Yang Unik
Provinsi Jawa Barat yang memiliki 

luas 35.222 kilometer persegi, dengan 
jumlah penduduk mencapai 44,547 
juta jiwa tidak hanya dikenal karena 
kekayaan sumber daya alamnya, 
baik di sektor pertanian, perkebunan, 
perindustrian dan perikanan kelau-
tan, namun Jawa Barat juga memiliki 
kekayaan atas kearifan lokalnya, 
dimana provinsi ini terkenal sebagai 
masyarakat yang agamis dengan 
kekayaan warisan budaya dan nilai-
nilai luhur tradisional serta memiliki 
perilaku sosial yang berfalsafah pada 
silih asih, silih asah, silih asuh, yang 
secara harafiah berarti saling men-
gasihi, saling memberi pengetahuan 
dan saling mengasuh diantara warga 
masyarakat atau dapat disarikan seb-
agai kehidupan gotong royong.

 Gamawan Fauzi berpesan 
agar kearifan lokal inilah yang harus 
senantiasa menjadi modal sosial yang 
mampu diarahkan untuk menggerakan 



36 SSN No. 1410 - 4210 | Volume 13 No. 1

daerah

Jawa Barat. Demikian pula halnya 
pada tatanan kehidupan masyarakat 
Jawa Barat yang pada hakekatnya 
lebih mengedepankan keharmonisan 
alam yang diperkuat dengan lini kebi-
jakan di bidang pembangunan yang 
tetap mampu menunjang kelestarian 
alam.

 Kemajuan industrialisasi di 
Provinsi Jawa Barat yang sedemikian 
masif harus diikuti pula dengan upaya-
upaya konservasi alam. Hal ini menjadi 
penting mengingat Jawa Barat meru-
pakan daerah penyangga Ibu Kota, 
dimana hilangnya satu hektar hutan di 
Jawa Barat dapat memberikan dam-
pak pada semakin besarnya potensi 
bencana banjir di Ibu Kota.

Sementara dalam kaitannya den-
gan predikat sebagai lumbung padi 
nasional, Jawa Barat turut mengam-
bil tanggung jawab pada ketahanan 
pangan secara nasional, dimana 
pengalih fungsian lahan pertanian 
menjadi non pertanian harus dilaku-
kan secara cermat dan proporsional.

Berdasarkan data yang ada di 
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), nilai investasi di Jawa 
Barat pada tahun 2012 mencapai 
Rp52 triliun atau meningkat dari nilai 
investasi pada 2011 yang hanya 
mencapai Rp48,75 triliun.

Data tersebut mengidentifikasi 
terpacunya pertumbuhan ekonomi di 
Provinsi Jawa Barat dengan tinggin-
ya nilai investasi, namun juuga ber-
korelasi kuat dengan meningkatnya 
daya beli masyarakat dan terbukanya 
lapangan pekerjaan baru.

Meski demikian, Gamawan Fauzi 
juga berpesan agar kepentingan 
investasi sebesar apapun tidak boleh 
mematikan ekonomi kerakyatan yang 
ada di Jawa Barat.

“Artinya jika investasi yang masuk 
dapat mengancam keberlangsungan 
ekonomi kerakyatan, dengan segala 
keberanian dan kebijaksanaan yang 
ada pemimpin yang baru harus meno-
laknya,” ujarnya.

gubernur terpilih Harus tingkatkan iPM
Secara khusus, Gamawan fauzi 

juga meminta kepada gubernur ter-
pilih untuk dapat terus meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

di Jawa Barat. Hal ini sejalan dengan 
data adanya peningkatan IPM di Jawa 
Barat pada 2012 yang mencapai skor 
73,19, poin meningkat dari skor IPM 
Jawa Barat pada 2011 yang skornya 
tercatat sebesar 70,71 poin.

Keinginan Gamawan Fauzi agar 
gubernur terpilih mampu meningkat-
kan IPM di Jawa Barat, berkaca pada 
kenyataan bahwa meski IPM Jawa 
Barat pada 2012 tercatat meningkat, 
namun peningkatan tersebut masih 
menempatkan Jawa Barat dalam 
peringkat medium diantara seluruh 
provinsi di Indonesia.

“Oleh karena itu komunikasi ke-
bijakan dan program pembangunan 
antara gubernur dan bupati/walikota 

harus senantiasa diimplementasikan 
dengan baik sehingga sinergitas pem-
bangunan antara provinsi dan kabu-
paten/kota dapat senantiasa dioptimal-
isasikan pelaksanaannya,” tuturnya.

Menurut Gamawan Fauzi, ke-
beradaan daerah otonom baru yaitu 
Kabupaten Pangandaran di Provinsi 
Jawa Barat, juga menjadi catatan 
tersendiri bagi gubernur terpilih. 
Menjadi penting bahwa keberadaan 
daerah otonom baru untuk senan-
tiasa dilakukan fasilitasi, baik dengan 
daerah induk maupun eksistensinya di 
masa-masa transisi saat ini.

Gubernur dan Wakil Gubernur 
Jabar juga diminta untuk mampu 
melakukan penataan ruang yang baik. 
Selain penduduknya terbanyak di 

Indonesia dengan luas wilayah sekitar 
35 ribu, Jabar memiliki permasalahan 
tersendiri yaitu masalah ekologi. Menu-
rut Gamawan, jika Jabar kehilangan 10 
hektare saja hutannya maka provinsi 
lain yang akan terkena dampak.

Pemimpin Baru siap Pimpin Jabar
Sementara, Gubernur Jawa 

Barat Ahmad Heryawan mengatakan 
dirinya siap memimpin Jawa Barat 
dan memberikan seluruh kemampuan 
terbaiknya bagi provinsi berpenduduk 
49 juta itu. 

“Tentu kami siap menuntaskan 
permasalahan yang belum rampung 
pada periode pertamanya menjabat 
dan semua visi misi dan program kerja 

telah saya masukan ke dalam RPJMD, 
tentunya kami pun mengharapkan 
peran serta dari seluruh masyarakat,” 
kata Heryawan.

Sementara Wakil Gubernur Jawa 
Barat Deddy Mizwar mengaku dirinya 
sudah siap untuk memimpin provinsi 
terbesar di Indonesia itu. Menurut 
Deddy, jabatan yang diembannya kini 
merupakan suatu amanah yang besar, 
sehingga dirinya akan serius dalam 
mengemban tugas barunya itu.

“Ya, saya berharap bantuan dan 
peran serta dari seluruhnya untuk 
membangun Jawa Barat ini. Baik ang-
gota dewan dan seluruh komponen 
masyarakat, semuanya memiliki peran 
yang berarti,” katanya. 

 (JPnn/F dasa saPUtRa)
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1. Madu untuk sumber energi
Pada masa lalu, para atlet Romawi 

dan Yunani kuno meminum madu sebelum 
dan sesudah bertanding sebagai obat 
untuk stamina dan pemulih energi. Selama 
berabad-abad madu memang dikenal 
sebagai bahan bakar para olahragawan 
karena madu mengandung gula yang cepat 
diserap oleh sistem pencernaan, jadi madu 
adalah sumber energi instan. Hingga kini, 
dalam dunia olahraga madu diberikan 
sebelum pertandingan dan sebagai peng-
ganti karbohidrat yang digunakan pada 
saat latihan.

2. Madu seefektif glukosa
Hasil riset yang dikeluarkan sebuah jur-

nal kesehatan menyebutkan kadar glycemic 
index (GI ukuran untuk mengukur dam-
pak negatif makanan dalam gula darah) 
yang rendah pada madu memperlambat 
penyerapan gula dalam darah sehingga 
lebih menyehatkan sistem pencernaan dan 
menjamin ketersediaan karbohidrat selama 
berolahraga. Sementara itu, laboratorium 
nutrisi di Universitas Mempish menyatakan 
bahwa madu seefektif glukosa pengganti 
karbohidrat selama pemanasan.

3. Madu untuk Penyembuh luka
Dalam dunia pengobatan masyarakat 

Yunani dan Romawi mempelopori peng-
gunaan madu untuk mengobati hidung ter-
sumbat, sementara itu bangsa mesir kuno 
menjadi pelopor pemanfaatan madu untuk 
mengobati luka. Mereka membuat salep 
dari madu untuk mengobati luka bakar dan 
luka akibat tusukan benda tajam.

Image : Flickr

Aktifitas mengumpulkan madu konon sudah berlang-
sung sejak 10.000 tahun yang lalu. Bukti yang men-
gandung pendapat ini adalah temuan gambar pada 
dinding di sebuah gua di Valencia, Spanyol. Gambar 
tersebut memperlihatkan dua laki-laki menggunakan 
tangga yang terbuat dari sejenis rumput liar sedang 

meraih sarang lebah berisi madu. 
Pada awalnya, manusia lebih memanfaatkan madu 
sebagai makanan. Namun pada perkembangannya, 
pemakaian madu tidak lagi terbatas hanya dikonsum-
si sebagai pemanis. Apa saja manfaat madu, berikut 
ulasannya:
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4. Madu sebagai antibiotik
Setelah ribuan tahun digunakan, khasiat madu 

sebagai obat luka terungkap secara ilmiah. Madu 
bekerja sebagai antibiotik alami yang sangggup 
mengalahkan bakteri mematikan. Madu sangat 
asam sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan 
dan perkembangbiakan bakteri. Madu meng-
hasilkan hidrogen peroksida yang merupakan anti 
septik luar biasa. Proses osmosis di dalam madu 
membasmi bakteri kekentalan madu yang sedikit 
mengandung air menghasilkan proses osmosis 
menyerap air dari bakteri pada luka dan luka 
bakar, tak ubahnya spons me-
nyerap air. Madu mengering-
kan bakteri sehingga bakteri 
sulit tumbuh.

h. 
5. Madu untuk Membunuh kuman

Kandungan gizi yang luar biasa 
antara lain asam amino bebas 
dalam madu mampu membantu 
penyembuhan penyakit. Madu 
mengandung zat antibiotik 
yang berguna untuk mengalah-
kan kuman patogen penye-
bab panyakit infeksi. Mengikuti 
bangsa mesir kuno setelah menempuh kajian 
untuk menemukan fakta ilmiah, salep madu untuk 
luka kini di produksi di Australia.

6. Madu untuk terapi
Bangsaa Mesir dikenal paling piawai meramu 

obat dari bahan-bahan alami. Madu termasuk dalam 
500 resep obat dari 900 resep yang diketahui. Pen-
gobatan modern yang mengacu pada terapi kuno 
penggunaan madu dari Mesir puas dengan hasilnya.

7. Madu untuk Mengobati borok
RS Universitas Wisconsin Medical School and 

Public Health misalnya, Menerapkan terapi madu 
bagi borok yang diderita penderita diabetes. Uji coba 
terhadap seorang pasien berusia 79 tahun berhasil 
menyembuhkan borok pada jari kakinya. Sang pasien 
bahkan tidak jadi diamputasi berkat terapi madu 
tersebut.

8. Madu untuk antioksidan
Di Selandia Baru, terapi madu berhasil menyem-

buhkan lecet pada punggung pasien yang terlalu 
lama terbaring di ranjang rumah sakit. Di Uni Emirat 
Arab, terapi madu untuk luka akibat herpes bibir 
dan alat kelamin mempercepat penyambuhan dan 
mengurangi rasa sakit. Sementara itu untuk mem-
buktikan peran madu sebagai antioksidan peneliti di 
Universitas California membuktikan konsumsi madu 
mampu meningkatkan antioksidan dalam darah. Uji 

coba pada tikus untuk 
mengkaji kemampuan 
madu meningkatkan penyera-
pan kalsium memberikan hasil 
memuaskan. Riset di Universitas Purdue 
itu menyimpulkan, konsumsi suplemen kalsium bersa-
ma madu mampu meningkatkan penyerapan kalsium 
oleh tubuh.

9. Madu untuk awet muda
Mengapa Ibu Suri Kerajaan Inggris dan Ratu 

Elizabeth berumur panjang? Bisa diyakini, madu 
berperan besar dalam menjaga kesehatan sehingga 
membuat keduannya berumur panjang. Bagi keluar-
ga Kerajaan inggris, sarapan madu adalah kebiasaan 
setiap hari mereka mengoleskan madu berkualitas 
tinggi pada roti. Manis alami madu digunakan di 
Inggris hingga pertengahan abad ke-17. Kebiasaan 
tersebut sempat berubah ketika gula yang dianggap 
lebih berkelas mulai di produksi. Namun setelah gula 
semakin meluas pemakaiannya tak lagi terbatas pada 
kalangan atas, keluarga kerajaan kembali meng-
konsumsi madu. Itulah sebabnya kesehatan mereka 
terjaga dengan baik.  (dina EKa winaRni)
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Pada dasarnya manusia 
memang mempunyai 
kebutuhan yang seolah 
tidak ada habisnya. 

Jika kebutuhan primer/dasar 
(pangan, sandang, papan) telah 
terpenuhi maka ia akan punya 
kecenderungan untuk memenuhi 
kebutuhan sekundernya 
seperti pendidikan dan kes-
ehatan. Pemenuhan kebutuhan 
non primer ini yang terkadang 
diluar control dan membuat kita 
kekurangan uang di akhir bulan.

Permasalahan seperti ini 
tidak hanya dirasakan oleh mer-
eka yang penghasilannya pas-
pasan saja, namun para ekse-
kutif yang berpenghasilan tinggi 
juga terkadang merasa kesulitan 
untuk mengatur keuangan.

Untuk itu, diolah dari berb-
agai sumber, redaksi mencoba 
untuk menghadirkan beberapa 
tips untuk mengelola keuangan 
anda:

Pahami portfolio keuangan 
anda.

Anda harus benar-benar 
memahami berapa kekuatan 
finansial anda. Selain itu anda 
harus mengetahui secara pasti 
berapa pendapatan yang anda 
terima setiap bulannya dan 
berapa pengeluaran yang akan 
anda kucurkan setiap bulannya 
serta berapa kemungkinan sisa 
dana yang dapat anda simpan 
atau anda pergunakan.

Pemahaman portofolio ini 
juga memaksa anda untuk se-

dikit bekerja ekstra guna mencatat 
segala kebutuhan bulanan anda. 
Mencatat kebutuhan per bulan 
akan mempermudah anda untuk 
mengakumulasi uang yang dike-
luarkan.

Setelah Anda melakukan 
kalkulasi anggaran tahap awal, 
mulailah mencatat pengeluaran 
bulanan. Sekalipun jumlah akhir 
anda positif, ada baiknya anda 
memahami pola pengeluaran 
anda selama ini.

susun rencana keuangan atau 
anggaran.

Penyusunan rencana keuan-
gan ini sejalan dengan penge-
tahuan tentang portofolio anda. 
Melakukan rencana keuangan 
dapat membantu anda bersikap 
obyektif soal pengeluaran yang 
berlebihan. Menyusun rencana 
keuangan ini juga memung-
kinkan anda untuk tetap dapat 
bersenang-senang melakukan 
hobbi anda atau membeli barang 
yang anda inginkan. Memasukan 
keinginan membeli sesuatu atau 
bepergian ke suatu tempat wajar-
wajar saja selama tidak meng-
ganggu budget untuk kebutuhan 
primer anda.

Tetapkan tujuan spesifik, realis-
tis, terukur dan dalam kurun waktu 
tertentu. Tujuan ini membantu 
anda lebih fokus merancang 
keuangan. Misalnya, bercita-cita 
punya dana pendidikan praseko-
lah berstandar internasional dan 
sebagainya.

Setiap orang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan ini kita gunakan 
untuk menutupi kebutuhan kita selama hidup. Namun terkadang usaha dan kerja keras yang 

dilakukan dirasa masih kurang sepadan dengan hasilnya. Pasalnya, banyak orang yang 
merasa keuangan mereka selalu minus di akhir bulan.
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Hindari berhutang.
Kemudahan mendapatkan barang dengan cara kredit 

menjadi satu godaan tersendiri bagi setiap orang. Kemu-
dahan akses perbankan yang memberikan kartu kredit 
dengan berbagai macam layanan dan fasilitas membuat kita 
terkadang lupa daratan.

Memang tidak ada salahnya jika kita memiliki kartu kredit, 
apalagi saat ini banyak perbankan yang membebaskan biaya 
bulanan jika kartu kredit tidak digunakan. Namun jika anda 
sudah terlampaui sering menggunakan kartu kredit, maka 
pembayaran tagihan dengan nilai yang minimum, sebaiknya 
menjadi langkah awal untuk meninggalkan ketergantungan 
kita pada kartu kredit. 

Kita pasti tahu pembayaran minimum tak akan mengha-
pus utang di kartu kredit kita yang terus berbunga di atas 
bunga. Nah, di sinilah kita akan menyadari perlunya kita mem-
buat budget. Kita bisa melihat besar dana yang tersisa dan 
mungkin bisa menggunakannya untuk membayar utang. 

Godaan untuk hidup konsumtif memang semakin besar. 
Tapi bukan berarti dengan mudah anda membeli berbagai 
benda secara kredit. Tumbuhkan kebiasaan keuangan yang 
sehat dimulai dari yang sederhana, seperti tak memiliki hu-
tang konsumtif.

Belajar investasi
Ubah kebiasaan dan pola pikir anda. Segera setelah 

menerima gaji, sisihkan untuk tabungan dalam jumlah yang 
telah Anda rencanakan sesuai tujuan atau cita-cita finansi-
al keluarga anda. Sebaiknya, anda memiliki rekening terpisah 
untuk tabungan dan kebutuhan sehari-hari.

Saat ini, bentuk-bentuk investasi juga cukup beragam. 
Anda juga bisa melakukan investasi yang sekaligus memberi-
kan profit untuk membantu pengeluaran anda seperti pembe-
lian unit link pada asuransi.

Produk investasi seperti ini biasanya akan menyisihkan 
sebagian dana kita untuk investasi dan untuk asuransi. Hal 
ini tentu saja akan membantu kita meringankan biaya rumah 
sakit jika kita tertimpa musibah. Di sisi lain, investasinya terus 
berkembang dan dapat kita manfaatkan hingga tiba waktu-
nya.

Belajar Menabung
Ya, menabung adalah cara konvensional 

dalam mengendalikan pengeluaran keuan-
gan. Biasakan dalam hidup anda untuk se-
segera mungkin menyisihkan gaji dan untuk 
ditabung.

Beri batasan minimal gaji yang akan 
anda tabung, misal 10-30 persen. 

Menabung juga harus anda lakukan 
sesegera mungkin di awal bulan/ 

setelah and menerima gaji. Jangan 
menunggu uang sisa bulanan 

untuk menabung karena hal ini 
akan membuat anda sedikit ter-

lena dan akhirnya lupa untuk 
menabung.  (F.dasa saPUtRa)

godaan untuk hidup 
konsumtif memang 
semakin besar. tapi 
bukan berarti dengan 
mudah anda mem-
beli berbagai benda 
secara kredit. 
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T
ubuh Tika langsung lemas, raut wajahnya 
seketika memancarkan aura kesedihan. 
Usahanya untuk mendapat tiket Kereta Api 
(KA) semenjak matahari masih malu-malu 

memperlihatkan dirinya di ufuk timur dengan men-
gantri di salah satu loket di Stasiun Senen pupus 
sudah.

Niatnya untuk menghabiskan libur Idul Fitri di 
kampung halamannya di Sukoharjo, Jawa Tengah, 
sepertinya akan gagal diwujudkan mengingat dirinya 
harus mendapati kenyataan bahwa tiket KA yang 
akan dipesannya untuk keberangkatan H-2 Idul Fitri 
sudah ludes. Pemesanan tiket mudik tiga hari sebelum 
Lebaran sudah habis dipesan.

Ya, semenjak PT Kereta Api (KAI) memberlaku-
kan pemesanan tiket H-90 tanggal keberangkatan, 
sudah dapat dipastikan masyarakat yang akan 

mendapat tiket menjelang hari keberangkatan akan 
gigit jari, terutama di musim liburan seperti Idul Fitri.

Pemberlakuan pembelian tiket KA H-90, oleh 
PT KAI digadang-gadang sebagai salah satu upaya 
PT KAI dalam meningkatkan pelayanan, khususnya 
kemudahan dan keleluasaan bagi calon penumpang 
KA dalam memperoleh tiket, khususnya untuk KA 
kelas Eksekutif, Bisnis dan Ekonomi komersial jarak 
jauh dan menengah. Selain itu calon penumpang 
lebih fleksibel dalam merencanakan perjalanan 
sesuai keinginannya.

Namun bagi sebagian masyarakat seperti Tika 
yang hanya berprofesi sebagai pedagang di Pasar 
Rawasari, bersentuhan atau mendapat informasi 
dengan internet merupakan satu hal yang sangat 
langka. Akhirnya cara konvensional dengan mengan-
tre di stasiun menjadi pilihan utama.

Mudik, tradisi tahunan indonesia

Di Indonesia, pulang ke kampung halaman 
(mudik) pada saat Idul Fitri seolah memang menjadi 
kewajiban bagi para perantau di kota-kota besar. 
Tidak heran, ritual mudik selalu menjadi fenomena 
tersendiri tiap tahunnya di Indonesia. Masyarakat rela 
berkorban harta maupun nyawa untuk bisa meng-

ragam
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tidak Lebaran
Jika tidak Mudik
Ritual tahunan Penduduk Urban di indonesia 
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habiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman 
pada saat merayakan hari raya.

Jika dirunut sejarahnya, ada berbagai pengertian 
tentang kata mudik. Ada pendapat yang mengatakan 
mudik merupakan tradisi primordial masyarakat petani 
Jawa. Mereka sudah mengenal tradisi ini bahkan jauh 
sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Biasanya para 
perantau di jaman ini pulang kampung untuk membersi-
hkan pekuburan dan doa bersama kepada dewa-dewa 
di kahyangan untuk memohon keselamatan kampung 
halamannya yang rutin dilakukan sekali dalam setahun. 

Tradisi ‘nyekar’ masih terlihat hingga kini. Kebiasaan 
membersihkan dan berdoa bersama di pekuburan 
sanak keluarga sewaktu pulang kampung masih banyak 
ditemukan di daerah Jawa.

Namun secara harfiah, mudik identik dengan 
pengertian menuju udik atau menuju kampung. Artinya 
adalah melakukan perjalanan ke kampung halaman 
pada saat hari raya setelah setahun lamanya hidup di 
perantauan. 

Fenomena mudik di Indonesia ngetrend awal 
pertengahan 1970-an. Saat itu Jakarta tampil sebagai 
kota besar satu-satunya di Indonesia yang mengalami 
kemajuan luar biasa di bawah kepemimpinan Gubernur 
Ali Sadikin (1966-1977).

Ia berhasil menyulap Jakarta menjadi kota metropol-
itan. Sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan 
penguasa Orde Baru memperoleh legitimasi sosiologis 
ketika Jakarta kemajuannya melesat dibandingkan 
dengan kota lain di Tanah Air.

Mudik di Indonesia juga diidentikan dengan per-
ayaan hari raya Idul Fitri. Hal ini bisa dimaklumi karena 
masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Mo-
men Idul Fitri sendiri diartikan sebagai proses kembali 
ke fitri atau suci yang didentik dengan bermaaf-maafan 
atau istilahnya bersilaturahmi.

Momen bersilaturahmi inilah yang dimanfaatkan oleh 
para perantau di kota-kota besar, khsusunya Jakarta 
untuk berkumpul bersama keluarga untuk saling berbagi 
dan saling memaafkan.

Tradisi mudik menjadi sangat fenomenal karena 
dilakukan oleh ribuan orang bahkan jutaan masyarakat 
indonesia. Sehingga tradisi ini menjadi sebuah sorotan 
dan menjadi tradisi khas di Indonesia.

Sebegitu besarnya keinginan masyarakat untuk 
melakukan mudik menjadikan tradisi ini menjadi tradisi 
yang fenomenal setiap tahunnya, bahkan dari tahun ke 
tahun keterlibatan penduduk di dalam ritual tahunan ini 
semakin lama semakin bertambah.

Kereta api Jadi Primadona transportasi

Tingkat intensitas pemudik yang makin bertambah 
jumlahnya dari tahun ke tahun tentu saja membuat 
jumlah penggunaan transportasi terus mengalami 
peningkatan. Penggunaan berbagai macam transpor-
tasi mulai dari darat, laut, dan udara  membuat jalur 
transportasi yang ada di Indonsia menjadi padat pada 
momen mudik.

Nah, selama ini, KA merupakan pilihan utama bagi 
masyarakat Indonesia untuk mudik. Tidak heran KA 
dipilih, selain karena dirasa sebagai moda transportasi 
yang paling murah dan cepat. KA juga dipilih karena 
murahnya harga tiket untuk moda transportasi ini jika 
dibandingkan dengan moda transportas lain seperti bus 
atau pesawat terbang.

Meski begitu, kemampuan daya jelajah kereta api 
masih terbatas pada ketersediaan jalur rel di Pulau Jawa 
dan sebagian Sumatera saja, sehingga kereta api tidak 
akan masuk dalam daftar pilihan moda transportasi bagi 
masyarakat yang akan mudik ke luar Pulau Jawa meng-
ingat Negara Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau.

Namun bagi para pemudik di Pulau Jawa, moda 
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transportasi yang dijuluki si ular besi ini merupakan juara 
favorit untuk mengantarkan para pemudik ke kampung 
halaman. Menerima kenyataan sebagai transportasi 
pilihan utama untuk mudik, PT KAI terus melakukan 
berbagai terobosan untuk memberikan pelayanan yang 
prima untuk masyarakat.

Salah satunya adalah dengan memberikan pelay-
anan tiket H-90 sebelum hari keberangkatan. Usaha 
PT KAI dengan memberlakukan pemesanan tiket H-90 
memang diikuti dengan kemudahan bagi masyarakat 
untuk mendapat tiket KA. Tiket kereta api kelas komersial 
sudah  dapat dibeli H-90 di tempat-tempat yang telah di-
tentukan, antara lain; melalui Contact Centre 121 dengan 
menekan angka 121 dari telepon rumah atau 021-121 
dari telepon genggam,  Agen-agen, Toko Indomaret, 
Kantor Pos dan lain-lain.

Secara teknis, PT KAI juga akan memaksimal-
kan jumlah rangkaian dalam tiap rangkaian KA. 
Biasanya dalam satu rangkaian kereta hanya terdiri 
dari delapan gerbong penumpang, pada musim 
libur Idul Fitri, biasanya PT KAI akan memaksimal-
kannya menjadi 10 gerbong penumpang. Memang 
penambahan gerbong dalam satu rangkaian ini 
tidak bisa seenaknya dilakukan, selain mengingat 
kemampuan lokomotif untuk menarik rangkaian 
yang terbatas, panjang emplasemen di tiap stasiun 
juga harus dipikirkan.

Untuk menyiasati lonjakan penumpang yang 
terjadi pada musim liburan ini, PT KAI biasanya 
juga akan menyiapkan tambahan rangkaian kereta 
jelang musim liburan Idul FItri. Ini dimaksudkan agar 
kapasitas penumpang yang terangkut lebih banyak 
dan pelayanan menjadi lebih maksimal. Biasanya 
penambahan rangkaian kereta ini dilakukan untuk 
beberapa tujuan favorit pemudik seperti Jogja, Solo, 
Surabaya dan Semarang.

Pemilihan KA sebagai sarana transportasi 
untuk mudik, selain karena alasan murah dan cepat, 
juga karena tingkat keamanannya yang cukup prima 
disbanding transportasi lainnya. Jika kita melihat trans-
portasi lainnya seperti pesawat terbang, harga tiket yang 
mahal menyulitkan masyarakat yang berpenghasilan 
rendah untuk mengaksesnya. Selain itu, tidak setiap kota 
yang ada di Indonesia memiliki bandara.

Faktor psikologis akan kampung halaman telah 
membuat berbagai macam alat transportasi digunakan 
untuk pulang kampung, tidak heran bagi pemudik yang 
berpenghasilan pas-pasan, jika tiket KA tidak diperoleh, 
mudik dengan sepeda motor adalah pilihan satu-satunya. 

Hal ini dapat dimaklumi karena setiap musim mudik 
tiba, jalanan menjadi ajang berkumpulnya para pemudik 
dari berbagai sudut kota. Besarnya animo pemudik yang 
bertambah dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan 
pertumbuhan jalan raya, khususnya di Pulau Jawa. Hal 
ini tentu saja mengakibatkan konsekuensi kemacetan 
parah di jalur utama pantai utara jawa (pantura). Oleh 
sebab itu, sepeda motor dirasa menjadi pilihanyang pas 
untuk menembus kemacetan guna menuju kampung 
halaman.

Namun mudik dengan sepeda motor juga bukan 
tanpa resiko. Sepeda motor menduduki peringkat per-
tama dalam hal pemicu kecelakaan di jalan raya selama 
musim mudik. Berdasarkan data dari National Traffic 
Management Center (NTMC) Polri, tercatat prosentase 
kecelakaan sepeda motor mencapai 70 persen dari total 
kasus kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya. Kondisi 
kemacetan jalan serta kondisi fisik yang menurun mem-
buat perjalanan mudik seolah menjadi arena pertaruhan 
nyawa.

Mudik Bersama solusi Hindari Kecelakaan

Tingginya angka kecelakaan dalam periode mudik 
setiap tahunnya menimbulkan keprihatinan dari banyak 
pihak. Salah satunya adalah Agen Tunggal Pemegang 
Merek (ATPM).

Ya, belakangan ATPM yang ada di Indonesia getol 
menggelar mudik bersama. Pada awalnya mudik 
bersama dilakukan ATPM dengan mengawal rombon-
gan pemudik yang mengendarai kendaraan pribadinya 
masing-masing hingga ke kota tujuan. Namun cara 
tersebut dirasa masih belum cukup untuk menekan 
angka kecelakaan.

Wujud dari ucapan terima kasih kepada para 
pelanggannya, para ATPM ini tetap ngotot menggelar 
mudik bersama, namun dalam dua tahun belakangan 
ini, metode yang digunakan berbeda.

Para pemudik tidak lagi harus mengendarai kenda-
raannya sendiri sampai kota tujuan, tapi para pemudik 
akan diangkut menggunakan bus-bus yang telah dise-
diakan ke berbagai kota tujuan, seperti layaknya gelaran 
mudik bersama yang digelar oleh berbagai perusahaan 
non kendaraan. Sementara kendaraan mereka akan 
diangkut menggunakan truk hingga ke kota tujuan sama 
seperti kota tujuan para pemudik.

Cara ini dirasa cukup efektif, karena selain telah 
menghemat biaya dan fisik, para pemudik tetap dapat 
menggunakan sepeda motor mereka di kampung hala-
man untuk mengunjungi sanak saudara.

Seperti telah diungkapkan tadi, kegiatan-kegiatan 
mudik bersama juga banyak dilakukan oleh berbagai 
macam perusahaan. Terkadang bahkan ada partai 
politik yang ikut-ikutan menggelar mudik bersama untuk 
menjaring simpati masyarakat. Hal ini kerap terjadi, 
biasanya jika hari raya Idul Fitri berlangsung mendekati 
waktu pemilihan umum.

Selain gelaran mudik bersama, masyarakat sebena-
rnya juga menginginkan adanya fasilitas mudik yang 
lebih nyaman dan aman. Pemerintah sendiri selama ini 
tidak angkat tangan dari permasalahan mudik.

Tercatat perbaikan-perbaikan jalan terus dilakukan 
pada jalur-jalur utama maupun alternatif yang digunakan 
untuk mudik. Upaya untuk memberikan kenyamanan 
kepada pemudik juga dilakukan dengan membangun 
fasilitas jalan seperti pelebaran jalan atau pembangunan 
jalan layang di titik-titik kemacetan.

So, keep safety saat mudik…mudik ke kampong 
halaman, bukan ke rumah sakit !!!.  (F.dasa saPUtRa)

faktor psikologis 
akan kampung hala-
man telah membuat 

berbagai macam alat 
transportasi digu-

nakan untuk pulang 
kampung, tidak heran 

bagi pemudik yang 
berpenghasilan pas-

pasan, jika tiket ka ti-
dak diperoleh, mudik 

dengan sepeda motor 
adalah pilihan satu-

satunya.
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KEMEndagRi: tREn 
KEPaLa daERaH  
tERsandUng KORUPsi
tERUs MEningKat

Sejak 2005 hingga akhir Mei 
2013 tercatat 294 orang kepala dae-
rah tersandung korupsi.

Hasil evaluasi Kementerian 
Dalam Negeri sejak 2005 hingga 
akhir Mei 2013 jumlah kepala dae-
rah yang tersandung pidana korupsi 
tercatat 294 orang dan diperkirakan 
meningkat hingga 300 orang pada 
akhir tahun ini.

Jumlah kepala daerah tersand-
ung korupsi bisa tembus 300 orang 
sampai akhir tahun. Kita tentu tidak 
menghendaki hal demikian,” kata 
Direktur Jenderal Otonomi Daerah 
Djohermansyah Djohan di Istana 
Bung Hatta Bukittinggi, Sabtu (1/6).

Ia menjelaskan, dari jumlah yang 
ada itu, tercatat 12 kasus kepala 
daerah di Sumatera Barat atau seki-
tar lima persen.

Berdasarkan kajian dan pene-
litian yang dilakukan Kemendagri 
menunjukkan besarnya jumlah 
kepala daerah tersangkut tindak 
pidana korupsi ada korelasi dengan 
sistem pemilihan langsung.

Sebab, pemilihan langsung 
membuat kepala daerah membu-
tuhkan biaya cukup besar yang 
harus dikeluaarkan, sehingga ke-
tika berkuasa terjebak atau tersesat 
dengan tindakan yang bertentan-
gan aturan hukum.

Menurut Djohermansyah, tindak 
pidana korupsi dari hasil penelitian 
tak ada kaitannya dengan gene-
tik, karakter dan pengawasan serta 
pembinaan dilakukan pemerintah.

Jika ada anggapan lemahnya 
pengawasan atau pembinaan di-
lakukan pemerintah dalam hal ini 
Kemendagri, tidak benar karena 
sudah berbagai upaya melakukan 
supaya kepala daerah dan apara-
tur pemerintahan tak terjebak kasus 
pidana korupsi.

“Pembinaan sudah habis-
habisan dilakukan, maka dilakukan 
riset untuk melihat korelasi antara 
pemilihan langsung dengan kasus 
pidana korupsi yang melibatkan ke-
pala daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya men-
cari alternatif solusi dan formulasi 
yang pas dalam perubahan Un-
dang-undang tentang Pemilihan 
Kepala Daerah yang nantinya akan 
dipresentasikan di DPR RI dalam 
waktu dekat.

Sementara Dirjen Otda ketika 
kunjungan ke Padang beberapa 
waktu lalu mengungkap keterkaitan 
revisi UU Pilkada.

Konsep yang ditawarkan untuk 
pemilihan gubernur dan wakil gu-
bernur secara langsung. Sedang-
kan pemilihan bupati dan wali kota 
beserta wakilnya oleh DPRD.

  sUMBER :BERita satU 2 JUni 2013

MEndagRi sEtUJU 
atURan PEMBatasan 

dana KaMPanYE 
PiLKada

Jakarta: MENTERI Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi menyetujui belanja 
kampanye pasangan calon kepala 
daerah dibatasi guna mengurangi 
praktik korupsi kepala daerah.

“Pada prinsipnya saya setuju. 
Peraturan pembatasan dana kam-
panye itu untuk (pemilihan) guber-
nur kalau usulan kami (Kemdagri),” 
kata Gamawan ketika ditemui di 
kantornya, Senin (03/6).

Dalam pembahasan Rancan-
gan Undang-Undang (RUU) Pilkada 
di DPR, Kemdagri mengusulkan 
pelaksanaan pilkada di tingkat ka-
bupaten/kota dilakukan secara tidak 
langsung atau dipilih oleh anggota 
DPRD.

Dengan demikian, lanjut dia, 
calon bupati dan calon wali kota 
tidak perlu melakukan kampanye 
demi meraup suara dari masyarakat 
setempat.

“Kalau bupati dan wali kota tidak 
dipilih langsung, tidak diperlukan bi-
aya kampanye,” katanya.

Namun, pembahasan terkait 
dengan pengaturan dana kam-
panye seolah menguap di rapat 
paripurna DPR. Terkait akan hal itu, 
Mendagri mengatakan klausul pem-
batasan belanja kampanye masih 
memerlukan kajian teknis mengenai 
besaran nominalnya.

“Untuk penerapannya kita harus 
betul-betul menghitung dan mendis-
kusikannya secara matang. Kalau 
itu menjadi opsi terakhir, tentu itu 
ada pada tingkat pemilihan guber-
nur,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Perkum-
pulan untuk Pemilu dan Demokrasi 
(Perludem) Didik Supriyanto men-
gatakan bahwa peraturan tentang 
pembatasan belanja kampanye 
calon kepala daerah dapat me-
nyeimbangkan prinsip kebebasan 
dan kesetaraan dalam pemilu.

“Kalau pembatasan belanja 
kampanye dianggap melanggar 
prinsip kebebasan bagi peserta pe-
milu, pada saat bersamaan itu me-
langgar prinsip kesetaraan antarpe-
serta itu sendiri,” kata Didik.
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Pasangan calon kepala daerah 
dan wakil kepala daearah yang 
memiliki dana terbatas tetap dapat 
menjalankan kampanye jika dalam 
undang-undang diatur mengenai 
pembatasan belanja kampanye.

Selain itu, akibat tidak ada pen-
gaturan pembatasan belanja kam-
panye, kepala daerah pemenang 
pilkada adalah elite politik yang 
memiliki uang banyak untuk meraup 
perolehan suara.

Pada saat menjabat, kepala 
daerah terdorong untuk melaku-
kan tindak pidana korupsi guna 
membayar pengeluarannya selama 
berkampanye.

Hingga kini, Kemdagri mencatat 
jumlah kepala daerah yang terlibat 
kasus korupsi sebanyak 259 orang. 
Hal itu yang mendorong agar RUU 
Pilkada hendaknya juga menga-
tur mengenai pembatasan belanja 
kampanye.  

  sUMBER :indOnEsiaRaYa 4 JUni 2013

sELEwEngKan 
BantUan nEgaRa, 
PiMPinan PaRPOL
Bisa diPidanaKan

Jakarta  - Laporan keuangan 
partai dari bantuan negara, akan di-
audit oleh Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK). Bila, ada partai yang 
membuat laporan keuangan fiktif, 
pucuk atau bos partai bersangkutan 
bisa dipidanakan.“Setiap pimpinan 
partai politik yang menggunakan 
bantuan keuangan negara, baik 
dari Anggaran Pendapatan Be-
lanja Negara (APBN) maupun Ang-
garan Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) ke depan sudah tidak dapat 
lagi menggunakan keuangan neg-
ara seenaknya. Khususnya, bagi 
parpol yang rutin menerima ban-
tuan keuangan setiap tahunnya ber-
dasarkan perolehan kursi di tingkat 
pusat maupun daerah,” kata Men-
teri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi 
di Jakarta, Selasa (4/6).

Seperti diketahui, dalam Per-
mendagri Nomor 26 Tahun 2013, 
ditegaskan, sekitar 60 persen alo-
kasi dana bantuan keuangan partai 

yang diterima dari pemerintah harus 
dialokasikan untuk pendidikan poli-
tik kepada masyarakat. Bentuk keg-
iatannya, bisa berupa seminar, loka-
karya, dialog interaktif, sarasehan, 
dan workshop. Pendidikan politik 
bagi masyarakat ini juga terkait erat 
dengan pengkaderan anggota partai. 
Bagi partai yang melanggar ketentuan 
dalam Permendagri itu, sanksi bakal 
dikenakan. Salah satunya, sanksi 
penghentian bantuan keuangan, baik 
dari APBN ataupun APBD.

Mendagri menjelaskan, jika 
terdapat unsur penyelewenangan 
keuangan negara maka pimpinan 
parpol dapat dipidanakan.

Hal itu karena, dalam aturan 
baru, yakni Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 
26 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Tata Cara Penghitungan, Pengang-
garan Dalam APBD, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertang-
gungjawaban Penggunaan Ban-
tuan Keuangan Partai Politik, lapo-
ran bantuan keuangan bagi parpol 
harus diaudit oleh BPK. Audit BPK 
menjadi syarat untuk mendapatkan 
kucuran bantuan dana.

Dalam Permendagri tersebut 
juga diatur parpol harus membuat 
surat pernyataan bersedia ditun-
tut sesuai peraturan perundang-
undangan, bila memberikan ket-
erangan yang tidak benar tentang 
laporan keuangan. Sebab laporan 
itu ditandatangani ketua umum dan 
sekretaris jenderal atau sebutan 
lainnya. Surat pernyataan diteken di 
atas materai dengan menggunakan 
kop surat parpol.

Dia menegaskan semangat 
yang mendasari munculnya Per-
mendagri ini, agar tidak ada sesen-
pun penggunaan keuangan negara 
yang tak dipertanggungjawabkan. 
Pertanggungjawaban penggunaan 
keuangan negara ini juga tidak 
hanya berlaku bagi partai. Tapi juga 
bagi setiap pihak yang turut meng-
gunakan dana negara, seperti or-
ganisasi kemasyarakatan (Ormas).

“Berdasarkan laporan BPK dise-
butkan bahwa penggunaan dana 
bantuan keuangan parpol untuk 
dimensi pendidikan politik kepada 

masyarakat sangatlah rendah. Oleh 
karena itu, melalui Permendagri 
yang baru ini ditegaskan bahwa 
sekitar 60 persen dana bantuan 
keuangan parpol yang diterima ha-
ruslah digunakan untuk pendidikan 
politik kepada masyarakat,” tutur 
mantan Gubernur Sumatera Barat 
itu.   sUMBER :BERita satU 5 JUni 2013

10 MEnit taK 
tERLUPaKan dEngan 
taUFiQ QEMas

Jakarta -  Menteri Dalam Neg-
eri (Mendagri) Gamawan Fauzi 
dalam pernyataan belasungkawa 
atas meninggalnya Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Taufiq Kiemas (TK) mengaku pu-
nya pengalaman unik. Gamawan 
mengatakan mengenal cukup dekat 
figur TK. Kenangan paling tidak 
dilupakannya adalah pertemuan 
10 menit dengan suami Megawati 
Soekarnoputri tersebut.

“Saya kenal dekat, kenal baik 
dengan Beliau (TK). Beliau ban-
yak jasanya kepada saya,” kata 
Gamawan di bandara Halim Per-
danakusuma, Jakarta.

Sewaktu menjadi calon guber-
nur Sumatera Barat Gamawan sem-
pat mendatangi TK untuk meminta 
dukungan. Kala itu, Gamawan hanya 
didukung Partai Bulan Bintang (PBB) 
yang hanya memiliki kursi 10 persen 
di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). Meski hanya bertemu sing-
kat, TK cepat mendukung Gamawan.

“Beliau katakan, ‘Sudah saya 
setuju. Saya calonkan [kamu] 
dari PDIP. Nanti saya bilang sama 
Mbak Mega’. Hanya sepuluh menit 
Beliau putuskan seperti itu,” kata 
Gamawan lagi mencontohkan uca-
pan TK. TK, kata Gamawan, men-
dorongnya untuk menjadi menteri. 
Oleh karena itu, sosok TK menurut 
Gamawan tidak akan terlupakan 
dan kepergiannya membuatnya 
merasa kehilangan. Beberapa kali 
ketika mereka bertemu dalam acara 
di Istana Negara, TK menurutnya 
selalu suportif. 

  sUMBER :BERita satU 17 JUni 2013
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resensi buku

d
i tengah perlombaan itu, pernahkan terbesit pertan-
yaan, siapa dan mengapa manusia pertama meng-
hitung waktu? Dalam buku ini diceritakan tiga orang 
yang berbeda, dengan pandangan berbeda-beda 

mengenai waktu dan hidupnya.
  Buku ini bercerita bagaimana ada tiga orang yang men-

emukan cara menghargai hari-hari yang terbatas dalam hidup 
mereka. Orang pertama adalah Dor yang gemar menghitung se-
gala sesuatu. Kegemarannya itulah yang membawanya menjadi 
orang pertama yang menghitung waktu. Dalam kesedihan dan 
keputusasaannya melihat istri yang menderita menjelang ajal, ia 
bertekad untuk mencari Dewa dan menghentikan waktu. 

Di tengah usahanya memanjat menara yang mencapai langit, 
Dor dihentikan oleh angin topan dan dibawa ke sebuah gua. Di 
sana ia bertemu dengan orang berjanggut yang mengaku seb-
agai pelayan Dewa. Di gua tersebut ia ditinggalkan untuk menjadi 
Sang Penjaga Waktu, mendengarkan keluhan dan permohonan 
manusia-manusia lain akan waktu. Hanya ditemani suara-suara 
tersebut, Dor menjalani enam ribu tahun dalam kesendirian.

Setelah waktu yang dijanjikan tiba, Dor dibebaskan ke bumi 
yang telah berubah. Berbekal jam pasir untuk mengendalikan 
waktu, Dor mempelajari dunia modern dan menemukan dua orang 
lain yang akan membantunya mencapai pemahaman akan hari-
hari yang ia habiskan di dalam gua dan akan hidupnya sendiri. 
Dua orang tersebut adalah Sarah Lemon dan Victor Delamonte.

Sarah, siswi sekolah menengah atas yang pandai merasa ti-
dak cocok dengan kehidupan sosial di sekolah. Ketika pemuda 

Judul Buku    : Sang Penjaga Waktu  
  (The Time Keeper)
Penulis          :  Mitch Alborn
Penerbit :  Gramedia Pustaka
Terbit          :  November 2012
Halaman  :  312 

yang disukainya menolak dan mempermalukannya, 
Sarah merasa hancur dan memutuskan untuk bunuh 
diri.

 Sementara Victor Delamonte, orang terkaya nomor 
14 di dunia, sedang mencari cara untuk mengalahkan 
kematian. Dalam usahanya itu, ia hampir menghancur-
kan hubungan yang telah ia bangun dengan istrinya.

Tiga orang dari latar belakang berbeda itu bertemu 
dalam satu momen menjelang kematian. Dalam mo-
men tersebut mereka melakukan perjalanan waktu yang 
membuat mereka mengambil keputusan yang menentu-
kan dalam hidup masing-masing.

Seperti buku lainnya, karya Mitch Albom ini menga-
jak pembacanya untuk merenungkan pandangan, nilai, 
dan cara hidup manusia. Pandangan dan cara hidup 
yang populer seringkali membuat kita terseret untuk 
menyikutinya tanpa berpikir dua kali. Padahal, apa yang 
dianut oleh banyak orang belum tentu benar.

Lewat buku-bukunya Mitch Albom megingatkan kita 
akan nilai-nilai yang mulai tersingkir dalam kehidupan 
kita. Dengan gaya berceritanya yang sederhana, Mitch 
dapat menawarkan nilai dan pandangan hidup tersebut 
tanpa menimbulkan kesan menggurui. Dalam buku ini, 
Mitch Albom mengajak kita menghargai waktu, bukan 
menghitung waktu. Seperti yang tertulis dalam kisah ini, 
“Ada alasan Tuhan membatasi hari-hari kita. Untuk men-
jadikan setiap hari berharga.”  (F.dasa saPUtRa)

Menghargai 
waktu atau 
Mengisi waktu
Waktu adalah emas. Anda pasti pernah mendengar 
slogan tersebut. Bahkan mungkin banyak dari kita yang 
terlalu menghayatinya dalam hidup, dengan menghi-
tung berapa banyak emas yang dapat kita raih dalam 
setiap jam, setiap hari dalam hidup kita. Di belahan du-
nia manapun, manusia berlomba-lomba menciptakan 
alat yang praktis, yang memungkinkan manusia untuk 
menggunakan waktu dengan efisien.
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Pemerintah desa selaku unit pemerintahan 
terdepan dalam system pemerintahan nasional 
memiliki kewenangan untuk mengatur dan men-
gurus kepentingan masyarakat setempat. 

Dengan demikian menjadi tugas pemerintah 
desa untuk memenuhi dan melayani kebutuhan 
masyarakat setempat secara bersama-sama, 
bekerjasama dengan lembaga kemasyaraka-

tan yang ada di desa maupun dengan masyarakat desa 
itu sendiri sehingga tercapai prinsip dasar otonomi yaitu 
demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan (empowering).

Salah satu fungsi Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan 
fungsi pelayanan masyarakat (public service function). Menurut 
Thompson (2000), pelayanan publik adalah pemberian layanan 
(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai ke-
pentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan.

Dalam kedudukan desa sebagai unsur pemerintahan terendah 
dan desa yang mempunyai otonomi desa yang sifatnya sangat 
tradisional tentunya paradigma dalam melaksanakan dan meny-
elenggarakan berbagai pelayanan masyarakat, dan dalam melak-
sanakan pendelegasian pelayanan kabupaten/kota kepada desa 

mempunyai perbedaan yang sangat besar terutama desa sebagai 
pemerintahan terendah dan desa sebagai kepala suku atau kepala 
adat atau sejenisnya yang semuanya sifatnya sangat tradisional 
(Thunen, 2002). 

Realitas menunjukkan bahwa keberadaan desa masih dipan-
dang sebagai otonomi desa bukan sebagai pemerintah terendah 
sehingga belum  dapat  berfungsi secara optimal dalam memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat, sementara pada sisi lain tun-
tutan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat. Untuk men-
gantisipasi hal tersebut maka diperlukan pengembangan kapasitas 
pemerintah desa.

Supratikta (2008) dalam penelitiannya Remunerasi Perangkat 
Desa berpendapat bahwa kebanyakan dari praktek Otonomi Desa 
kurang memiliki kepekaan etika untuk bisa melayani publik den-
gan baik. Mereka juga sering menggunakan etika semacam sins 
of services (kesalahan dalam pelayanan) seperti apatis (apathy), 
menolak berurusan (brush of), dingin (coldness), memandang ren-
dah (condesclusion) dan pingpong (round a round), karena lebih 
mementingkan suku, adat dan budaya kuno yang sangat tradisional 
dsb.

Dari permasalahan diatas dapat diuraikan menjadi beberapa 
pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut diantaranya 
adalah: seberapa besarkah pengaruh penguatan pemdes dalam 
penyelenggaraan pemdes dan dampaknya terhadap kesejahter-
aan, Kendala apa saja yang dihadapi oleh desa selaku penyeleng-
garan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada 

No. KoefisieN Jalur loadiNg 
faKtor t hituNg p-value Keterangan

1 Yanmas < Penguatan Pemdes 0.610 6.703 0.000 Signifikan

2 Yanmas < Penyelegaraan Pemdes 0.285 3.640 0.000 Signifikan

3 Yanmas < Kesejahteraan 0.626 6.593 0.000 Signifikan

4 Kesejahteraan < Otonomi Desa
(Indikator Penyelenggaran Pemdes) 0.142 0.489 0.625 Tdk Signifikan

5 Penguatan Pemdes < Pemerintah Terbawah
(Indikator Penyelenggaran Pemdes) 0.689 3.400 0.001 Signifikan

6 Yanmas < Otonomi Desa
(Indikator Penyelenggaran Pemdes) 0.185 1.815 0.069 Tdk Signifikan

7 Kesejahteraan < Regulasi
(Indikator Penguatan Pemdes) 0.741 3.356 0.001 Signifikan

8 Yanmas < Organisasi
(Indikator Penguatan Pemdes) 0.610 6.703 0.000 Signifikan

9 Penguatan Pemds < SDM Perangkat Desa
(Indikator Penguatan Pemdes) 0.285 3.640 0.000 Signifikan

10 Penguatan Pemdes < Otonomi Desa
(Indikator Penyelenggaran Pemdes) 0.142 0.489 0.625 Tdk Signifikan

11 Kesejahteraan < Pemerintah Terbawah
(Indikator Penyelenggaran Pemdes) 0.689 3.400 0.001 Signifikan

12
Pemerintah Terbawah
(Indikator Penyelenggaran 
Pemdes)

< Otonomi Desa
(Indikator Penylgr Pemdes) 0.185 1.815 0.069 Tdk Signifikan

soal tuntutan Perangkat desa Menjadi Pns 
dan Kaitannya dengan Penguatan Pemerintahan 

desa dalam Pelayanan Masyarakat

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2013
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opini

msyarakat, Upaya apa yang perlu dilakukan dalam penguatan 
pemerintah desa, khususnya dalam meningkatkan pelayanan ma-
syarakat?

Dengan metode analisis statistik inferensial dengan analisis 
Strukturak Equestion Modelling (SEM) dengan eror 5% diperoleh 
Koefisien Jalur Pengukuran Model Struktural yakni Pengaruh Vari-
abel Penguatan Pemdes, dalam Penyelenggaraan Pemdes dan 
Pelayanan Masyarakat serta Dampaknya terhadap Kesejahteraan 
Perangkat Desa adalah sbb :

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut diatas, 
maka dapat disampaikan simpulannya sebagai berikut.

Pengaruh penguatan pemdes dalam penyelenggaraan pem-
des dan dampaknya terhadap kesejahteraan adalah :
•	 Penguatan pemdes berpengaruh signifikan terhadap pelay-

anan masyarakat.
•	 Penyelenggaraan pemdes berpengaruh signifikan terhadap 

pelayanan masyarakat.
•	 Kesejahteraan perangkat desa berpengaruh signifikan terha-

dap pelayanan masyarakat.
•	 Otonomi desa yang merupakan indikator penyelenggaraan 

pemdes tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahter-
aan perangkat desa

•	 Otonomi desa yang merupakan indikator penyelenggaraan 
pemdes tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahter-
aan perangkat desa

•	 Desa selaku penyelenggaraan pemerintahan terbawah ber-
pengaruh signifikan terhadap penguatan pemdes.

•	 Otonomi desa yang merupakan indikator penyelenggaraan 
pemdes tidak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan 
masyarakat.

•	 Regulasi, organisasi pemdes dan SDM perangkat desa yang 
merupakan indikator penguatan pemdes berpengaruh sig-
nifikan terhadap pelayanan masyarakat dan berdampak ter-
hadap kesejahteraan perangkat desa.

•	 Otonomi desa yang merupakan indikator penyelenggaraan 
pemdes tidak berpengaruh signifikan terhadap penguatan 
pemdes.

•	 Otonomi desa yang merupakan indikator penyelenggaraan 
pemdes tidak berpengaruh signifikan terhadap penyeleng-
garaan pemerintahan terbawah.

Kendala-kendala yang dihadapi desa selaku penyelenggaran 
pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyara-
kat antara laian :
•	 anggaran yang sering menjadi driving force dari perilaku per-

angkat desa yang telah melaksanakan otonomi desa yang 
merupakan indikator penyelenggaraan pemdes hasilnya atau 
kinerjanya belum bisa dilaksanakan sesuai kaidah akuntansi 
pemerintah

•	 Prosedur, dan mekanisme pelayanan yang dilakukan desa 
yang telah melaksanakan otonomi desa dalam pelayanan 
masyarakat, yang menyangkut : persyaratan yang harus di-
penuhi, kejelasan biaya, ketepatan waktu dan penyediaan 
informasi pelayanan tidak bisa memuaskan masyarakat.

•	 transparansi/keterbukaan, akuntabilitas, equiti, dan perilaku 
perangkat desa yang telah melaksanakan otonomi desa, se-
cara etika aparat desa diwilayah sampel dalam menyeleng-
garakan pelayanan tidak dapat memuaskan masyarakat.

•	 Terbatasnya kualitas perangkat desa yang telah melak-
sanakan otonomi desa, dan kurangnya perhatian pemerintah 
terhadap kesejahteraan perangkat desa yang telah melak-
sanakan otonomi desa diwilayah sampel tidak dapat meny-

elenggarakan pelayanan dengan standart PNS
•	 kurangnya pemahaman masyarakat dalam memenuhi per-

syaratan pelayanan masih menjadi kendala utama pemerin-
tah desa dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Upaya dalam penguatan pemerintah desa, khususnya dalam 
meningkatkan pelayanan masyarakat antara lain :
•	 anggaran yang sering menjadi driving force dari perilaku per-

angkat desa harus dikelola dengan konsep desa selaku pe-
nyelenggaraan pemdes terbawah sehingga terjadi pengua-
tan pemdes dan kinerjanya bisa dilaksanakan sesuai kaidah 
akuntansi pemerintah

•	 prosedur, dan mekanisme pelayanan yang dilakukan desa 
dalam pelayanan masyarakat, yang menyangkut : per-
syaratan yang harus dipenuhi, kejelasan biaya, ketepatan 
waktu dan penyediaan informasi pelayanan harus dikelola 
dengan konsep desa selaku penyelenggaraan pemdes ter-
bawah agar dapat  memuaskan masyarakat.

•	 transparansi/keterbukaan, akuntabilitas, equiti, dan perilaku 
perangkat desa harus dikelola dengan konsep desa selaku 
penyelenggaraan pemdes terbawah agar secara etika aparat 
desa dalam menyelenggarakan pelayanan dapat memuas-
kan masyarakat.

•	 terbatasnya kualitas perangkat desa harus dikelola dengan 
konsep desa selaku penyelenggaraan pemdes terbawah di-
mana aparatnya adalah PNS, dan perlu perhatian pemerintah 
terhadap kesejahteraan perangkat desa agar dapat meny-
elenggarakan pelayanan dengan standart PNS

•	 kurangnya pemahaman masyarakat dalam memenuhi per-
syaratan pelayanan pemerintah desa dalam meningkatkan 
pelayanan masyarakat harus dilakukan sosialisasi secara 
kontinyu.

Saran dalam penguatan pemerintah desa, khususnya dalam 
meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan perangkat 
desa antara lain :
•	 RUU Desa perlu mengatur alokasi dana desa dan harus dike-

lola dengan konsep desa selaku penyelenggaraan pemdes 
terbawah sehingga terjadi penguatan pemdes dan kiner-
janya bisa dilaksanakan sesuai kaidah akuntansi pemerintah

•	 RUU Desa perlu mengatur prosedur, dan mekanisme pelay-
anan yang dilakukan desa dalam pelayanan masyarakat, 
yang menyangkut : persyaratan yang harus dipenuhi, kej-
elasan biaya, ketepatan waktu dan penyediaan informasi 
pelayanan serta dikelola dengan konsep desa selaku pe-
nyelenggaraan pemdes terbawah agar dapat  memuaskan 
masyarakat.

•	 RUU Desa perlu mengatur transparansi/keterbukaan, akunt-
abilitas, equiti, dan perilaku perangkat desa dan harus dike-
lola dengan konsep desa selaku penyelenggaraan pemdes 
terbawah agar secara etika aparat desa dalam menyeleng-
garakan pelayanan dapat memuaskan masyarakat.

•	 RUU Desa perlu mengatur keterbatasan kualitas perangkat 
desa dengan pengelolaan menggunakan konsep desa se-
laku penyelenggaraan pemdes terbawah dengan konsekue-
nsi aparatnya adalah PNS, sebagai wujud perhatian pemer-
intah terhadap kesejahteraan perangkat desa agar dapat 
menyelenggarakan pelayanan dengan standart PNS

•	 RUU Desa perlu mengatur pemenuhan persyaratan pelay-
anan pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan ma-
syaraka dengan melakukan sosialisasi secara kontinyu guba 
mengantisipasi kurangnya pemahaman masyarakat dalam 
pemenuhan persyaratan.  (Hadi  sUPRatiKta)
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t
ulisan ini akan membahas secara 
detail mengenai penulis pemula 
yang terjundengan bermodalkan 
pengalamanan yang minim, dan tu-

lisan ini dapat menjadi motivasi bagi penulis 
pemula untuk tidak segan dan enggan untuk 
berekspresi. Sebagian orang berpendapat 

menulis adalah hal yang 
menyenangkan dan juga ada 
yang mengatakan pekerjaan 
menulis sangat menguras otak 
karena menumbuhkan ide 
dalam menulis tidak semu-
dah yang diperkirakan. Bagi 
penulis pemula, tidak ada kata 
terlambat untuk memulai hal 
yang positif meski mendadak 
menjadi penulis, akan tetapi 
dengan berupaya  mencoba 
dan mengaplikasikan keter-

ampilannya secara bertahap itu lebih baik 
ketimbang bersikap pasrah dan hanya ingin 
mengejar popularitas tanpa adanya keteku-
nan dalam mengasah keterampilannya. 
Kesulitan sebagai penulis pemula dirasakan 
membutuhkan energi untuk memiliki kemam-
puan dalam memadukan tatanan bahasa 
yang tepat, mencari sumber inspirasi dan 

terutama adalah menyiasati sebuah tulisan 
agar tidak menjadi distorsi informasi. 

Menggerakkan pena di atas kertas 
dengan membentuk sebuah kalimat yang 
penuh maknasedikit demi sedikit akan mu-
dah dilakukan oleh penulis pemula. Dengan 
catatan disertai ketekunan dan banyak 
membaca agar penulis memiliki koleksi kata-
kata yang dapat mendukungnya sehingga 
pesan yang terkandung di dalamnya dapat 
diterima oleh pembaca. Membuat tulisan 
agar mudah dicerna oleh publik bukanlah 
perkara yang mudah, karena kecermatan 
seorang penulis dalam membaca komunitas 
yang mengkonsumsi tulisannya adalah san-
gat perlu. Jangan sampai hasil tulisan yang 
telah susah payah diselesaikan tidak dapat 
dimengerti oleh para pembaca. Dan ini yang 
biasanya kesalahan yang sering dilakukan 
oleh penulis.
Persiapan menjadi penulis

Penulis ibaratnya sebuah mesin yang 
mengkomunikasikan pesan secara lang-
sung melalui untaian kata kepada khalayak. 
Eksplorasi penulis dalam mendisain sebuah 
kalimat seperti takkan ada habisnya, apalagi 
jikalau hasil karya penulis benar-benar dapat 
bermanfaat dan banyak diminati. Otomatis 

Mendadak JadI PenuLIS? 
MengaPa tIdak

Membaca judul di atas bu-
kanlah hal yang mengejutkan, 
tatkala banyak penulis-penulis 

pemula yang lahir karena 
keterpaksaan, tuntutan profesi 

ataupun minat mereka yang 
telah sedari dini berkecimpung 
di dunia penulisan namun baru 

bisa terekspos karena adanya 
kesempatan. 
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penulis akan semakin memacu kemampuannya 
dalam melahirkan ide-ide yang lebih berkualitas. 
Seorang penulis pemula dapat menyiasati sebuah 
tulisan agar lebih bermakna adalah dengan men-
jadikan tulisan sebagai jati diri sang penulis, tanpa 
mengikuti gaya bahasa penulis lain. Disini penulis 
harus memiliki ciri khas tersendiri, karena mengko-
munikasikan sebuah tulisan harus memiliki karak-
teristik tersendiri sehingga pembaca yang mem-
baca tulisannya akan dapat menebak sang penulis 
tanpa harus melihat identitas penulis aslinya.

Seperti yang diungkapkan oleh Putu Wijaya 
bahwa untuk menjadi seorang penulis pertama-
tama yang harus dipersiapkan adalah (1) men-
guasai bahasa sehingga dapat mempergunakan-
nya dengan maksimal, (2) seorang penulis harus 
memahami dirinya sendiri, mengetahui kelemahan 
dan kekuatan dirinya secara maksimal, (3) jangan 
takut untuk mencoba tetapi berani melakukan agar 
pengalaman menulis semakin terasah, (4) dalam 
pemilihan tema cobalah cari tema yang kecil tidak 
menjadi masalah, karena besar kecil sebuah karya 
tidak tergantung dari besar kecilnya tema tetapi 
bagaimana penulis menggarapnya dan menge-
masnya menjadi sebuah karya yang indah. 

Biasanya penulis memiliki cara tersendiri agar 
imajinasinya dalam berkarya tidak berhenti begitu 
saja. Salah satunya dengan menghindar dari 
sebuah rutinitas atau membaca kabar berita yang 
sedang hangat diperbincangkan dan bisa menjadi 
dasar kerangka pemikiran si penulis, (5) sebelum 
hasil tulisan diserahkan kepada redaksi hendaknya 
tulisan dapat dibaca oleh dua orang atau lebih 
pembaca supaya hasil tulisannya dapat tersaji 
dengan lebih sempurna.

Ekspresi penulis 
Bila kita bahas lebih lanjut seorang penulis ide-

alnya dituntut untuk kreatif dan inisiatif dalam mem-
baca permasalahan, disini bukan han-
ya keterampilan dalam merangkai 
kata saja tetapi terlebih adalah 
penulis harus memiliki mental 
yang kuat, karena seorang 
penulis terkadang memberikan 
hasil tulisan yang pro dan kontra 
dengan masyarakat. Dan yang 
perlu di perhatikan dan menjadi 
catatan oleh penulis adalah 
bersikap “legowo” dan mau 
menerima kritikan dari pembaca 
karena pembacalah yang dapat 
menilai tulisan sang penulis. 
Bila hal itu sampai terjadi penu-
lis berhak berargumen dengan 
memberikan keyakinan kepada 
publik tentang tulisannya. 

Seorang penulis dalam berekspresi  bebas 
menuangkan opininya, yang tentunya sepadan 
dengan etika kepenulisan yang telah ada.Fenom-
ena-fenomena yang dilakukan penulis dalam 
melanggar etika kepenulisan akan meninggalkan 
kesan dan berpengaruhtidak hanya bagi pembaca 
tetapi juga akan berkorelasi terhadapunsur-unsur 
yang terkait dengan penulis, diantaranya yaitu 
(1) merugikan pihak penerbit dan penulis karena 
hasil karya mereka diplagiat oleh orang lain, (2) 
munculnya karya-karya yang bermutu rendah 
dimana penulis tidak bermotivasi untuk menulis 
karya bermutu tinggi karena terpancing untuk 
memudahkan penulisan dengan cara yang instant. 
Sehingga kesadaran mereka tidak tumbuh untuk 
mandiri dalam berkarya dan imbasnya penulis 
akan terpuruk akibat kelalaiannya sendiri, dan (3) 
memicu terjadinya kebohongan publik dengan 
tujuan mengejar kepentingan pribadi.

Dengan demikian menjadi seorang penulis 
bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan, ingin 
maju atau terpuruk itu adalah sebuah pilihan. 
Pilihan menjadi penulis adalah peluang emas di 
depan mata yang tak akan datang kedua kalinya. 
Meyakini diri bahwa kita mampu berkarya dengan 
lebih aktif menggerakkan pena, akan memberikan 
esensi positif dan mengasah kemampuan kita 
sebagai penulis. Terlebih dari itu, menjadi penulis 
justru akan lebih membuka ruang imajinasi dalam 
berkarya dengan menyajikan tulisan-tulisan yang 
lahir dari ide penulis itu sendiri. Oleh karenanya 
tidak ragu memulai, tidak malu untuk mengajukan 
ke redaksi dan tidak takut untuk di kritisi menjadi 
penyemangat dalam diri penulis bahwa semuanya 
akan dilakukan dengan mudah apabila profesi 
penulis tidak lagi dianggap 
sebagai beban, tetapi pelu-
ang.  (RaY sEPtianis 

KaRtiKa)



catatan

Rangkaian kata tersebut merupakan idiom dari 
bahasa Inggris yang bila diartikan kurang 
lebih bermakna menyatakan sesuatu yang 

orang lain sudah pasti tahu atau sesuatu tersebut  
sudah sangat jelas tanpa perlu lagi dikemukakan. 
Sebagai contoh seseorang yang berseru kepada 
teman-temannya, “Hei kawan lihat rumput di 
padang itu berwarna hijau”. Semua orang telah 
mengetahui bahwa sejatinya rumput itu pasti 
berwarna hijau, kebenaran mengenai “rumput 
berwarna hijau” tidak perlu dikemukakan lagi 
karena hal tersebut sudah menjadi kebenaran 
universal.

 Komentar stating the obvious seperti 
mengolok-olok logika sehat khalayak dengan 
meremehkan tingkat kecerdasan khalayak. 
Celakanya elit politik, pejabat publik, hingga para 
calon pemimpin dan calon wakil rakyat gemar 
mempraktekan “basa-basi” ini. Banyak komentar 
seperti, “Hukum harus ditegakkan”, “Pendidikan 
untuk semua!”, “Kesehatan untuk setiap lapisan 
masyarakat!” yang berhenti pada tataran basa-
basi. Alih-alih mengedepankan program atau cara 
mewujudkan semua ucapan tersebut yang akan 
jauh lebih konkrit dan terukur, mereka malah 
enggan berbicara program  karena mungkin 
mereka tidak memiliki program konkrit dan terukur, 
sehingga yang bisa disampaikan ialah kebenaran 
umum yang semua orang juga sudah tahu. 

Dalam bidang penelitian, hampir di setiap 
acara yang berhubungan dengan dunia penelitian 
dan pengembangan selalu lahir kesepakatan baik 
tertulis maupun tak tertulis bahwa riset itu penting. 
Negara yang maju ialah negara yang risetnya juga 
maju, tak ada negara maju tanpa riset yang 
mumpuni. Benarkah demikian? Apakah riset 
diperlukan sebagai inti atau penopang dari 
pembangunan dan kebijakan-kebijakan publik? 
Apakah petikan “Riset  mutlak dibutuhkan oleh 
setiap bangsa dan negara agar menjadi bangsa 
dan negara yang maju” ialah kebenaran universal 
dan sudah sangat jelas tanpa perlu dikemukakan 
lagi?

Bila kita menjawab tidak, maka diskusi usai 
sampai disini. Namun bila kita menjawab ya, 
dimanakah posisi bidang riset di Indonesia? 

Stating 
The Obvious
Oleh: Eka Novian Gunawan

Apabila ukurannya ialah rasio jumlah peneliti, rasio 
jumlah lembaga negara dan swasta dalam bidang 
riset, anggaran riset, sistem penganggaran khusus 
bagi riset, tingkat kesejahteraan periset, hak cipta 
dan kekayaan intelektual dari hasil riset, dan jumlah 
riset yang dihasilkan berbanding dengan jumlah 
riset yang dimanfaatkan, maka posisi bidang riset 
masih dalam tataran stating the obvious. Berat 
dikatakan, namun itulah fenomena yang ada.

Disini kita hendaknya tidak mencari kambing 
hitam, melainkan menumbuhkan kesadaran dan 
bersama-sama melihat lebih dalam dan lebih lama 
mengenai permasalahan dunia riset. Sudah sangat 
mendesak dibutuhkannya sebuah road map atau 
grand design dunia riset di Indonesia. Di dalamnya 
harus memuat infrastruktur dan supratruktur 
b i d a n g  r i s e t  y a n g  j e l a s ,  t e g a s ,  d a n  
berkesinambungan. Apabila Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Penelitian 
Pengembangan, Dan Penerapan  I lmu 
Pengetahuan Dan Teknologi yang menjadi road 
map bidang riset di Indonesia selama ini belum 
menjawab permasalahan jumlah peneliti, tingkat 
kesejahteraan peneliti, dan pertanyaan lainnya di 
seperti dijabarkan di atas, perlu dievaluasi lagi 
apakah sudah diatur secara tegas, membutuhkan 
turunan aturan lain, atau penerapannya yang 
masih sulit?

Kiranya pertemuan-pertemuan lembaga 
penelitian pemerintah lintas kementerian dan lintas 
daerah perlu memberi porsi lebih terhadap 
penyelesaian permasalahan yang menganga di 
d e p a n  m a t a  d e n g a n  m e m b u a t  a t a u  
menyempurnakan grand design beserta aturan 
turunannya yang lebih bersifat konkrit dan teknis. 
Jalinan komunikasi dan forum perlu diperkuat dan 
diintensifkan ke arah pembangunan sistem bidang 
penelitian dan pengembangan. Mengurangi debat 
kusir dan menghindari ego sentris perebutan 
kewenangan diantara lembaga riset pemerintah 
mutlak diperlukan guna membangun jalur yang 
bisa digunakan bersama. Kita semua tentunya 
sepakat bahwa untuk membangun bidang riset 
tidak dengan komentar belaka, apalagi komentar 
yang meremehkan logika sehat kita. 
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