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LAPORAN UTAMA TELAAH DAERAH

Tingkatkan budaya kerja dan etika birokrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menggelar kegiatan Outbond di 
Pantai Anyer pada tanggal 30-31 Agustus 2013.
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Pasca reformasi 1998, pemerintah melakukan perubahan besar 
dalam sistem politik dan pemerintahan demokratis. Perubahan ini 
ditandai dengan melakukan perubahan dalam sistem penyelengga-
raan pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur dan adil dengan 
melakukan pemilihan langsung untuk memilih para kepala daerah.

Pilkada yang menggunakan format pemilihan langsung ditenga-
rai sebagai loncatan demokrasi karena tidak melalui suatu transisi 
formal sehingga dapat diartikan dalam perspektif positip dan nega-
tif. Makna pilkada langsung dalam  perspektif positip adalah seb-
agai sarana demokrasi bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik 
melalui mekanisme pemungutan suara untuk memilih pemimpin di 
level provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara dalam perspektif negatif, pilkada langsung sebagai 
loncatan demokrasi bersifat problematik karena kedewasaan rakyat 
untuk berpartisipasi dalam politik masih rendah. Dalam kaitan perspe-
ktif negatif ini, Pilkada kemudian rentan menyebabkan terjadinya  prak-
tik money politic yang dapat berujung terjadinya konflik horizontal.

Untuk itulah diperlukan adanya sebuah pegangan yang tertuang 
dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan strategi antara 
(Bridging Strategy) untuk merumuskan policy brief.

Tujuan penyusunan strategi antara ini adalah untuk memberikan 
informasi dan merumuskan kebijakan singkat sebagai dasar peny-
usunan regulasi dan pengambilan kebijakan bagi menteri dan peja-
bat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Melihat hal tersebut, Tim redaksi Media BPP dalam edisi kali ini, 
mencoba untuk mengangkat materi tentang strategi antara. yang 
dianggap memiliki pemahaman. Hal ini diperlukan agar tersedia in-
formasi tentang isu-isu aktual dan solusi atas persoalan  penyeleng-
garaan pilkada dan reformasi birokrasi.

Selain strategi antara, Tim Redaksi juga menampilkan beberapa 
daerah yang tengah mengembangkan potensi daerahnya dalam 
kaitan upaya untuk mendorong implementasi Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa).

Selain itu, dalam edisi kali ini, Tim Redaksi juga memberikan la-
poran mengenai kegiatan Team Building yang digelar oleh BPP Ke-
mendagri dalam bentuk Outbond di Pantai Anyer, Provinsi Banten.

Kegiatan ini dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pegawai BPP 
Kemendagri bertujuan agar dapat menjadi bekal dalam peningka-
tan kinerja di lingkungan organisasi BPP Kemendagri sesuai den-
gan tujuannya yaitu membangun silaturami dan kekeluargaan serta 
membangun kekompakan seluruh pegawai.

Akhirnya, dengan kerendahan hati, Tim Redaksi mempersem-
bahkan Media BPP edisi 4 (Agustus) Tahun 2013. Meski menyadari 
media ini jauh dari kata sempurna, Tim Redaksi berharap agar ke-
hadiran Media BPP ini dapat menjadi bahan bacaand an sumber 
informasi bagi seluruh pembacanya.

Selamat menikmati……..

 
Tim Redaksi
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Ketidakmampuan pemerintahan Orde 
Baru dalam menciptakan kehidupan 
masyarakat yang adil dan makmur 
melahirkan krisis multidimensional di 
bidang politik, ekonomi, hukum dan 
krisis sosial.

K
risis multidimensional muncul disebabkan 
oleh ketidakseimbangan pertumbuhan 
ekonomi dan stabilitas nasional dalam 
membina kehidupan politik yang demokra-

tis. Perubahan orde pemerintahan kemudian mela-
hirkan sistem politik dan pemerintahan yang lebih 
demokratis dengan dimulainya pemilihan umum 
secara bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) yang meng-

gunakan format pemilihan langsung ditengarai 
sebagai loncatan demokrasi karena tidak melalui 
suatu transisi formal.

Pilkada langsung ini tentu saja akn menimbul-
kan ekses positif maupun negatif. Untuk menyiasati 
munculnya ekses negatif maka diperlukan ada-
nya laporan pelaksanaan kegiatan strategi antara 
(Bridging Strategy). 

Strategi antara adalah salah satu cara untuk 
menelaah sebuah peristiwa yang dilakukan mela-
lui diskusi interaktif terfokus dengan menghadirkan 
pakar di bidangnya atau orang yang dianggap em-
miliki pemahaman.

Hal ini diperlukan agar tersedia informasi 
tentang isu-isu aktual dan solusi atas persoalan  
penyelenggaraan pilkada dan reformasi birokrasi.

Penyusunan strategi antara Untuk Mengatasi Mo
ney Politic Dalam Pilkada

STRATEGI ANTARA

Penyediaan Informasi 
Isu-Isu Aktual Pilkada 
Dan Reformasi Birokrasi
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Penyusunan laporan pelaksanaan Strategi 
Antara dalam kaitan permasalahan Money Poli-
tic dalam Pilkada bertujuan untuk memberikan 
informasi dan merumuskan kebijakan singkat 
sebagai dasar penyusunan regulasi dan pen-
gambilan kebijakan bagi menteri dan pejabat 
eselon I di lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) dalam penyelenggaraan 
pilkada. 

Secara khusus,  tujuan penulisan adalah 
(1). Mendeskripsikan kondisi empirik yang ter-
jadi dalam penyelenggaraan pilkada langsung, 
(2). Mendeskripsikan ekses negatif pilkada 
langsung bagi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, (3). Mendeskripsikan praktek-praktek 
money politic dalam pilkada langsung, (4). Me-
nemukan solusi untuk penanganan dan pence-
gahan  money politic dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.

Permasalahan money politic dalam Pilkada 
tentu saja bukan tanpa solusi untuk mengata-
sinya. Dalam menciptakan pilkada yang bebas 
dari money politics dapat dilakukan beberapa 
upaya yang setidaknya mampu mereduksi se-
dikit demi sedikit praktik–praktik money politic 
dalam pilkada, yaitu : (1). Penguatan Fungsi 
dan Peran Kelembagaan Pemilu, (2). Pengua-
tan kapasitas masyarakat (pendidikan dan 

pembelajaran masyarakat), (3). Kaderisasi par-
tai, (4). Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala 
Daerah.

Penyusunan Strategi Antara ini juga ke-
mudian memunculkan beberapa rekomendasi 
untuk penyelenggara Pilkada agar bebas dari 
praktik money politic. Beberapa rekomendasi 
tersebut antara lain:

Peningkatan pendidikan politik dan budaya 
politik masyarakat dengan harapan Kemendag-
ri melakukan revitalisasi terhadap peran sosial 
politik yang diarahkan untuk memfasilitasi ter-
ciptanya pendidikan dan pembelajaran politik 
di kalangan masyarakat. 

Penetapan sistem pilkada apakah melalui 
langsung atau perwakilan maupun sistim hy-
brid harus melalui kajian komprehensif dengan 
mempertimbangkan keragaman situasi dan 
kondisi di setiap daerah, sehingga tidak ber-
laku kebijakan one fit for all dalam implementasi 
sistem pilkada bagi setiap daerah.

Pembenahan sistem penganggaran pilka-
da untuk menjamin efisiensi penggunaan 
anggaran, sehingga pilkada serentak dapat 
menjadi pilihan. Hal ini dimaksudkan untuk: 
menghindari tumpang tindih anggaran, standar 
harga/biaya terstandarisasi lebih terjamin, tidak 
mengganggu belanja pelayan publik daerah, 
menghindari keterlambatan tahapan pilkada, 
mengurangi intervensi KPUD dan memperjelas 
mekanisme pengawasan. 

Konflik Di Dalam Pilkada Langsung
Pemilihan kepala daerah langsung memi-

liki probabilitas membawa kemungkinan besar 
terjadinya konflik antar kelompok masyarakat. 
Kultur Indonesia yang elitis mempermudah ter-
jadinya hal tersebut.

Ditambah adanya money politic dan korupsi 
kolusi dan nepotisme yang subur, konflik terse-
but dapat berkepanjangan jika berdekatan 
dengan masyarakat komunitas, yang kemudian 
melebar pada akar rumput. 

Fenomena perselisihan hasil pilkada ber-
dasarkan catatan Mahkamah Konstitusi pada 
periode 2008-2013 berjumlah 594 gugatan. 
Ini menunjukan adanya masalah serius den-
gan penyelenggaraan pilkada. Kasus-kasus 
pelanggaran pilkada di berbagai daerah yang 
diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu: 
(1) pemungutan suara ulang di beberapa TPS, 
(2) penghitungan suara ulang, (3) pemungutan 
suara ulang bagi beberapa pemilih, (3) pilkada 
ulang  pada  tahapan tertentu, (5) diskualifikasi 
pasangan calon terpilih dan (6) penetapan  su-
ara pasangan calon yang mempengaruhi kei-
kutsertaan di putaran II. 

Berdasarkan sumber permasalahan dan je-
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nis pelanggaran di atas, maka mapping masalah 
penyelenggaraan Pilkada, meliputi (Supriyatna, 
2013): (1). Segi politik (internal parpol, money poli-
tic, penggelembungan suara, konflik kepentingan 
golongan  yang melibatkan instansi ), (2). Segi  
tahapan pelaksanaan  pilkada  (akurasi  Pemilih, 
proses pencalonan  yang kurang berkualitas dan 
akuntabilitas, konflik parpol, pelanggaran kampa-
nye hitam, etika dan money politic, netralitas pe-
nyelenggara, penggabungan pilkada), (3). Segi 
administrasi, pelaksanaan pilkada Gubernur, Bu-
pati dan Walikota dalam suatu Provinsi (menguras 
tenaga dan pikiran, biaya besar dan waktu tersita 
serta panjang/jenuh), (4). Segi sosial (timbul konflik 
dan disintegrasi  kelompok/kepentingan yang tem-
porer), (5). Segi kualitas demokrasi, pelaksanaan 
Pilkada di daerah menimbulkan tendensi menurun-
nya perolehan hasil Pilkada pada beberapa dae-
rah yang menurun dengan dilakukan minimal 2 
sampai 3 kali pilkada.

Keprihatinan terhadap terjadanya konflik 
pilkada dan efeknya terhadap penyelenggaraan 
pemerintah daerah dan gangguan harmonisasi 
sosial mendorong perlunya upaya-upaya untuk 
merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tepat 
dan segera untuk penanganannya.

Hal ini untuk menciptakan kondisi ideal dimana 
kepala daerah selaku pemimpin pemerintahan 
daerah terpilih mempunyai kedudukan, tugas 
dan fungsi yang sangat strategis dan mempunyai 
kapasitas demokratis, akuntabel, responsif, serta 
mengutamakan kepentingan umum dan pelayanan 
pada rakyatnya.   

Kondisi ideal ini sulit tercipta dalam karut marut 
penyelenggaraan pilkada langsung saat ini yang 
sebagian besar berujung konflik dan menimbul-
kan inefisiensi dan kekisruhan di tubuh birokrasi 
pemerintahan.

Keadaan untuk menciptakan kondisi ideal ini 
dapat terwujud dengan adanya solusi penanga-
nan konflik pilkada yang dilakukan secara sistemik 
dengan mencakup 3 kerangka penting yaitu: 
kerangka regulasi, perbaikan proses dan pasca 
pilkada. 

Dalam kerangka regulasi, kita ketahui bahwa 
pilkada merupakan bagian dari kebijakan politik 
dan pemerintahan yang diatur dalam pemerin-
tahan daerah. Dengan adanya pembaharuan UU 
tersebut, maka memerlukan sinergitas secara 
sistemik melalui penguatan kebijakan pilkada un-
tuk mewujudkan sinkronisasi dengan penyeleng-
garaan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.

Selain ketiga kerangka tersebut, banyak juga 
usulan mengenai penyelenggaraan pilkada tidak 
langsung atau melalui perwakilan datang dari ber-
bagai kalangan. Beberapa tokoh nasional dan pa-
kar dalam berbagai statemennya di media massa, 
menolak penyelenggaraan pilkada langsung dan 

mengusulkan pilkada melalui perwakilan.
Usulan pilkada tidak langsung ini juga memiliki 

konsekuensi keunggulan dan kelemahan dalam 
penerapannya pada sistem politik dan pemerintah-
an. Model pilihan pilkada tak langsung atau melalui 
sistem perwakilan, menuntut syarat penguatan 
kapasitas DPRD baik di tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/ Kota.

Mekanisme pemilihan kepala daerah juga ha-
rus dilakukan secara selektif. Calon kepala daerah 
harus melalui proses uji kapasitas di tingkat lokal 
oleh tim independen untuk memastikan kepala 
daerah terpilih adalah mereka yang memiliki kom-
petensi, profesionalisme  sekaligus moral yang 
baik.

Meskipun demikian perlu diingat bahwa pen-
guatan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten/
Kota perlu dikelola dengan baik sehingga tidak 
memunculkan sikap dominasi dan arogansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh 
karenanya Pemerintah Pusat harus mengawasi 
kinerja DPRD sebagai partner pemerintahan di 
daerah bersama kepala daerah beserta jajaran-
nya, terlebih lembaga ini adalah pengusul calon 
kepala daerah, kelak jika sistem pilkada menjadi 
tidak langsung.

Reformasi Birokrasi
Demokrasi dan desentralisasi merupakan buah 

dari gerakan reformasi Tahun 1998. Komitmen un-
tuk penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
yang demokratis diwujudkan melalui penguatan 
otonomi daerah dengan lahirnya UU No 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan direvisi 
menjadi UU No 32 Tahun 2004 Jo UU No 12 Tahun 
2008.

 UU No 32 Tahun 2004 mendesentralisasikan 
kewenangan pemerintah pusat kepada pemerin-
tah daerah, termasuk pilkada provinsi dan kabu-
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paten/kota yang dilaksanakan secara langsung. 
Desentralisasi kewenangan sangat berkaitan 
erat dengan birokrasi sebagai penyelenggara  
yang bertanggung jawab terhadap sejumlah ke-
wenangan yang dilimpahkan ke daerah. 

Demokrasi dan birokrasi memiliki keterkai-
tan erat. Birokrasi merupakan salah satu sarana 
bagi kekuasaan negara untuk memperkuat po-
sisi politik dan merupakan sumber legitimasi 
politiknya sementara demokrasi memberikan 
kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat 
dalam sistem politik terutama dalam pengam-
bilan keputusan politik sesuai norma-norma de-
mokrasi. 

Birokrasi dalam sistem pemerintahan mem-
punyai peranan yang sangat penting karena 
fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Peran  birokrasi yang demikian 
strategis ini membuat birokrasi rentan terha-
dap pengaruh kekuasaan atau politik, terutama 
dalam perspektif penyelenggaraan pilkada 
langsung di daerah.

Birokrasi di Indonesia memiliki posisi dan 
peran yang sangat strategis. Birokrasi mengu-
rusi hajat hidup masyarakat, mulai dari urusan 
kelahiran, pernikahan, perizinan usaha sampai 
urusan kematian, yang menyebabkan tingginya 
ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi. 
Pada aspek kultural, aparatur birokrasi memiliki 
status sosial terpandang dan merupakan aset 
kekuasaan di masyarakat.

Pada struktur pemerintahan, birokrasi men-
guasai sumberdaya, baik sumberdaya alam, 
anggaran, pegawai, program dan kegiatan ter-
masuk pengetahuan dan informasi serta keahl-
ian teknis bidang perencanaan pembangunan, 
pengelolaan infrastruktur, penyelenggaraan 
pendidikan, pengelolaan transportasi dan lain-
lain. Secara prosedural, birokrasi mempunyai 
akses untuk perumusan, pelaksanaan, dan 
pengawasan berbagai kebijakan publik hingga 
evaluasi kinerjanya. 

Di tengah posisinya yang cukup strategis, 
birokrasi diliputi situasi problematik. Di era Orde 
Baru, birokrasi menjadi akumulasi dari kekua-
saan dan menyingkirkan peran masyarakat dari 
politik dan pemerintahan. birokrasi yang berkem-
bang di Indonesia cenderung memiliki struktur 
gemuk dan tidak fit fungsi eksklusif, kaku dan 
terlalu dominan, sehingga hampir seluruh uru-
san masyarakat berkaitan dengan birokrasi.

Birokrasi tidak efisien diamati dari kewenan-
gan antar instansi yang tumpang tindih, sulitnya 
koordinasi antar instansi, aturan yang tidak sin-
ergis dan tidak relevan perubahan aktual, dan 
besarnya angka kebocoran anggaran negara. 

Kondisi birokrasi tersebut menyebabkan ket-

erpurukan bangsa dan rendahnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah 
merespon kondisi ini dengan melakukan agenda 
reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi dimaksudkan pemerin-
tah untuk mewujudkan penyelenggaraan dan 
pemerintahan yang baik (good governance) 
yang mempunyai tujuan utama memberikan 
pelayanan yang lebih baik/prima kepada ma-
syarakat (excellent services for civil society).  

Reformasi birokrasi dimaksudkan agar bi-
rokrasi pemerintah selalu bisa menjalankan 
kerjanya dengan baik untuk melayani masyara-
kat sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen 
modern. Artinya ada proses atau rangkaian 
kegiatan dan tindakan yang sungguh-sungguh 
dan  rasional, sehingga ada konsep dan sistem 
yang jelas berlangsung terus menerus secara 
berkelanjutan dalam enam pekerjaan meliputi 
evaluasi, penataan, penertiban, perbaikan, pe-
nyempurnaan, pembaharuan. 

Objeknya adalah pada semua sektor peny-
elenggara negara bidang pemerintahan (kelem-
bagaan, SDM aparatur, ketatalaksanaan, akunt-
abilitas dan pelayanan publik).

Hubungan birokrasi dengan politik pada 
masa Orde Baru dikenal dengan monoloyalitas 
PNS, aparatur birokrasi senantiasa dimanfaat-
kan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan 
mobilisasi politik, dalam rangka mendukung 
kekuatan status quo. 

Pengalihan pola sentralistik ke desentralistik, 
dengan lahirnya UU No 32 Tahun 2004  mem-
berikan arti positif yaitu untuk meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat, tetapi disisi lain 
adalah terfragmentasikannya PNS kedalam ke-
pentingan politik praktis.  

Peran birokrasi untuk memberikan pelay-
anan kepada masyarakat mengalami distorsi 
dalam sistem demokrasi yang menerapkan 
pilkada langsung. Sistem pilkada langsung me-
nyebabkan birokrasi rentan pengaruh dan inter-
vensi kekuasaan atau politik. Implikasi negatif ini 
menjadi dasar pertimbangan utama munculnya 
konsep netralitas birokrasi.
 Pemerintah meresponnya dengan menge-
luarkan Sturat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No-
mor 07 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 ten-
tang Netralitas PNS dalam Pemilihan Umum. 
Merujuk pada ketentuan ini, setiap PNS harus 
menjaga netralitas untuk tidak memihak pada 
salah satu kandidat, Netralitas PNS pent-
ing untuk menjamin profesionalitas birokrasi 
agar terhindar dari kepentingan politik dalam 
menjalankan tugasnya melayani kepentingan 
umum.  (Tim Redaksi)
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B
engkulu ditetapkan oleh 
pemerintah Indonesia sebagai 
salah satu provinsi pada 18 
November 1968. Penetapan 

karesidenan Bengkulu menjadi provin-
si ke 26 tersebut berdasarkan UU No. 
9/1967 Junkto Peraturan Pemerintah 
No. 20/1968.

Keberadaan Provinsi Bengkulu 
memiliki sejarah yang cukup penting 
dalam perjalanan sejarah bangsa ini. 
Presiden Soekarno pada jaman pen-
jajahan Belanda bahkan pernah men-
jalani pengasingan oleh pemerintah 
kolonial, selama empat tahun pada ta-
hun 1938-1942.

sekilas Bengkulu
Luas wilayah Provinsi Bengkulu 

mencapai kurang lebih 1.978.870 hek-
tar atau 19.788,7 kilometer persegi 
yang terdiri terdiri dari 9 daerah kabu-
paten/kota yang meliputi Kabupaten 
Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang 
Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, 
Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, 
Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten 
Lebong, Kabupaten Kepahiang, Ka-
bupaten Bengkulu Tengah dan Kota 
Bengkulu. 

Provinsi Bengkulu berbatasan 
langsung dnegan Samudera Indone-
sia di bagian barat, Provinsi Jambi dan 
Provinsi Sumatera Selatan di bagian 
Timur, Provinsi Sumatera Barat di ba-
gian utara dan Samudera Indonesia 
serta Provinsi Lampung di bagian se-
latan.

Berdasarkan keadaan alam dan 
letaknya, wilayah Provinsi Bengkulu 
mempunyai ketinggian dari permu-
kaan laut yang berbeda-beda, Bagian 
Timurnya berbukit-bukit dengan data-
ran tinggi yang subur, sedang bagian 

barat merupakan dataran rendah yang 
relatif sempit, memanjang dari utara 
ke selatan serta diselingi oleh daerah 
yang bergelombang.

Berdasarkan sensus penduduk ta-
hun 2010, jumlah penduduk Provinsi 
Bengkulu   sebanyak 1.715.518 jiwa, 
terdiri dari 875.663 jiwa laki-laki dan 
837.730 jiwa penduduk perempuan.

Jumlah penduduk tersebut sayang-
nya belum merata di sleuruh Provinsi 
Bengkulu. Penduduk beraglomerasi 
hanya sekitar daerah-daerah bagian 
tengah dan di daerah pantai barat 
sepanjang jalan provinsi, sementara 
bagian pedalaman merupakan kelom-
pok-kelompok kecil dan terpencar.

Sektor Pertanian Pendorong Utama 
Ekonomi Bengkulu

Dukungan luas wilayah dan kondisi 

lahan di Provinsi Bengkulu terhadap 
komoditas tanaman perkebunan men-
jadikan wilayah ini banyak diman-
faatkan sebagai lahan pertanian dan 
perkebunan. 

Sektor pertanian berperan penting 
dalam perekonomian Provinsi Beng-
kulu karena memberikan peranan ter-
besar dalam pembentukan Produk 
Dosmetik Regional Bruto (PDRB). 
Pada tahun 2011 peranan sektor terse-
but terhadap PDRB Provinsi Bengkulu 
adalah 39,84 persen dengan nilai nom-
inal 8,4 triliun rupiah (atas dasar harga 
berlaku). Cakupan kegiatan pertanian 
terdiri beberapa bahan makanan, horti-
kultura, perkebunan, kehutanan, peter-
nakan dan perikanan.

Pada tahun 2011, rata-rata produk-
si per hektar padi sawah mencapai 

PENGUATAN SIDa DI PROVINSI BENGKULU

Dorong Perkembangan 
Ekonomi dengan Memanfaatkan 
Potensi Lokal
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4,11 ton per hektar, sedangkan padi 
ladang sebesar 2,16 ton per hektar. 
Sedangkan total produksi, padi ladang 
sebesar 26.608 ton sementara padi 
sawah sebesar 475.944 ton. Demikian 
juga, produksi komoditi palawija (jag-
ung, ubi kayu, kacang tanah, kacang 
kedelai dan kacang hijau) sebagian 
besar mengalami kenaikan produksi 
tahun 2011 kecuali komoditas ubi jalar 
dan kedelai.

Selain tanaman padi dan palawija, 
Provinsi Bengkulu juga memiliki ker-
agaman produksi tanaman hortikultura 
seperti sayuran dan buah-buahan. Total 
luas panen tanaman sayuran pada ta-
hun 2012 mencapai 24.897 hektar den-
gan produksi sebesar 3.436,186 ton.

Selain pertanian, wilayah Bengkulu 
juga banyak dimanfaatkan oleh peru-
sahaan pemerintah (Perkebunan Nu-
santara) maupun perusahaan swasta 
untuk perkebunan. Komoditi yang di-
hasilkan antara lain kelapa sawit, karet, 
kopi dan lain-lain. Pada tahun 2011 ke-
lapa sawit, karet dan kopi merupakan 
komoditas unggulan dengan produksi 
masing-masing sebesar 642.451,9 ton, 
101.792 ton dan 58.642,8 ton.

Selain kedua potensi di atas, 
wilayah Provinsi Bengkulu yang ber-
batasan langsung dengan Samudera 
Hindia menunjukkan besarnya potensi 
di sektor perikanan. Disamping berasal 
dari laut, produksi ikan juga diperoleh 
dari pengembangan budidaya peri-
kanan. Produksi perikanan pada tahun 
2011 mencapai 806.542,9 ton. 

Untuk mencapai visi pembangu-
nan, Provinsi Bengkulu juga mem-
programkan penguatan ekonomi ker-
akyatan yang berbasis pada sektor 
pertanian, UKM, dan industri padat 
karya. Dengan keistimewaan yang 
dimilikinya berupa dukungan infra-
struktur dan fasilitas administrasi fiskal 
berupa keringanan perpajakan, kepa-
beanan dan cukai, pajak daerah dan 
retribusi daerah, serta daya tarik ad-
ministratif lainnya, Provinsi Bengkulu 
juga mencanangkan adanya Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK).

Rencana, arah dan Fokus pembangu-
nan provinsi Bengkulu

 Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Provini Bengkulu Tahun 
2013, merupakan penjabaran pelak-
sanaan dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 
2010-2015. 

RKPD Tahun 2013 merupakan ta-
hap pengembangan program dan 
kegiatan prioritas guna mewujudkan 
terwujudnya masyarakat bengkulu 
yang semakin maju, semakin bertakwa 
dan semakin sejahtera sesuai dengan 
visi pembangunan Provinsi Bengkulu 
2010-2015.

Pembangunan yang dilaksanakan 
bertujuan untuk mewujudkan masyara-
kat yang maju, yang berakibat pada 
masyarakat yang kompetitif yaitu ma-
syarakat yang memiliki pendidikan, 
keterampilan dan keahlian yang tinggi 
dan spesifik sehingga mampu bersaing 
dengan masyarakat/daerah lainnya.  

Variabel maju ditandai dengan 
indikator terus meningkatnya angka 
pertumbuhan ekonomi dan indeks  
Pembangunan Manusia (IPM). Ketak-
waan merupakan persyaratan dalam 
mewujudkan kehidupan  agamis, serta 
menjadikan masyarakat yang saleh 
dan taat pada tuntunan ajaran agama 
yang  diyakini. 

Tujuan akhir dari pembangunan 
adalah terwujudnya  masyarakat yang 
sejahtera. Masyarakat yang sejahtera 
tercermin dari terpenuhinya: kebutu-
han sehari-hari kebutuhan yang bersi-
fat batiniah seperti rasa aman, keber-
samaan dan cinta kasih, serta harga 
diri dan aktualisasi diri. 

Variabel sejahtera ditandai den-

gan indikator terus meningkatnya an-
gka pendapatan perkapita serta terus 
menurunnya angka kemiskinan dan 
angka pengangguran.

Misi  Dan sasaran Dan Prioritas 
Program Pembangunan Di Provinsi 
Bengkulu

Pemerintah Provinsi Bengkulu 
terus mengupayakan peningkatan 
taraf hidup dan ekonomi masyarakat. 
Berbagaoi macam cara dilakukan un-
tuk mendorong peningkatan tersebut. 
Beberapa target pemerintah Provinsi 
Bengkulu utnuk meningkatkan taraf hid-
up dan ekonomi masyarakat antara lain:
•	Meningkatkan perekonomian ma-

syarakat yang berdaya saing
•	Meningkatnya laju pertumbuhan 

ekonomi menjadi sebesar 7-7,2 % 
tahun 2015.

•	Meningkatnya pendapatan perkapita 
masyarakat menjadi Rp 14-15 juta                    
tahun 2015.

•	Menurunnya angka kemiskinan men-
jadi 14,14 – 13,26 % pada tahun 
2015.

•	Menurunnya angka pengangguran 
menjadi sebesar 2,21 -1,8 % pada 
tahun 2015.

•	Meningkatkan pendapatan daerah 
menjadi sebesar 1,67 triliun pada ta-
hun 2015

•	Mewujudkan sumber daya manusia 
yang unggul dan beriman.

•	Meningkatnya kualitas kehidupan 
beragama.

•	Meningkatnya indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) menjadi sebesar 75,4 
-75,8 pada tahun 2015.

•	Meningkatnya perlindungan dan 
pelayanan sosial bagi masyarakat.

•	Meningkatnya peran pemuda dan 
olahraga dalam pembangunan.

•	Meningkatkan kualitas kehidupan 
dan peran perempuan serta kes-
ejahteraan dan perlindungan anak.

•	Mengembangkan sumber daya 
alam, lingkungan hidup, infrastruktur 
dasar dan penanggulangan ben-
cana dalam rangka menunjang daya 
saing perekonomian daerah dan 
pembangunan yang berkelanjutan.

•	Meningkatkannya kontribusi hasil 
pengelolaan sumber daya alam, 
lingkungan hidup dan bencana ter-
hadap pendapatan daerah dan ma-
syarakat serta kesejahteraan yang 
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berkelanjutan.
•	Meningkatnya kuantitas dan kualitas 

infrastruktur darat, laut dan udara 
sesuai standar pelayanan minimum 
(SPM).

•	Menyelenggarakan pemerintahan 
yang profesional dan akuntabel ser-
ta mewujudkan sistem politik, hukum 
dan keamanan yang mengayomi 
masyarakat.

•	Menurunnya angka korupsi.
•	 Terus meningkatnya nilai LAKIP 

Pemerintah Daerah dari tahun ke ta-
hun.

•	Optimalnya pemanfatan ilmu pen-
getahuan, teknologi, informasi dan 
komunikasi dalam pemerintahan 
daerah.

•	Semakin meningkatnya sinergitas 
antara eksekutif dan legislative serta 
kerjasama antar pemerintah daerah 
dalam pembangunan daerah.

•	Semakin membaiknya penegakan 
hokum dan keamanan dari tahun ke 
tahun.

•	Berkaitan dengan visi misi tersebut 
maka Prioritas Pembangunan Dae-
rah provinsi lampung difokuskan 
pada kegiatan kegiatan :

•	Perekonomian rakyat dan iklim in-
vestasi;

•	Sumber daya manusia (agama, pen-
didikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga, pemberdayaan perem-
puan dan keluarga berencana);

•	Kesejahteraan rakyat dan penang-
gulangan kemiskinan;

•	Revitalisasi pertanian dan ketahanan 
pangan;

•	 Infrastruktur dasar (pekerjaan umum, 
perhubungan, komunikasi dan infor-
masi);

•	Sumber daya alam, lingkungan hid-
up dan penanggulangan bencana;

•	Pariwisata, kebudayaan, kreativitas 
dan inovasi teknologi; dan

•	Pemerintahan, hukum dan ketertiban 
umum.

Implementasi Peraturan Beraama 
Menristek dan Mendagri tentang 
Penguatan sistim Inovadi Daerah 
(sIDa) di Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan substansi Peraturan 
Bersama Menristek dan mendagri ten-
tang pengutan sistim inovasi di dae-
rah, Provinsi Bengkulu meresponnya 
secara proaktif dengan membentuk 

tim koordinasi penguatan SIDa provinsi 
Bengkulu sesuai dengan SK Gubernur 
No H.227.XXXII tahun 2013.  

SK tersebut memperkuat berbagai 
kebijakan pengembangan komoditas 
yang telah ditetapkan sebelumnya 
dengan mendorong berbagai pemang-
ku kepentingan untuk saling bersinergi 
sesuai dengan semangat perber pen-
guatan sistim inovasi daerah.

Kebijakan penguatan SIDa di 
provinsi Bengkulu diawali dengan 
penetapan komoditas strategis poten-
sial sesuai dengan sumberdaya yang 
dimilikinya, kemudian berbasis pada 
komoditas tersebut dilakukan per-
temuan berbagai stakeholder yang 
dikemas dalam bentuk FGD atau per-
temuan pertemuan ilmiah antar stake-
holder iptek.  

Balitbangda Provinsi Bengkulu 
juga memfasilitasi pertemuan dengan 
pemda kabupaten dalam bentuk FGD 
untuk penguatan SIDa dan FGD tema-
tik untuk mendukung program MP3EI.  

Kedua FGD tersebut memungkink-
an berbagai program antar stakehold-
er diserasikan satu sama lain sehingga 
berbagai produk perencanaan pen-
guatan daya saing daerah dihasilkan.

Sebagai contoh Balitbang Provinsi 
Bengkulu menjalin sinergi dengan ber-
bagai SKPD seperti Dinas Koperasi 
Usaha Kecil Menengah, Perindustrian 
dan Perdagangan untuk pembinaan 
IKM (Industri Kecil Menengah) mau-
pun dengan dunia IKM/UKM atau du-
nia usaha. 

Kegiatan tersebut mendapat re-
spon positif dengan banyak diadopsi 
oleh berbagai pihak dengan cara lebih 
mengembangkan berbagai program 
pemberian nilai tambah berdasarkan 
potensi masing masing.

Dengan roadmap yang sudah ter-
susun, mudah untuk melakukan break-
down lebih lanjut dalam bentuk pro-
gram dan kegiatan dengan fokus yang 
sama sehingga seluruh pemangku 
kepentingan iptek saling terkoordinasi 
dalam berbagai kegiatan yang dilaku-
kan.

Salah satu contoh bentuk komo-
ditas strategik sebagai basis pengua-
tan SIDa di Provinsi Bengkulu adalah 
pengembangan Tortilla di Muko muko 
yang memberikan 24 jenis produk. 
Pengembangan ke 24 produk tersebut 

mengungkit berkembangnya suplai 
bahan baku seperti ikan lele, ikan laut, 
jagung dan pisang.

Pemilihan komoditas tortilla mem-
berikan dampak ekonomi yang cu-
kup besar.  Melalui sentuhan teknologi 
produksi tortilla maka ubi kayu menjadi 
tinggi nilai jualnya. Contoh sebelum di-
ubah menjadi tortilla nilainya hanya Rp 
2000/Kg namun setelah menjadi tortilla 
menjadi Rp 5.000/Kg.  

Dengan adanya pengembangan 
SIDa untuk potensi perekonomian di 
Provinsi Bengkulu, pemerintah setem-
pat menargetkan  pada tahun 2013 ad-
anya klaster industri berbasis sumber 
daya lokal di Kabupaten Muko-Muko.

Untuk tahun 2014, selain mendo-
rong kelompok kelompok tersebut un-
tuk mengembangkan diri, pemerintah 
Provinsi Bengkulu juga merencanakan 
pengembangan SIDa di Kota Bengkulu 
berbasis kulit lantung, kain besurek dan 
pengolahan hasil laut. pengembangan 
SIDa berbasis jeruk gerga, beras dan 
gula aren di Kabupaten Lebong, pelati-
han TTG untuk pengemasan gula Aren 
dengan instruktur dari LIPI, Pembuatan 
pemanfaatan pekarangan dan Inovasi 
hasil tanaman pekarangan di desa 
makmur  Kecamatan Kabawetan seb-
agai desa binaan Balitbang Pemprov 
Bengkulu. 

Penutup
Dari ulasan ini dapat disimpulkan 

bahwa Provinsi Bengkulu sangat re-
sponsif dalam mengimplmentasikan 
kebijakan penguatan SIDa dengan 
mendorong semua kabupaten/kota di 
wilayahnya untuk menetapkan tema 
tema strategi berdasarkan komodi-
tas unggulan daerah sebagai sebuah 
fokus bersama untuk membaqngun 
sinergi antar berbagai stakeholder.

Provinsi Bengkulu juga menetap-
kan target-target yang jelas dalam ke-
giatan yang sudah dirancang, dimana 
target tersebut merupakan hasil dari 
dari sinergi berbagai kegiatan dari ber-
bagai stakeholder pusat, provinsi dan 
daerah/kabupaten kota.

Komoditas strategik yang dipilih se-
bagai simpul sinergi juga merupakan 
komoditas rakyat sehingga akan meli-
batkan daya kreatif masyarakat luas. 

 (dR. OphiRTus sumule, F. dasa sapuTRa)
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P
rovinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 den-
gan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 
yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 ta-
hun 1964. Sebelumnya Provinsi Lampung merupakan 

Karesidenan yang tergabung dengan  Provinsi Sumatera Se-
latan.

sekilas Lampung
Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km persegi. 

Wilayah ini berbatasan langsung Provinsi Sumatera Selatan dan 
Bengkulu di Sebelah Utara, Selat Sunda di Sebelah Selatan, 
Laut Jawa di bagian Timur dan Samudra Indonesia di bagian 
Barat. Keadaan alam Lampung, di sebelah barat dan selatan, 
di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit se-
bagai sambungan dari jalur Bukit Barisan di Pulau Sumatera. 
Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke 
dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus 
ke utara, merupakan perairan yang luas.

Selain bagian dari Pulau Sumatera, Provinsi Lampung juga 
memiliki beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lam-
pung antara lain Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau 
Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau 
Krakatau, Pulau Putus, Pulau Tabuan, Pulau Tampang dan Pulau 
Pisang.

Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten yaitu Kabupat-
en Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten 
Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lam-
pung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabu-
paten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang 

Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way 
Kanan dan Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu juga terdapat 2 
kota yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.

Visi, Misi Dan Program  Provinsi Lampung 2009-2014
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang men-

jadi sentra di sector perkebunan Indonesia. Tidak herna jika 
Provinsi Lampung menjadi produsen utama beberapa produk 
komoditas perkebunan di Sumatera, nasional, bahkan dunia.

Beberapa program pemerintah Provinsi Lampung juga 
difokuskan untuk pengembangan lahan perkebunan besar 
seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, 
kopi, jagung dan tebu. Selain perkebunan, Provinsi Lampung 
juga terus mengembangkan komoditas di sektor perikanan 
seperti tambak udang. Potensi besar yang dimiliki Provinsi Lam-
pung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaku-
kan pembangunan berbasis Iptek. Hal ini tercermin dalam Visi 
Provinsi Lampung yaitu “Lampung unggul dan Berdaya Saing 
Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

Keunggulan dan daya saing dalam rumusan visi di atas 
mencakup domain perekonomian, sains dan teknologi, pendidi-
kan, dan civilization. Sesuai dengan amanat RPJMN 2004-2009 
dan RPJMN 2009-2014 serta RPJMD Provinsi Lampung 2009-
2014, Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung senantiasa 
diupayakan bersifat berkelanjutan dan berwawasan Iptek. 

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung 
terus berupaya meningkatkan pengembangan dan penerapan 
Iptek, terutama yang terkait dengan penyelesaian masalah-ma-
salah pembangunan yang dihadapi di daerah. Upaya Pemer-

PENGUATAN SIDa DI PROVINSI LAMPUNG

Pembangunan 
Daerah Berbasis Iptek

laporan utama



11ISSN NO. 1410-4210 | VOLUME 12 No. 4

intah Provinsi Lampung dalam pengem-
bangan dan penerapan Iptek terus 
dioptimalkan dengan mengembangkan 
sinergitas antar lembaga Iptek yang ada 
di Provinsi Lampung. Upaya tersebut 
dilakukan dalam kerangka peningkatan 
peran stakeholders Iptek dalam peren-
canaan dan pelaksanaan pembangunan 
daerah. 

Inovasi dirancang dalam kerangka 
peningkatan nilai tambah, keunggulan, 
dan daya saing produk daerah serta 
peningkatan kesejahteraan masyara-
kat. Secara lebih rinci, komitmen dalam 
pembangunan berbasis Iptek tercermin 
dalam rumusan Misi 1, Misi 3, Misi 4, dan 
Misi 6 yaitu:
Misi 1 yaitu mengembangkan dan 
memperkuat ekonomi daerah untuk me 
ningkatkan kesejahteraan, dengan pro-
gram-program antara lain:
a). Peningkatan Ketahanan Pangan 
b). Peningkatan Pemasaran Hasil Produk-
si Pertanian.
c). Peningkatan Penerapan Teknologi 
Pertanian
d). Peningkatan Penerapan Teknologi Pe-
ternakan.
Misi 3 yaitu  meningkatkan kualitas pendi-
dikan, kesehatan, dan kesejahteraan sos-
ial dengan program-program antara lain: 
a). Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
b). Pendidikan Menengah
c). Pendidikan Non Formal
d). Pengembangan dan Pemanfaatan 
TIK untuk Pendidikan.
Misi 4 yaitu mengembangkan masyara-
kat berbasis IPTEKS dengan program-
program antara lain:
a). Pembangkitan kesadaran IPTEKS
b). Pengembagan Riset dan Teknologi Te-
pat Guna Berbasis Keunggulan Lokal
Misi 6 yaitu meningkatkan pelestar-
ian SDA dan kualitas lingkungan hidup 
berkelanjutan, dengan program-program 
antara lain: 
a). Pengendalian Pencemaran dan Pen 
anganan Perusakan Lingkungan Hidup
b). Perlindungan dan Konservasi Sum-
berdaya Alam
c). Program Rehabilitasi dan Pemulihan  
Cadangan Sumberdaya Alam
d).Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hu-
tan.

Pada rumusan misi di atas, tersirat 
upaya Pemerintah Provinsi Lampung un-
tuk mengedepankan pembangunan eko-
nomi secara berkelanjutan dan berbasis 

iptek. Dalam kerangka pelaksanaan misi 
tersebut Pemerintah Provinsi Lampung 
memberikan perhatian khusus pada upa-
ya peningkatan mutu pendidikan (umum 
dan vokasi), pengembangan dan penera-
pan iptek, serta pelestarian sumber daya 
alam dan lingkungan. 

Telah disadari bahwa program pem-
bangunan ekonomi berkelanjutan (sus-
tainable economic development) selain 
harus didukung SDM berkualitas sebagai 
pelaku utama inovasi teknologi produksi 
dan penerapan Iptek, juga harus ditun-
jang oleh kemampuan mewujudkan sin-
ergi antar stakeholder pembangunan, 
termasuk elemen pemerintah daerah, 
akademisi, praktisi (industri/swasta), dan 
masyarakat. 

Terkait dengan sinergi antar stakehold-
er pembangunan tersebut, Pemerintah 
Provinsi Lampung menyambut dengan 
antusias inisiatif pemerintah pusat yang 
terikat dalam peraturan bersama Men-
ristek dan Mendagri tentang Penguatan 
SIDa dengan menerbitkan SK Gubernur 
Lampung No. G/340/II.02/HK/2013 tang-
gal 03 april 2013 tentang Tim Koordinasi 
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) 
Provinsi Lampung yang dibentuk sebagai 
tindak lanjut dari amanat Peraturan Ber-
sama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Ristek Nomor 3 dan 36 Tahun 2012. 

SK tersebut merupakan penyempur-
naan dari SK Gubernur No. G/470/II.02/
HK/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang tim 
Koordinasi SIDa provinsi Lampung.

sinergitas Berbagai Lembaga Iptek Un-
tuk Memperkuat sida Di Lampung

Payung hukum yang ada terkait SIDa 
di Provinsi Lampung direspon Pemprov 
Lampung dengan terus berupaya mem-
bangun sinergitas antar berbagai lemba-
ga Iptek yang ada di Provinsi Lampung.  
Potensi lembaga Iptek yang ada di Provin-
si Lampung sangat memadai, yang ter-
diri dari bidang litbang Bappeda Provinsi 
Lampung, lembaga litbang perguruan 
tinggi, lembaga litbang instansi vertikal, 
dan lembaga litbang industri/swasta. Sin-
ergitas tersebut diwujudkan dalam berb-
agai bentuk formalisasi, antara lain: 

Dewan Riset Daerah (DRD)
Kegiatan DRD dikoordinasikan oleh 

Bidang Penelitian dan Pengembangan 
Bappeda Provinsi Lampung. Selain kaji-
an-kajian khusus, DRD Provinsi Lampung 

sudah menghasilkan Agenda Riset Dae-
rah (ARD) dan masukan kepada Guber-
nur guna menetapkan Kebijakan Strat-
egis Pembangunan Iptek Daerah Tahun 
2011-2014. Melalui perwakilan/anggota 
DRD terjadi interaksi secara berkala antar 
lembaga Iptek di Provinsi Lampung. Pros-
es interaksi tersebut semakin diintesifkan  
diintensifkan dan diarahkan untuk sema-
kin melembaga sehingga makin produktif 
menghasilkan rumusan-rumusan untuk 
mendorong penguatan inovasi teknologi 
di daerah.

Lampung Teknopolitan
Lembaga ini dibentuk sebagai ben-

tuk kerjasama antara pemerintah prov 
Lampung dengan BPPT berdasarkan 
MOU No.G/45/II.02/HK/2013 dan No 03/
KB/BPPT-Pemprov Lampung/I/2013 tang-
gal 30 januari 2013. BPPT pada Tahun 
2014 menyusun Masterplan dan Design 
Rinci Teknopark.   Sementara Pemerintah 
Provinsi Lampung menyediakan lahan se-
luas ± 30 hektar untuk pembangunan dan 
pengembangan Teknopark.  

Kawasan tersebut nantinya akan dike-
lola masyarakat dan disupport dari Lam-
pung Teknopark. Kawasan ini juga untuk 
Teknopark SMK Unggulan berbasis bio 
energi yang telah memasuki tahun kedua 
dengan jumlah siswa 47 orang dan telah 
melakukan kerjasama dengan Pemda/
Perusahaan untuk pemagangan siswa. 

Pengembangan Masyarakat Berbasis 
Iptek

Pengembangan masyarakat lampung 
dengan berbasis iptek dimotori oleh sin-
ergi stakeholder antar Pemda Lampung 
dengan Universitas lampung yang difor-
malisasikan melalui MOU No. G/349/II.02/
HK/2013 dan No. 1785/UN26/DT/2013 
tanggal 04 april 2013. 

Melalui MOU tersebut, berbagai kebi-
jakan dalam pengembangan masyarakat 
dan pengembangan komoditas unggulan 
strategik dirancang bersama sama dan 
melibatkan berbagai instansi lain terma-
suk pimpinan SKPD di Provinsi dan kabu-
paten/kota.

Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG)
Implementasi penguatan SIDa dido-

rong dan dipromosikan oleh Pemerintah 
Provinsi Lampung melalui agenda tahu-
nan Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG). 
Lomba TTG dilaksanakan dalam rangka 
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perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas).
Kegiatan ini melibatkan masyarakat umum, industri/swasta, 

dan siswa SMA/SMK. Selain itu, pelaksanaan Lomba TTG juga 
melibatkan secara aktif peneliti dari lembaga Iptek yang ada 
di Provinsi Lampung, baik sebagai peserta lomba atau seb-
agai Tim Juri. Agenda tahunan ini telah membangun interaksi 
yang baik antar peneliti dari berbagai lembaga iptek, sekaligus 
membangun komunikasi topik-topik riset dan suasana kompetisi 
yang kondusif antar peneliti. 

Publikasi Ilmiah
Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun 

sinergitas antar lembaga Iptek juga dilakukan melalui penerbi-
tan jurnal ilmiah. Melalui bidang litbang Bappeda, Pemerintah 
Provinsi Lampung menerbitkan jurnal ilmiah Sains dan Teknologi 
Lampung dan kini lebih difokuskan pada pemberitaan yang 
terkait dengan penguatan inovasi. Jurnal ini telah dimanfaatkan 
para peneliti untuk mempublikasikan hasil-hasil risetnya.

Penutup
Implementasi Peraturan bersama Menristek dan Mendagri 

tentang Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa), telah memacu 
pemerintah provinsi Lampung dalam merencanakan pemban-
gunan diwilayahnya untuk berlangsung lebih sinergis dan mem-
fokuskan kegiatan mereka pada komoditas strategis ubi kayu 
sebagai simpul sinergi antar berbagai pemangku kepentingan 
iptek dengan masyarakat.  

Ubi kayu dipilih kerena termasuk komoditas strategis dae-
rah, berdampak luas terhadap penanggulangan kemiskinan, 
penguatan ketahanan pangan, sumber energi nabati, dan terse-
bar dihampir semua kabupaten dalam wilayah pemerintahan 
Provinsi Lampung.

Penetapan komoditas ubikayu hulu-hilir sebagai basis sin-
ergi untuk meningkatkan daya saing daerah, merupakan kepu-
tusan yang “Smart” karena melibatkan seluruh komponen ma-
syarakat serta memungkinkan berbagai teknologi baik disektor 
hulu maupun hilir untuk didiseminasikan dikalangan masyarakat. 

Pemanfaatan ubi kayu juga telah masuk dalam road map 
tematik SIDa di Provinsi Lampung. Diantaranya adalah menge-
nai Pengembangan Agribisnis Ubikayu Hulu-Hilir Berkelanjutan, 
Agrotechnopark Agribisnis Ubikayu. Road Map pengembangan 
Ubikayu.  (dR.  OphiRTus sumule, F.dasa sapuTRa)

acTION PLaN PENGEMBaNGaN sIDa DI PROVINsI LaMPUNG

Tahun ke-1 2 3 4 5

Sosialisasi Peraturan Bersama ke 
kab/kota (Tj.Bappeda Provinsi)
Penyusunan Masterplan dan 
Roadmap SIDa Provinsi Lampung          
(Tj. Bappeda Prov.)
Pembentukan Tim SIDa Provinsi 
dan Tim Bersama Teknopark. 
(Tj. Bappeda, BPPT, Kab Lamp.
Tengah)
Worshop Penguatan SDM Iptek 
Untuk mendukung Penguata SIDa 
(Tj. Bappeda, BPTP)

Pengembangan fasilitas AgroLam-
pung Technopark  agribisnis ubikayu 
hulu-hilir berkelanjutan.
Tj: Bappeda, Kemenristek, Kemen-
perindustrian.
Pengembangan dan Penguatan 
pendidikan menengah dan tinggi  
mendukung agribisnis ubikayu 
Tj: Dinas Pendidikan Prov. Kemen-
dikbud. 

Peningkatan Kapasitas dan 
Kinerja SDM.
(Pendidikan, pelatihan, untuk 
aparatur, penyuluh, dan magang 
petani ubi kayu)
Tj: Koperindag, BPTP, Balai 
Penyuluh Pertanian.
Penyuluhan dan pendampin-
gan lapang agribisnis ubikayu 
hulu-hilir 
Tj:  Dinas Pertanian, Bakorluh, 
Koperindag, 

Pengembangan Kelembagaan dan 
Kerjasama Kemitraan.
Pembentukan dan Penguatan 
Kelembagaan petani (Gapoktan) 
Tj:  Dinas Pertanian 
Penguatan Organisasi/ Kelem-
bagaan Profesi  yang fokus kepada 
pengembangan agribisnis ubikayu,  
(Asosiasi Petani,  Pengusaha 
Ubikayu)
Tj: Pemprov, Kadin, Polinela. 

Pengembangan,  Penera-
pan Teknologi Industri Hilir 
berbasis ubikayu 
 (Kajian, pilot plant,  
pengembangan industri 
berupa gaplek, chips, pel-
let, tapioka, lem, plywood, 
kertas, dan lain-lain)
Tj:  Koperindag, Baristan, 
Bappeda 

Penyiapan Lahan Pembangunan 
Teknopark di Lamteng. 
Tj.Bappeda, Biro Aset dan  Per-
lengkapan, BPPT

Technical assistant pengembangan 
industri ubikayu  mengundang pakar/
konsultan (PUM)
Tj:  Bappeda, Kemristek, BPPT,  
BPTP,  Koperindag, DRD 

Pelaksanaan kegiatan ilmiah 
pengembangan komoditas ubi-
kayu melibatkan seluruh 
stakeholders (ABG-Plus), 
Tj: Bappeda, Tim SIDa Provinsi. 

Skema/Model kerjasama Kemitraan 
Agribisnis Ubikayu antar  pelaku 
usaha 
Tj:  Bappeda, PT. Medco, Umas 
Jaya, KADIN. 

Pilot  plant industri hilir 
berbasis ubikayu, men-
cakup: glukosa, tapioka 
termodifikasi, dektrin, lem, 
bioplastik, dll Tj: Polinela, 
UNILA, Koperindag. 

Diversifikasi Pengembangan 
Pangan Lokal berbasis Ubi Kayu.
Tj. BKP Prov.

Pengembangan produk pangan alter-
natif  dalam mendukung ketahanan 
pangan 
 Tj: Badan Ketahanan Pangan 
Provinsi, Polinela 

Peningkatan Industri Hasil 
Olahan Ubi Kayu 
Tj: Koperindag Prov dan 
Kabupaten 

Pemantapan kebijakan terkait jami-
nan kontinuitas ketersedian sarana 
produksi  agribisnis ubikayu 
Tj: Pemprov melibatkan SKPD 
terkait 

Pengembangan sistem 
insentif untuk mendorong 
peningkatan investasi  
industri hilir berbasis ubi-
kayu. Tj:  Bappeda, Badan 
Penanaman Modal 

Pilot plant, dan pengembangan 
produk tepung tapioka termodifikasi 
TJ:  Bappeda, UNILA, Polinela, 
Koperindag 

Studi banding pengemban-
gan agribisnis ubikayu untuk  
pengembangan produk hilir 
Tj:  Bappeda, DRD, Tim SIDa, 
Kab.Lamteng 

Pembentukan Koperasi Petani 
Ubikayu 
Tj: Koperindag 

Rekayasa pasar produk 
baru berbasis ubikayu 
 (Pengembangan cassava 
chips industry, cassava 
pellets industry, cassava 
starch and starch based 
industries. Tj: Koperindag, 
IKM 

Pendirian Lampung Technopark 
Tj: Pemprov,  Kemenperindustrian, 
BPPT. 

Penentuan Standar Produksi 
Tapioka
Tj:  Baristan, Badan Ketahanan 
Pangan, UNILA 

Penataan iklim usaha,  investasi, 
dan pembiayaan agribisnis ubikayu 
Tj:  Badan Penanaman Modal, 
KADIN 

Percepatan Pengembangan 
Agribisnis Ubikayu 
(Pengembangan sistem 
regulasi dan insentif  guna 
mendukung agribisnis 
ubikayu skala kecil, menen-
gah, dan skala besar 
Tj: Bappeda, Koperindag. 
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L
andasan Hukum SIDa di Provinsi 
Jawa Timur menurut Kepala Badan 
Penelitan dan Pengembangan Dae-
rah Provinsi Jawa Timur (Balitbangda 

Provinsi Jatim), Ir Priyo Dharmawan, Msc. di-
dasarkan pada empat hal yaitu:

•	 Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 Amandemen 
ke 4

•	 UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem 
Nasional Peneilitan, Pengembangan 
Dan Penerapan Iptek, pasal 20 juga 
menyebutkan bahwa Pemerintah Dae-
rah diwajibkan merumuskan prioritas, 
kerangka kebijakan strategis pemban-
gunan Iptek di daerah.

•	 Kebijakan strategis pembangunan Iptek 
Jawa Timur nomor 84 tahun 2011 tang-
gal 21 November 2011 tentang Kebi-
jakan Stategis Pembangunan Daerah 
Iptek Provinsi Jawa Timur, bertujuan un-
tuk mempercepat peningkatan kemam-
puan penelitian, pengembangan dan 
penerapan Iptek, inovasi daya saing, 

pertumbuhan ekonomi dan kemandirian 
daerah serta menumbuhkan kemam-
puan SIDa yang dilaksanakan dalam 
rangka peningkatan Jalan Lain menuju 
Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra).

•	 Peraturan bersama Menristek dan 
Mendagri No 03 dan No 36 tahun 2012 
tentang penguatan SIDa

“Sesuai dengan Perber Menristek dan 
Mendagri, SIDa di sini memiliki pengertian 
keseluruhan proses dalam satu sistem untuk 
menumbuhkembangkan inovasi yang dilaku-
kan antar institusi pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pen-
didikan, lembaga penunjang inovasi, dunia 
usaha dan masyarakat di daerah,” katanya 
dalam acara Diskusi dan Brainstorming Fo-
rum Jaringan PPD Iptek Jatim dan Pengem-
banga Porang Glukomanan di Balitbangda 
Provinsi Jatim, Surabaya, 16 September 
2013.

Priyo mengatakan, kebijakan penguatan 
SIDa di Jawa Timur didasarkan pada Kebi-
jakan Strategis Pembangunan Daerah Iptek 

PENGUATAN SIDA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Pengembangan Porang Glukomanan 
Mendorong Penguatan SIDa Jatim

Merespon peraturan bersama antara Menristek dan Mendagri, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur siap mengimplementasikan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
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(Jakstrada Iptek) Provinsi Jawa Timur 2011-
2014.

Upaya membangun SIDa di Provinsi Jawa 
Timur, menurut Priyo adalah upaya sistematik 
dalam mengembangkan serta memadukan un-
sur-unsur kelembagaan dan sumber daya Iptek 
yang dimiliki ke dalam jaringan yang meme-
bentuk jalinan hubungan saling memperkuat, 
mengisi dan saling mengendalikan dalam suatu 
kesatuan yang utuh sehingga semua potensi 
Iptek yang ada dapat didayagunakan secara 
efisiendan efektif ke arah yang diinginkan.

Kebijakan penguatan SIDa di Provinsi Jawa 
Timur juga terkait dengan visi misi RPJMD 
2009-2014 Provinsi Jawa Timur yang memiliki 
fokus pro poor, pro job, pro growth dan pro en-
vironment dengan 9 agenda utama pemban-
gunan antara lain (1) Aksesbilitas dan kualitas 
pelayanan kesehatan dan pendidikan, (2) Pen-
ingkatan kesejahteraan sosial rakyat, (3) Per-
cepatan pemerataan dan pertumbuhan eko-
nomi, (4) Kualitas LH dan pengelolaan sumber 
daya alam, (5) Percepatan reformasi birokrasi, 
(6) Terjaganya harmoni sosial, (7) Kesetaraan 
gender dan peningkatan peran pemuda, (8) 

Peningkatan keamanan, 
ketertiban dan HAM, (9) 
Penanganan rehabilitasi 
dan rekonstruksi dampak 
lumpur lapindo

Interaksi antar pelaku 
dalam SIDa di Provinsi 
Jawa Timur, menurut Pri-
yo selama ini juga sudah 
berjalan cukup baik. Pe-
nyedia iptek yaitu lemba-
ga penelitian, perguruan 
tinggi dan inisiasi publik 
berkoordinasi secara baik 
dengan fasilitator/pemer-
intah yang terdiri dari 
Balitbang SKPD serta De-
wan Riset Daerah (DRD).

“Kerjasama ini juga 
terjalin baik dengan peng-

guna Iptek yaitu dunia usaha, masyarakat mau-
pun lembaga pembiayaan,” tuturnya.

Menurut Priyo, ada 4 cluster industri yang 
dikembangkan dalam kaitannya SIDa di Provin-
si Jawa Timur, yaitu (1) kesehatan dan lingkun-
gan, (2) pangan, (3) energi, dan (4) pariwisata.

4 cluster industri ini masing-masing akan 
dikoordinasikan dalam sebuah forum jaringan 
yang terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi 
dan swasta. Dari keempat cluster industri ini 
pula terbagi lagi dalam 4 sub cluster yaitu (1) 
kopi/kakao yang akan dikembangkan di 8 ka-
bupaten/kota, (2) mangga yang akan dikem-
bangkan di gresik, (3) porang yang akan 
dikembangkan di seluruh Jatim dengan sentral 
pengembangan awal di Kabupaten Madiun 
dan (4) perikanan yang akan dikonsentrasikan 
di 4 kabupaten/kota.

Semua cluster tersebut saat ini tengah di-
persiapkan dengan baik oleh seluruh pihak 
yang ada di Provinsi Jawa Timur, baik pemerin-
tah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Satu-
an Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perguruan 
tinggi maupun pihak swasta.

“Sehingga pada saat nanti diberlakukan 
dalam RPJM 2014-2019, semuanya sudah siap 
dan tinggal “berlari,” ujarnya.

Porang Menjadi Konsentrasi Utama Provinsi 
Jawa Timur

Sesuai dengan misi utama Provinsi Jawa 
Timur 2013 yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat di Provinsi Jawa Timur”, pelaku ke-
pentingan di provinsi ini terus mengupayakan-
nya melalui berbagai cara pengembangan 
potensi-potensi yang ada di Jawa Timur.

Salah satu yang menjadi konsentrasi uta-
ma Provinsi Jawa Timur dalam pengembanga 
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potensi adalah pengembangan tanaman po-
rang-glukomanan (Amorphopphallus Muelleri). 
Menurut Priyo, saat ini tanaman porang tengah 
getol dikembangkan di Kabupaten Madiun den-
gan kapasitas mencapai 8000 ton per tahun.

Tanaman porang-glukomanan memang bu-
kan barang baru bagi para petani di Provinsi 
Jawa Timur. Selama ini para petani di Kabu-
paten Madiun menanam tanaman porang atau 
yang dikenal dengan nama Suweg, sebagai 
tanaman tumpang sari dengan pohon jati.

Sayangnya optimalisasi tanaman porang 
masih sangat rendah, pasalnya para petani se-
lama ini mengekspor porang ke Jepang dalam 
bentuk chip sebagai bahan pangan. Pada-
hal jika para petani merubah porang menjadi 
produk turunannya, harga jual porang bisa me-
ningkat hingga beratus-ratus kali lipat.

“Jika dijual dalam bentuk chip harganya 
sangat murah sekitar Rp 20.000 per kilogram, 
sementara jika dirubah menjadi produk tu-
runannya bisa ratusan atau bahkan jutaan ru-
piah per kilogramnya,” ujarnya.

Priyo mengatakan, selain tingginya potensi 
porang-glukomanan jika dirubah dalam bentuk 
turunannya, alasan lain pemilihan porang se-
bagai konsentrasi utama Provinsi Jawa Timur 
dalam upaya SIDa adalah karena tanaman ini 
berpotensi untuk dikembangbiakan di seluruh 
Jawa Timur. Meski saat ini Kabupaten madiun 
yang getol mengembangkannya, tapi beberapa 
daerah lain di Jawa Timur sudah mulai melaku-
kan pembibitan porang-glukomanan.

Untuk itu, Balitbangda Jawa Timur mempro-
gramkan 3 strategi peningkatan nilai tambah 
tanaman porang-glukomanan, antara lain (1) 
Penguatan iptek dibidang pengembangan bu-
didaya, pasca panen terkait dengan pengem-
bangan inovasi proses dan pengembangan 
inovasi produk derivatif dari tanaman porang, 
(2) Penguatan lembaga intermediasi dan jeja-
ring inovasi dalam rangka peningkatan kapa-
sitas absorbsi iptek dibidang porang-glukom-
anan, (3) Penciptaan pasar domestik terhadap 
produk tepung porang-glukomanan dalam ber-
bagai kualitas (grade), serta perluasan pasar 
dunia terhadap produk derivatifnya.

  
Pembentukan Konsorsium Porang sebagai 
Wadah Komunikasi 

Sebagai bukti keseriusan Jawa Timur 
dalam pengembangan budidaya tanaman 
porang-glukomanan, 14 pihak yang terdiri dari 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, 
perguruan tinggi, serta industri melakukan ke-
sepakatan bersama tentang sinergi penelitian 
dan pengembangan bidang pangan. Kes-
epakatan ini kemudian direalisasikan dengan 

pembentukan konsorsium porang-glukomanan 
untuk lebih mengoptimalkan penguatan SIDa di 
Jawa Timur. 

Menurut koordinator konsorsium Dr Niniek 
Fajar P Meng dari Institut Teknologi 10 Novem-
ber Surabaya (ITS), pembentukan konsorsium 
ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengem-
bangkan industri dari mulai bibit hingga produk 
derivatifnya untuk ketahanan pangan nasional 
dalam suatu kerangka penguatan SIDa.

Dr Niniek Fajar P Meng menceritakan, pe-
milihan porang-glukomanan sebagai konsentra-
si utama SIDa Jawa Timur dalam cluster pangan 
karena melihat potensi nilai jual porang-glukom-
anan yang sangat besar. 

Oleh karena itu, Ia mengatakan, pengem-
bangan porang-glukomanan juga memikirkan 
rantai nilai dan nilai tambah produk unggulan, 
termasuk kebutuhan rioset hulu hingga hilir un-
tuk proses industrialisasi glukomanan.

“Selama ini para petani porang memang ter-
bentur masalah riset industrialisasi glukomanan, 
hal tersebut terlihat dengan tidak diolah secara 
maksimal produk turunan dari porang,” katanya.

Dr Niniek Fajar P Meng mengatakan, pe-
milihan porang-glukomanan sendiri diputuskan 
setelah melihat progress dari penelitian yang telah 
dilakukan oleh Balitbangda Kabu-
paten Madiun dalam pengemban-
gan porang-glukomanan.

Menurut Niniek pada tahun 
2011 penguatan SIDa Kabupaten 
Madiun dilaksanakan dengan 
prakarsa pengembangan cluster 
industri berbasi kawasan hutan, 
dimana porang dan ketela terpilih 
sebagai 2 komoditas unggulan.

“Dari situ kami memutuskan 
untuk memilih porang-glukoman-
an karena potensi dari industrial-
isasi produk turunannya sangat 
menjanjikan dan tanaman ini cocok ditanam di 
seluruh wilayah Jawa Timur,” ujarnya.

Untuk semakin memantapkan pengem-
bangan porang-glukomanan, Dr Niniek Fajar 
P Meng, menamambahkan jika pihaknya telah 
menyusun roadmap pengembangan untuk po-
rang-glukomanan hingga 2017.

Pada 2014 mendatang konsorsium men-
argetkan dapat melakukan pengembangan 
bibit unggul dan budidaya porang. Selain itu 
juga dapat melakukan pengembangan inova-
si teknologi proses (flow-middle tech) inovasi 
produk dan bisnis. Selain itu juga diharapkan 
dapat mengimplementasi program jaringan ino-
vasi porang-glukomanan dan melakukan inte-
grasi ke RPJM Kabupaten Madiun dan Provinsi 
Jawa Timur.   (F.dasa sapuTRa)

laporan utama
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F
asilitasi publikasi penelitian il-
miah, Badan Penelitian dan 
Pengembangan  Kementerian 
Dalam Negeri (BPP Kemendagri 

menggelar Temu Karya Peneliti di Ling-
kungan Kemendagri dan Daerah Tahun 
2013.

Kegiatan yang digelar di Hotel Or-
chardz Jayakarta pada 24-25 Juli 2013 
ini diikuti segenap peneliti, baik di 
lingkungan Kemendagri maupun para 
peneliti dari Bappeda/Balitbang dae-
rah. Tercatat sebanyak 77 orang peser-
ta mengikuti kegiatan ini.

Sebanyak 15 karya tulis llmiah dari 
BPP Kemendagri dan peserta Daerah 
disajikan untuk mencari yang terbaik. 
Untuk bersikap netral, penilaian karya 
tulis ilmiah dilakukan oleh dua orang 

juri yaitu Peneliti Madya dari Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  Ir. 
Dudi hidayat, Msc. dan Staf Ahli Dewan 
Pertimbangan Presiden Wahyu Prasety-
awan, Ph.D.

Menurut Kepala BPP Kemendagri 
Ahmad Zubaidi, temu karya merupakan 
suatu forum penting dan strategis seka-
li bagi peneliti yang berada di badan 
litbang pusat maupun daerah. Dengan 
adanya kegiatan ini, Ahamd Zubaidi 
menambahkan, para peneliti dapat me-
maparkan hasil karya ilmiah sekaligus 
bisa mempublikasikannya.

“Ini juga sebagai wujud transpar-
ansi kita kepada publik terkait pene-
litian. Kita secara bertahap membuka 
diri. Sebagai reward nya selain akan 
mendapatkan angka kredit, kami juga 

siap untuk mempublikasikan karya il-
miah yang terbaik ke dalam Jurnal kami 
yang sudah terakreditasi LIPI,” katanya 
dalam pembukaan acara Temu Karya 
Peneliti di Lingkungan Kemendagri dan 
Daerah Tahun 2013.

Ahmad Zubaidi menuturkan, selain 
menyediakan ruang dan waktu untuk 
memaparkan hasil kelitbangan, BPP 
Kemendagri juga ingin melatih hasil 
paparan penelitian para peneliti untuk 
dikritisi guna menghasilkan karya ilmiah 
yang berkualitas.

Menurutnya selama ini dalam kon-
teks hasil penelitian, para peneliti masih 
lemah dalam hal metodologi, sebagian 
besar penelitian masih bersifat kuali-
tatif, sementara yang bersifat kuntitatif 
sangat jarang digunakan. 

TEMU KARYA PENELITI 
DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN DAERAH TAHUN  2013

Fasilitasi Publikasi Hasil-Hasil 
Penelitian Ilmiah

fokus
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“Akibatnya hasil rekomendasi yang dihasil-
kan masih belum dapat terukur, sehingga masih 
jarang digunakan untuk mengambil suatu kebi-
jakan,” tuturnya.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Ah-
mad Zubaidi menambahkan, para peneliti harus 
menyusun dokumen tahapan penyelesaian per-
masalahan melalui 2 cara yaitu pemaparan hasil 
karya ilmiah dan menyusun sebuah artikel untuk 
dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah

“Selain kepentingan penulisan karya ilmiah, 
yang terpenting dalam forum ini adalah seb-
agai ajang komunikasi antar peneliti/perekayasa 
dengan harapan dapat mendorong seman-
gat berkarya, dan mendorong semangat untuk 
mempublikasikan hasil penelitian. Karena hasil 
penelitian tanpa publikasi hanya sekedar pene-
litian yang masuk ke dalam etalase belaka,” un-
gkapnya.

Pemaparan Hasil Penelitian
Kegiatan temu karya ini dibagi 

menjadi dua termin. Pada termin per-
tama yang dimoderatori oleh Kapuslit-
bang Pemdes dan Pemmas Indrajaya 
Ramzie, SH, M.Si ada 5 peneliti yang 
memaparkan karya ilmiahnya, antara 
lain:

Strategi Peningkatan Produksi Ga-
ram Rakyatdi Kabupaten Pati dipres-
entasikan oleh Sutrisno dari Balitbang-
da Kabupaten Pati

Peran Kelitbangan di Era Reformasi 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jaya-
pura dipresentasikan oleh Subandriyo 
dari Balitbangda Kabupaten Jayapura

Kajian Evaluatif Tentang Pengaruh 
Pembekalan dan Orientasi Perang-

kat Desa Terhadap Perilaku Perangkat 
Desa dipresentasikan oleh Lucas Magalhaes 
dari Balitbangda Kabupaten Jombang

Efektivitas Belanja Daerah Dalam Mendu-
kung Pembangunan Daerah dipresentasikan 
oleh Rosmawati dari BPP Kemendagri

Dampak Implementasi Program Desa Man-
diri Pangan Terhadap Kondisi Ketahanan Pan-
gan Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi 
dipresentasikan oleh William Arthur dari Balit-
bangda Provinsi Riau

Termin I dari sajian hasil karya ilmiah ini di-
lanjutkan dengan termin II yang dilanjutkan 
pada keesokan harinya (24 Juli). Dalam termin II 
yang dimoderatori oleh Harris Fadillah, S.Sos. ini 
menampilkan 10 pemakalah, antara lain:
•	 Kajian Pemetaan Parameter Tes Ujian Akhir 

Semester Bersama Nasional Sekolah Dasar 
dan Pemetaan Potensi Guru di Kalimantan 
Selatan dipresentasikan oleh Sri Setyati  dari 

fokus
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Balitbangda Provinsi Kalsel
•	 Mapping Pegawai Melalui Analisis Beban Kerja (ABK) 

dilingkungan Pemprov Kalimantan Timur dipresentasikan 
oleh Fenty dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur

•	 Teknologi Pakan Ternak Domba Dikawasan Argotech-
nopark Kabupaten Temanggung Untuk Menanggung 
Sumber Pendapatan Desa dipresentasikan oleh Andjar 
Prasetyo dari Balitbangda Provinsi Jawa Tengah

•	 Kajian Potensi dan Pengembangan Gambir dipresentasi-
kan oleh Yulmar dari Bappeda Sumatera Barat

•	 Evaluasi Kebijakan PNPM Terhadap Peningkatan Penang-
gulangan Kemiskinan di Kota Bandung, dipresentasikan 
oleh Dewi Gartika dari Bappeda Kota Bandung

•	 Pemanfaatan Limbah Organik Pasar Sebagai Sumber 
Pupuk Organik di Kabupaten Kutai Kartanegara dipres-
entasikan oleh Syarif dari Balitbangda Kutai Kartanega-
ra. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Petani Pala 
dipresentasikan oleh H.M Roeroe dari UPTB Litbang 
Bappeda Sulut

•	 Implementasi PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan 
dipresentasikan oleh Drs. Hasoloan Nadeak, Msi dari BPP 
Kemendagri

•	 Membangun Kehidupan masyarakat Bali yang Harmonis 
Berbasis Budaya Lokal Menuju Bali Mandara dipresenta-
sikan oleh Dra. I.G.A Sukartini Adnyana, Apt., M.Kes dari 
Balitbangda Bali

•	 Model Pengembangan Kabupaten Kepulauan di Perba-
tasan dengan Strategi Ekonomi Biru dipresentasikan oleh 
Imam Radianto dari BPP Kemendagri
Usai pemaparan karya ilmiah dari seluruh peserta, per-

wakilan juri Ir. Dudi hidayat mengatakan secara umum ada 
beberapa kelemahan utama yang dimiliki oleh maisng-ma-
sing pemakalah, seperti lemahnya kerangka konsep teori 
dalam melakukan penelitian, kesulitan menemukan perma-
salahan dan kelemahan dalam melihat kerangka teori.

“Sebagai peneliti harus lebih banyak membaca literatur, 
untuk penguatan kerangka konsep dari obyek penelitian 

yang akan dilakukan,” katanya.
Meski begitu, tim juri menilai secara keseluruhan karya il-

miah yang telah dipresentasikan bisa dibilang cukup bagus. 
Dari hasil presentasi tersebut, tim juri juga memutuskan me-
milih 3 makalah yang berpotensi terbaik yaitu:

•	 Implementasi PP No. 19 Tahun 2008 Tentang Keca-
matan dipresentasikan oleh Drs. Hasoloan Nadeak, 
Msi (BPP Kemendagri)

•	 Evaluasi Kebijakan PNPM Terhadap Peningkatan 
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung, di-
presentasikan oleh Ibu Dewi Gartika (Bappeda Kota 
Bandung). 

•	 Strategi Pengembangan Kewirausahaan Petani Pala 
dipresentasikan oleh Ibu H.M Roeroe (UPTB Litbang 
Bappeda Sulut) “Kami mencoba menilai, jangan dija-
dikan penilaian ini sebagai hasil yang akurat 100%,” 
pungkasnya.  (F. dasa sapuTRa)

fokus
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D
alam acara yang digelar di 
Hotel Orchard Industri Hotel 
tersebut hadir sebanyak 74 
perwakilan dari berbagai Ke-

menterian/Lembaga (K/L). 
Sinergitas kelitbangan antar K/L 

dirasa penting guna menghasilkan 
penelitian yang berkualitas, selain 
itu juga untuk memperoleh masukan 
dari lembaga non kementerian yang 
efisien, efektif, ekonomis dan produk-
tif.

Kegiatan ini menjadi alternatif 
pilihan dengan mengajak sesama K/L 
untuk menjalin kerjasama yang saling 
menguntungkan dalam upaya meng-
hasilkan kebijakan yang berkualitas.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini 
adalah untuk menginventarisasi dan 

menyusun format kerjasama kelit-
bangan dalam negeri salah satunya 
dalam rangka penguatan Sistem Ino-
vasi Daerah (SIDa).

Secara umum sasaran kegiatan 
dalam forum ini adalah mewujudkan 
terealisasinya hasil penelitian dan 
pengembangan yang bermanfaat 
dan dibutuhkan masyarakat, melalui 
pembentukan pokja untuk meningkat-
kan kerjasama kelitbangan.

Dalam rangka menyusun format 
kelitbangan yang efektif, efisien, eko-
nomis dan produktif setidaknya ada 
3 hal yang perlu diperhatikan, antara 
lain menganalisa kebutuhan mas-
ing-masing kelitbangan, yaitu unsur 
manajemen riset dan unsur teknologi 
riset, pola teknis kerjasama antar lem-

baga litbang yang tidak hanya tepat 
sasaran tetapi tepat hasil dan tepat 
guna serta aspek kerjasama dlm ru-
ang lingkup SIDa (keterlibatan berb-
agai pihak stakeholder sangat dibu-
tuhkan)

Kepala BPP Kemendagri, Ahmad 
Zubaidi dalam sambutannya men-
gatakan, FKK 2013 yang mengambil 
tema “Merumuskan Format Kerjasa-
ma Kelitbangan Yang Efektif,Efisien, 
Ekonomis Dan Produktif Dalam Upaya 
Meningkatkan Kapasitas Kelitbangan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian” ini adalah jejaring 
kerja kelitbangan untuk mewujudkan 
bangsa yang sejahtera dan berkeadi-
lan. 

Menurut Ahmad Zubaidi dalam 

Wujudkan Sinergitas Kelitbangan 
Lintas K/L, BPP Gelar FKK

Wujudkan sinergitas kelitbangan, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kement-
erian Dalam Negeri menggelar Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) 2013.

aktivitas
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menjalankan fungsi sebagai lembaga kelitbangan, perlu 
diperhatikan persoalan-persoalan yang sering ditemui 
dalam menjalankan Tugas Pokok dan Funsi (Tupoksi) 
peneliti, antara lain kelembagaan, tenaga peneliti dan 
program atau kegiatan.

Secara terperinci, persoalan kelembagaan dimaksud-
kan agar kelitbangan sudah semestinya berdiri di hulu 
karena sebagai penyusun kajian kebijakan atas program/
kegiatan yang akan dilakukan, pada waktu yang sama kita 
juga berada dihilir sebagai pengevaluasi intern. 

Sementara persoalan tenaga peneliti diartikan dengan 
banyak para peneliti yang baru memutuskan untuk men-
jadi peneliti setelah mereka akan memasuki usia pensiun. 
Hal ini menurut Ahmad Zubaidi sangat disayangkan kare-
na waktu produktif para peneliti dalam kegiatan kelitban-
gan tentunya sangat terbatas.

Sedangkan program/kegiatan dimaksudkan dengan 
banyak sekali kegiatan para peneliti terhenti di lingkup 
rekomendasi, karena rekomendasi yang dihasilkan jarang 
sekali dipakai oleh para atasan pemangku kebijakan un-
tuk melakukan langkah-langkah konkret.

“Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut 
kita duduk bersama untuk saling bertukar pikiran dan 
saling sumbangsih saran untuk memajukan litbang guna 
menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan men-
jadi garda depan pemangku kebijakan dalam mengambil 
keputusan,” katanya di Jakarta 22-23 Juli 2013.

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang telah 
digelar selama 4 tahun secara berturut-turut. Dalam 
pelaksanaan kali ini ada 8 pemateri yang hadir dalam 8 

sesi berbeda. Masing-masing memaparkan presentasin-
ya terkait permasalahan yang ada di kelitbangan.

Para pemateri yang hadir antara lain Asisten Deputi 
Kemenristek Hotmatua Daulay yang memaparkan pre-
sentasi berjudul ‘Kerjasama Kelitbangan sebagai Upaya 
Percepatan SIDa.

Dalam pemaparannya ada beberapa hal yang menjadi 
catatan antara lain Indonesia memiliki anugerah kekayaan 
alam yang sangat luar biasa, akan tetapi belum mampu 
mensejahterakan masyarakatnya.

Untuk itu, menurut Hotmatua, Kemenristek mencoba 
berbagai cara agar hasil penelitian yang dilakukan dapat 
terpakai. “Semakin banyak suatu teknologi yang digunak-
an untuk masyarakat, maka nilai guna produk hasil pene-
litian tersebut semakin besar,” katanya.

Pada sesi ke 2 hadir sebagai narasumber Ses BPPK 
Kementerian Luar Negeri RI Alfred T. Palembangan yang 
mengangkat judul presentasi ‘Format Kerjasama Kelit-
bangan Dalam Upaya Penguatan Peran dan Peningkatan 
Kapasitas BPPK’.

Dalam pemaparannya, Alfred mengatakan perlu di-
lakukan upaya bersama untuk meningkatkan perhatian 
pemerintah dalam menambah alokasi dana untuk pene-
litian/pengkajian dan pengembangan.

“Dengan semakin beragamnya hasil kajian dan ke-
giatan sosialisasi FKK disertai dengan semakin kuatnya 
pendanaan kegiatan kajian, tentu kedepannya BPPK akan 
menghasilkan rekomendasi kajian lintas sektoral yang 
berkualitas,” paparnya.

Sementara pada sesi ke 3 hadir sebagai narasum-
ber Peneliti Balitbangkes 
Kemenkes RI, Ning Su-
listyowati, M.Kes yang mem-
bawakan materi berjudul 
‘Penitngnya Implementasi 
CRVS di Indonesia.

Dalam paparannya, 
Ning mengatakan Sistem 
registrasi sipil dan statistik 
vital (CRVS) yang baik dan 
lengkap menjadi dasar un-
tuk perencanaan, monitor-
ing dan evaluasi program 
pembangunan. 

“Dengan adanya CRVS 
yg baik & lengkap maka 
angka kelahiran dan kema-
tian per wilayah, dapat dik-
etahui secara pasti. Untuk 
itu diperlukan implemen-
tasi peraturan yang ada dan 

“dengan adanya CRVs yg baik & lengkap maka angka kela-
hiran dan kematian per wilayah, dapat diketahui secara pasti. 

untuk itu diperlukan implementasi peraturan yang ada dan 
dilengkapi dengan sdm, dokumen kelahiran dan kematian 

serta infrastruktur yg jelas,”

aktivitas
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dilengkapi dengan SDM, dokumen 
kelahiran dan kematian serta infra-
struktur yg jelas,” paparnya.

Sementara Peneliti Madya Badan 
Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, 
Yoopie Abimanyu, Ph.D. yang men-
jadi narasumber ke 4 mengatakan 
pihaknya sangat mendukung upaya 
penguatan lembaga kelitbangan. 

Menurut Yoopie di Kemenkeu, 
Badan Kebijakan Fiskal yang me-
mayungi para peneliti, jadi tidak ada 
badan litbang. Peneliti dilibatkan 
dalam berbagai macam kegiatan 
yang memerlukan rekomendasi hasil 
kajian. 

“Di Badan Kebijakan Fiskal, para 
peneliti hanya fokus pada kegiatan 
policy memo n policy paper,” tu-
turnya.

Sekretaris Utama LIPI Dr. Akmadi 
Abbas dalam paparan meterinya 
yang berjudul ‘Kebijakan Kerjasama 
LIPI’ mengatakan program kerjasama 
diarahkan untuk memacu pengem-
bangan iptek, mempercepat alih 
teknologi, dan pemanfaatan hasil 
iptek serta peningkatan kesadaran 
masyarakat terhadap iptek.

Dr. Akmadi Abbas juga menam-
bahkan ada 7 hal yang perlu diper-
hatikan dalam menjalin kerjasama, 
antara lain Hak Kekayaan Intelektual 
(HAKI), Pendampingan Penelitian 
di Lapangan, Publikasi Bersama, 
Kelembagaan melalui MoU, Material 
Transfer Agreement (MTA) bagi pen-
giriman sampel ke luar negeri, Mengi-
kuti aturan CITES dan Pendanaan un-
tuk pelaksanaan kerjasama.

Sedangkan Direktur Industri, Iptek, 
dan Parekraf BAPPENAS, Mesdin Si-
marmata dalam materi yang berjudul 
‘Kerangka Kerjasama Litbang K/L 
Dengan Balitbangda’ mengatakan 
peningkatan peran Balitbangda 
dalam inovasi kebijakan publik mem-
butuhkan kerjasama yang erat antar 
Balitbangda dengan SKPD lainnya.

“Dalam rangka peningkatan daya 
saing masyarakat, Balitbangda perlu 
membangun kemampuan sebagai 
penghubung yang baik antara penye-
dia dan pengguna teknologi, agen 
difusi inovasi, dan katalisator inovasi 
produk di masyarakat,” paparnya.

Mesdin Simarmata menambahkan 
Balitbangda juga harus dapat menen-

tukan kearah mana arah bekerja se-
hingga masyarakat dapat menjadi sa-
saran pelayanan dari arah kebijakan 
yang dihasilkan.

Sedangkan Deputi Bidang Lit-
bang Administrasi Pembangunan dan 
Otomasi Administrasi Negara LAN 
Drs. Desi Fernanda, M.Soc. Sc. dalam 
materinya yang berjudul ‘Identifikasi 
Kebutuhan Kerjasama Kelitbangan’ 
mengatakan ada 5 fungsi yang me-
lekat pada lembaga kajian yang harus 
dipahami, antara lain:
•	 Knowledge creating. Kita meng-

hasilkan ilmu 
•	 Knowledge sharing. Apa yang kita 

hasilkan kita share
•	 Knowledge structuring. Bagaima-

na knowledge itu kita tata 
•	 Knowledge using. Kebanyakan 

satuan kerja menghasilkan knowl-

edge yang langsung digunakan, 
menghasilkan produk yang lang-
sung digunakan

•	 Knowledge auditing. Mengevaluasi 
knowledge yang terdahulu sebagai 
bahan proses knowledge creating.
Pembicara terakhir, Kasubbag 

Kerjasama dan Informasi Kementeri-
an PU Heni Prasetyawati, SH., M.Si. 
dalam paparannya yang berjudul 
‘Kebijakan IPTEK’ mengatakan ker-
jasama dengan Pemda dimungkinkan 
untuk lebih mengembangkan pola 
kerjasama Riset Bersama. 

“Hal ini selain untuk meningkatkan 
kapasitas SDM, juga memungkinkan 
ditemukan atau penyempurnaan 
teknologi. Sehingga tidak sebatas ad-
vis teknis/rekomendasi/skala penuh,” 
paparnya.  (F.dasa sapuTRa)

aktivitas
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Dalam hitungan beberapa bulan ke depan, Indonesia akan 
kembali menggelar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin 
negara.

P
emilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 nanti akan menjadi tonggak sejarah 
baru dalam perjalanan bangsa ini, pasalnya sesuai undang-undang 1945 
pasal 7, periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi maksi-
mal dua kali masa jabatan.

Ini berarti, Presiden yang akan terpilih melalui Pemilu 2014 adalah sosok baru 
yang akan memegang tampuk pimpinan di Negara yang memiliki penduduk lebih 
dari 250 juta jiwa ini dalam 5 tahun ke depan. 

Guna mempersiapkan diri untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut, Ke-
menterian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional ber-

WUJUDKAN SINERGITAS ANTAR PEMANGKU KEPENTINGAN, 

Mendagri Gelar Rakornas Persiapan 
Penyelenggaraan Pemilu 2014

telaah
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sama sekretaris daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Bawaslu tingkat Provinsi, Pan-
waslu serta jajaran dari TNI/Polri se-Indonesia pada 26 Agustus 2013.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, dalam sambutan pelaksanaan Rakor-
nas yang diselenggarakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman 
Jakarta Pusat tersebut mengatakan agenda Pemilu 2014 harus dilaksanakan ses-
uai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Untuk itu perlu 
adanya satu sinergisitas di antara seluruh pemangku kepentingan Pemilu,” kat-
anya.

Gamawan Fauzi menambahkan, pemerintah menginisiasi penyelenggaraan 
Rakornas dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 sebagai wujud imple-
mentasi dari Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyeleng-
garaan Pemilu.

Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan ke-
daulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan 
yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat-
kan legitimasi yang kuat dan amanah. Upaya memperbaiki kualitas Pemilu juga 
merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan 
tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Rakornas ini melibatkan pihak dari berbagia macam unsur, yaitu unsur peny-
elenggara Pemilu, unsur pemerintah daerah dan unsur 
keamanan. Pelbatan dari unsure pemerintah daerah di-
tujukan untuk membangun sinergitas dalam hal pembe-
rian bantuan dan fasilitas bagi penyelenggara Pemilu 
yang meliputi keamanan di setiap Tempat Pemungutan 
Suara (TPS), pengaturan lokasi pemasangan alat pera-
ga kampanye dan pendistribusian logistik Pemilu.

Masyarakat Diminta Kenali Calon Wakilnya 
Hari pemungutan suara untuk Pemilu untuk pemili-

han anggota DPR, DPD dan DPRD yang telah ditetap-
kan pada 9 April 2014 telah melewati tahap penetapan 
Daftar Calon Tetap (DCT). Untuk itu, Gamawan Fauzi 
meminta masyarakat untuk segera mengenali calon 
wakil-wakilnya.

Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat secara bi-
jak dan dewasa dalam menentukan pilihan siapa calon 

terbaik yang akan dipilih.
“Pertimbangan rasional dengan menjadi pemilih cerdas perlu terus menerus 

disosialisasikan sehingga nantinya diharapkan dapat terpilih wakil-wakil yang 
mempunyai integritas dan kualitas yang tinggi,” paparnya.

Sementara untuk data pemilih yang akan menggunakan haknya pada Pemilu 
2014 nanti, Gamawan Fauzi menuturkan jika berdasarkan daftar pemilih semen-
tara, jumlah pemilih di Indonesia sebanyak 190 juta orang. 

Gamawan berharap penduduk yang telah memenuhi ketentuan untuk menggu-
nakan haknya dapat benar-benar dapat menggunakan haknya. Untuk itu Gamawan 
berharap agar pemerintah daerah hingga tingkat satuan terkecil yaitu RT dapat 
benar-benar memperhatikan warganya apakah sudah terdata atau belum.

Keseriusan pemerintah untuk melakukan pendataan umlah pemilih dalam Pe-
milu mendatang terkait erat dengan keikutsertaan pemilih dalam Pemilu. Menurut 
Gamawan, berdasarkan data yang ada, keikutsertaan masyarakat dalam menggu-
nakan hak pilihnya cenderung menurun. Pada 1999, total pemilih mencapai 92,74 
persen, 2004 berkurang menjadi 84,7 persen serta di 2009 kembali turun jadi 71 
persen. Selain itu pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2013, tingkat partisi-
pasi politik masyarakat berkisar antara 50-70 persen.

“Fenomena tersebut harus kita sikapi dengan bijak,” tegasnya.  (F.dasa sapuTRa)
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L
embaga ini menjadi ujung tombak dalam 
perumusan kebijakan yang akan diambil 
oleh pemerintah. Keberadaan lembaga 
ini sungguh membantu daerah untuk 

menghasilkan berbagai peraturan maupun kebi-
jakan yang berkualitas.

Geografis Kalimantan selatan
Dikutip dari Wikipedia, Kawasan Kalimantan 

Selatan pada masa lalu merupakan bagian dari 
3 kerajaan besar yang berada di wilayah tersebut 
yaitu Kerajaan Negara Daha, Kerajaan Dipa, dan 
Kasultanan Banjar.

Setelah Indonesia merdeka, Kalimantan di-
jadikan provinsi tersendiri dengan Gubernur Ir. 
Pangeran Muhammad Noor. Sejarah pemerin-

tahan di Kalimantan Selatan juga diwarnai den-
gan terbentuknya organisasi Angkatan Laut Re-
publik Indonesia (ALRI) Divisi IV di Mojokerto, 
Jawa Timur yang mempersatukan kekuatan dan 
pejuang asal Kalimantan yang berada di Jawa. 

Usai penandatanganan Perjanjian Linggar-
jati, Kalimantan terpisah dari Republik Indonesia. 
Dalam keadaan ini pemimpin ALRI IV mengambil 
langkah untuk memasukan Kalimantan ke dalam 
kedaulatan Republik Indonesia melalui suatu 
proklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur 
ALRI Hasan Basry di Kandangan 17 Mei 1949 
yang isinya menyatakan bahwa rakyat Indonesia 
di Kalimantan Selatan memaklumkan berdirinya 
pemerintahan Gubernur tentara ALRI yang mel-
ingkupi seluruh wilayah Kalimantan Selatan. 

Wilayah itu din-
yatakan sebagai ba-
gian dari wilayah RI 
sesuai Proklamasi ke-
merdekaaan 17 agus-
tus 1945. Upaya yang 
dilakukan dianggap se-
bagai upaya tandingan 
atas dibentuknya Dewan 
Banjar oleh Belanda.

Menyusul kembalin-
ya Indonesia ke bentuk 
negara kesatuan ke-
hidupan pemerintahan 
di daerah juga men-
galamai penataaan. Di 
wilayah Kalimantan, pe-
nataan tersebut antara 
lain berupa pemecahan 
daerah Kalimantan men-
jadi 3 provinsi, yaitu Kali-
mantan Barat, Timur dan 
Selatan. Kesepakatan ini 
dituangkan dalam Un-
dang Undang (UU) No 

PROFIL BALITBANGDA KALIMANTAN SELATAN

Wujudkan Misi Membentuk SDM 
Yang Berwawasan Iptek
Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) pada sebuah pemerintahan 
provinsi besar peranannya.
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25 Tahun 1956. Berjalannya waktu, berdasarkan UU No 21 Ta-
hun 1957, sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan dijadikan 
Provinsi Kalimantan Tengah. 

Sedangkan UU No 27 Tahun 1959 memisahkan bagian utara 
dari wilayah Kabupaten Kotabaru dan memasukkan wilayah 
itu ke dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak saat itu 
Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi mengalami perubahan 
wilayah, dan tetap seperti adanya. Adapun UU No 25 Tahun 
1956 yang merupakan dasar pembentukan Propinsi Kalimantan 
Selatan kemudian diperbaharui dengan UU No 10 Tahun 1957 
dan UU No 27 Tahun 1959.

Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kotamadya. 
DPRD Kalimantan Selatan dengan surat keputusan No 2 Tahun 
1989 tanggal 31 Mei 1989 menetapkan 14 Agustus 1950 se-
bagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tanggal 14 
Agustus 2011, aktivitas pemerintahan Kalimantan Selatan ber-
pindah dari Kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak me-
nyerap tenaga kerja. Pada bulan Februari 2012 tercatat seban-
yak 38,20 persen tenaga kerja diserap sektor pertanian. Hasil 
utama pertanian adalah padi, di samping jagung, ubi kayu dan 
ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pi-
sang, durian, rambutan, kasturi dan langsat.

sejarah Organisasi
Menurut Kepala Balitbangda Kalimantan Selatan, Drs. H.M. 

Nispuani, M.AP, keberadaan Balitbangda Kalimantan Selatan 
cukup strategi guna mendukung perkembangan yang ada di 
Kalimantan Selatan dan menghasilkan inovasi yang dinamis 
guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sesuai dengan 
misinya, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat mewujud-
kan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berkualitas. 
Selain itu lembaga ini diharapkan untuk dapat mewujudkan di-
fusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) yang berdaya guna 
dan berhasil guna.

”Selain itu juga diharapkan dapat mengembangkan potensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berwawasan iptek,” kata-
nya.

Pembentukan Balitbangda Kalimantan Selatan didasarkan 
pada UU No 18 tentang Sistem Nasional Penelitian, Peng-
embangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
Selain itu juga didukung dengan adanya payung hukum Pera-
turan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susu-

Tahun 2008
1 Identifikasi eks Bandara Maluka di Kab. Tanah 

Laut 

2 Kajian tentang Efektifitas Pengelolaan PDAM di 
Kalsel

3 Kajian Kelembagaan dan Tenaga Penyuluh di 
Kalsel.

4 Analisis Pengembangan Komoditi Unggulan 
Daerah Kalsel.

5 Kajian Potensi Sumberdaya Perikanan Darat dan 
Laut di Kalsel

6 Studi Pendahuluan Pendidikan Lingkungan di 
Sekolah Dasar

7 Kajian Pengembangan Ternak Itik Serati sebagai 
Potensi  Unggulan di Kalsel.

8 Kajian tentang Kondisi Jalan Provinsi di Kalsel.

9 Kajian Askeskin dalam Memberikan Akses Pelay-
anan Kesehatan kepada Masyarakat Kalsel.

10 Kajian Program Pengentasan Kemiskinan di 
Kalsel

11 Kajian Efektivitas Program KB dalam Menekan 
Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kalsel

12 Kajian SimbolSimbol Arsitektur Budaya Banjar 
dalam Kebijakan Pembangunan Sarana Publik di 
Kalsel.

13 Kajian Proses Perizinan Usaha Satu Pintu di 
Kalsel.

14 Kajian Sejarah Kepemudaan di Kalsel

15 Diseminasi Teknologi Kelitbangan (Teknologi 
Tepat Guna)

Tahun 2009
1 Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap 

Pelayanan Instansi Pemerintah Prov. Kalsel.

2 Kajian Lokasi Pembangunan Replika Keraton 
Banjar

3 Kajian Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di Kalsel.

4 Studi Pengembangan Ekowisata di pegunungan 
Meratus Kalsel.

5 Penyusunan Agenda Strategis Penelitian dan 
Pengembangan  Lintas Sektoral (Provinsi/Kabu-
paten) di Bidang HAM

6 Diseminasi Teknologi Kelitbangan (Teknologi 
Tepat Guna)

Kegiatan Balitbangda 
Kalimantan Selatan 5 Tahun Terakhir
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Tahun 2010
1 Kajian Hak Anak dalam Memperoleh Layanan 

Pendidikan

2 Kajian Hak Anak dalam Memperoleh Layanan 
Pendidikan

3 Kajian Model Arsitektur Keraton Banjar

4 Kajian Model Permukiman Komunitas Banjar di 
Banjarmasin

5 Kajian Kebijakan Implementasi KTSP

6 Pengembangan Limbah Pertanian/Peternakan 
sebagai Bahan Biogas

7 Penyusunan Masterplan Banjir dan Pengelolaan-
nya di Kalsel.

Tahun 2011
1 Kajian Persiapan Penyusunan Rencana Pembi-

ayaan Pertanian (Subsidi Bungan, Jaminan, atau 
Benuk Lainnya)

2 Kajian Persiapan Penyusunan Peningkatan Peran 
Industri Perdagangan dalam Struktur Ekonomi

3 Kajian Evaluasi Wilayah Pembangunan di Kali-
mantan Selaan

4 Persiapan Pembangunan Kebun Raya Daerah

5 Kajian Persiapan Penyusunan Rencana Revital-
isasi Kawasan Sentra Produk/Senra Agrobisnis

6 Studi Kebijakan Mutu dan Relevansi Pendidikan 
Dasar dan Menengah Berwawasan Gender

7 Studi Pengembangan Angkutan Masal mendu-
kung Terminal A. Yani KM 17 dalam Kawasan 
Metropolitan Banjarbakula (lanjutan).

Tahun 2012
1 Kajian Pembangunan Pasar Induk dan Pergudan-

gan di Kalsel.

2 Studi Pengembangan Angkutan Masal mendu-
kung Terminal A. Yani KM 17 dalam Kawasan 
Metropolitan Banjarbakula (lanjutan).

3 Kajian Pemetaan Parameter Tes UN SD/MI dan 
Pemetaan Guru di Kalsel

4 Kajian Pengembangan Posyandu Model dan Desa 
Siaga

5 Kajian Optimalisasi Pelaksanaan Program CSR di 
Kalimantan Selatan

nan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekreta-
riat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur 
Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Balitbangda Pro-
vinsi Kalimantan Selatan.

Balitbangda Kalimantan Selatan memiliki tugas pokok melaks-
anakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, 
bidang sosial dan budaya, serta bidang ekonomi, sumber daya 
alam, dan teknologi maupun tugas lain yang ditetapkan oleh Ke-
pala Daerah. (Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No 
6 Tahun 2008).

Dengan tugas pokok tersebut di atas, Balitbangda Kaliman-
tan Selatan memiliki 5 fungsi yaitu:

•	 Perumusan kebijaksanaan di bidang penelitian & 
pengembangan daerah;

•	 Penyelenggaraan penelitian & pengembangan aspek 
pemerintahan dan pembangunan, aspek pemberdayaan 
dan perlindungan masyarakat, aspek kehidupan ber-
bangsa dan bernegara, aspek potensi dan keuangan 
daerah;

•	 Pelaksanaan kegiatan pengkajian, analisis kebijaksa-
naan;

•	 Koordinasi dan kerjasama penelitian & pengembangan 
di lingkungan Pemerintah Provinsi dan lembaga lain di 
lingkungan pemerintah Provinsi serta membantu kegia-
tan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat di provinsi;

•	 Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.
Fungsi-fungsi di atas sesuai dengan tujuan strategi Balit-

bangda Kalimantan Selatan yaitu melakukan penelitian dan 
pengembangan serta pembinaan dari aspek-aspek pemerin-
tahan dan pembangunan, sosial dan politik, serta potensi dan 
sumber keuangan daerah dalam rangka sumbangsih terhadap 
Pemerintah Daerah.

Tujuan strategi Balitbangda Kalimantan Selatan ini tertuang 
dalam 7 butir tujuan trategi, yaitu:

 
•	 Meningkatnya kemampuan SDM sebagai tujuan dasar 

untuk proses pertumbuhan dan pembelajaran terhadap 
penguasaan Iptek.

•	 Meningkatnya fasilitas peralatan kantor.
•	 Meningkatnya Jaringan Penelitian (Jarlit).
•	 Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan program ker-

ja Dewan Riset Daerah (DRD).
•	 Meningkatnya kerjasama antara lembaga pusat dengan 

daerah dalam rangka  pengembangan potensi daerah.
•	 Penerbitan Jurnal Balitbangda.
•	 Meningkatnya hasil penelitian di bidang pemerintahan, 

bidang sosial dan budaya, dan bidang ekonomi, SDA, 
dan teknologi.  (F.dasa sapuTRa)

pembentukan Balitbangda kalimantan selatan didasarkan 
pada uu No 18 tentang sistem Nasional penelitian, peng-

embangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan Teknologi. 
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R
ombongan pegawai BPP Ke-
mendagri berangkat menuju 
lokasi outbond di Hotel Mam-
bruk Anyer dari kantor di Jalan 

Kramat Raya No 132 secara bersama-
sama menggunakan bus. Kegiatan ini 
diikuti seluruh pegawai di lingkungan 
BPP Kemendagri.

Tiba di lokasi, acara yang penuh 
rasa kekeluargaan ini dimulai dengan 
pemaparan materi oleh 2 orang nara-
sumber yaitu Kabiro Organisasi Ke-
mendagri Edward Sigalingging Biro 
Kepegawaian dan Kepala Bagian Dis-
iplin dan Kesejahteraan Biro Kepega-
waian Kemendagri Abdullah serta ditu-
tup oleh siraman rohani oleh KH Anwar 
Sanusi hingga pukul 17.30 WIB.

Usai istirahat dan melaksanakan 
sholat maghrib, para peserta berkum-
pul di pendopo Hotel Mambruk guna 
santap malam dan beramah tamah. 
Kehangatan suasana outbond mulai 
terasa pada saat santap malam yang 
diiringi oleh lantunan melodi dari para 
musisi yang sengaja dihadirkan untuk 
menambah meriah suasana.

Tidak saja pegawai biasa, para Ke-
pala Pusat serta Sekretaris BPP, Sahat 
Marulitua, juga turut serta menyum-
bangkan suara emasnya guna menghi-
bur para peserta.

Menurut Kepala BPP Kemendagri, 
Ahmad Zubaidi, acara outbond ini 

Tingkatkan Team Building, 
BPP Kemendagri Gelar Outbond
Tingkatkan budaya kerja dan etika birokrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Ke-
menterian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menggelar kegiatan Outbond di Pantai Anyer 
pada tanggal 30-31 Agustus 2013.

forum
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merupakan hajat bersama seluruh pega-
wai BPP Kemendagri dalam rangka pen-
ingkatan budaya kerja dan etika organisasi 
di lingkungan BPP Kemendagri.

Ahmad Zubaidi berharap dengan di-
gelarnya kegiatan ini, dapat menjadi bekal 
dalam peningkatan kinerja di lingkungan 
organisasi BPP Kemendagri sesuai den-
gan tujuannya yaitu sembangun silatura-
mi dan kekeluargaan serta membangun 
kekompakan seluruh pegawai.

“Acara outbond harus diikuti dalam 
rangka mengkawal tupoksi di lingkungan 
BPP. Semoga hingga acara ini usai dan 
kembali ke aktifitas kerja di kantor, dapat 
terus terbangun kekompakan diantara 
pegawai,” katanya.

Usai beramah tamah dan kembali ke 
kamar masing-masing, acara outbond 
dimulai pada keesokan harinya dnegan 
melakukan senam bersama. Guna me-
nyatukan konsentrasi, usai senam bersama 
digelar berbagai game yang menguji ket-
erampilan dan konsentrasi dari masing-
masing individu pegawai.

Usai melakukan uji keterampilan dan 
konsentrasi secara individu, para peserta 
kemudian dihadapkan pada game per ke-
lompok sesuai dengan lini tugasnya. Tim 
peserta dibagi menjadi 5 tim yang terdiri 
dari Pusat 1 hingga 4 ditambah 1 tim sek-
retariat.

Tim sekretariat menjadi kampiun juara
 Perlombaan tim dimulai den-

gan menggelar bola voli balon air. Setiap 
tim terdiri dari 6 orang layaknya bola voli 
pada lazimnya. Namun, dalam permainan 
ini menggunakan balon yang diisi air seb-
agai bolanya. Setiap tim dibekali kain untuk 
melakukan lemparan bola menuju daerah 
lawan. Hadir sebagai juara di permainan ini 
adalah pusat 4 yang mampu mengalahkan 
lawan-lawannya dengan mudah. 

Permainan selanjutnya adalah bakiak 
tandem. Setiap tim terdiri dari 3 orang. 
Permainan ini mampu dimenangkan oleh 
tim sekretariat. Begitu juga dengan balap 
karung tandem. Tim sekretariat kembali 
mampu menjadi pemenangnya dalam 
lomba yang masing-masing tim terdiri dari 
2 orang ini.

Usai balap karung tandem, dihadir-
kan permainan balap karung khusus yang 
pesertanya terdiri dari para pejabat di ling-
kungan BPP Kemendagri. Kali ini Kapuslit-
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bang Kesbangpol dan Otda Mangala 
Sihite, SH MM.

Permainan dilanjutkan dengan 
menggelar tarik tambang. Dalam per-
mainan ini tim secretariat kembali 
menunjukan tajinya dengan mampu 
mengalahkan lawan-lawannya dengan 
sempurna.

Rangkaian perlombaan dalam 
acara outbond kali ini akhirnya ditutup 
dengan permainan futsal yang mampu 
kembali mampu dimenangkan oleh tim 
sekretariat.Selesai melakukan berbagai 

macam perlombaan, para peserta ke-
mudian menghabiskan sisa waktu di 
Pantai Anyer dengan berenang dan 
bermain air di sekitar pantai dan menu-
tup acara outbond kali ini dengan pem-
berian hadiah kepada para pemenang 
perlombaan. 

Outbound  merupakan salah satu 
metode pembelajaran modern yang 
memanfaatkan keunggulan alam. Para 
peserta yang mengikuti outbound tidak 
hanya dihadapkan pada tantangan in-
telegensia, tetapi juga fisik dan mental. 

Kegiatan outbound  sendiri bertujuan 
menumbuhkan dan menciptakan suasa-
na saling mendorong, mendukung serta 
memotivasi dalam sebuah kelompok. 

Selain mengembangkan kemam-
puan apresiasi atau kreativitas dan 
penghargaan terhadap perbedaan 
dalam sebuah kelompok juga memberi-
kan kontribusi memupuk jiwa kepemimp-
inan, kemandirian, keberanian, percaya 
diri, tanggung jawab dan empati yang 
merupakan nilai dasar yang harus dimil-
iki setiap orang.  (F.dasa sapuTRa)
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H
al tersebut diungkapkan oleh KH. 
Anwar Sanusi saat memberikan sira-
man rohani dalam acara Peningka-
tan Budaya Kerja Dan Etika Birokrasi 

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) 
Kemendagri Tahun Anggaran 2013 di Hotel 
Mambruk Anyer 30-31 Agustus 2013.

KH. Anwar Sanusi mengatakan, sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah wajib huk-
umnya untuk menciptakan budaya kerja yang 
amanah. Hal ini perlu terus ditekankan dan 
diingatkan kepada seluruh jajaran yang ada.

Dengan pemahaman bahwa kerja adalah 
ibadah, menurut KH. Anwar Sanusi, setiap in-
dividu akan menyadari bahwa pekerjaan kita 
diawasi oleh Allah SWT, karena harus mem-
pertanggung jawabkan pekerjaan tersebut 
kepada Allah SWT.

“Ibadah bukan hanya pergi ke tempat 
ibadah semata atau menunaikan haji, tetapi 
bekerja juga merupakan suatu ibadah, karena 

hasil dari pekerjaan itu 
akan menjadi rejeki, bu-
kan saja untuk diri kita 
sendiri tetapi juga kelu-
arga kita,” ujarnya.

Menurutnya jika 
bekerja dengan tidak 
jujur, maka bukan saja 
tidak disukai oleh ma-
nusia tetapi jelas ti-
dak disukai oleh Maha 
Pencipta. Rejeki yang 
didapat juga termasuk 
haram sehingga pada 
saat diberikan kepada 
anak-anaknya maka ti-
dak akan menghasilkan 
anak yang saleh.

“Harta yang tidak 
amanah mengakibat-
kan penyakit bagi tu-
buh dan kehidupan,” 

tuturnya.
Untuk itu menurut KH. Anwar Sanusi, di-

perlukan sistem yang tegas untuk melakukan 
kontrol terhadap pekerjaan para pegawai. KH. 
Anwar Sanusi juga menambahkan agar semua 
pegawai BPP Kemendagri untuk bekerja se-
baik-baiknya dan berpedoman bahwa bekerja 
adalah ibadah kepada Allah sehingga apa 
yang diterima dan dibelanjakan di jalan Allah 
akan bermanfaat dunia akherat.

“Bekerja sebaik-baiknya untuk dipertang-
gung jawabkan kepada bangsa dan negara 
serta dipertanggung jawabkan kepada Allah. 
Orang yang melaksanakan amanah, hidupnya 
pasti berkah, bukan karena kepemilikan har-
ta,” pesannya.

Januari Diberlakukan sasaran Kinerja 
Pegawai

Sesuai dengan keinginan adanya kontrol 
terhadap pekerjaan, Kepala Bagian Disiplin 

Bekerja adalah Ibadah
PENINGKATAN BUDAYA KERJA DAN ETIKA BIROKRASI BPP KEMENDAGRI

Bekerja adalah bagian dari ibadah, sehingga orang bekerja adalah amanat 
untuk mencari rejeki yang halal bagi keluarga.

forum



32 ISSN NO. 1410-4210 | VOLUME 12 No. 4

dan Kesejahteraan Biro Kepegawaian 
Kemendagri Abdullah mengatakan, mulai 
1 Januari 2014, akan diberlakukan sasa-
ran kerja pegawai. Nantinya Setiap PNS 
akan melakukan pengisian sasaran kerja 
sebagai salah satu syarat renumerasi.

Penilaian sasaran kerja PNS sangat 
ditentukan oleh aspek kualitas, kuantitas, 

biaya dan waktu. PNS yang tidak bisa 
menentukan sasaran kerja akan dibina. 
Abdullah menambahkan, nantinya juga 
akan dilakukan pembekalan teknis untuk 
pengisian blanko penilaian prestasi kerja 
dan perilaku kerja.

“Ini sesuai dengan Peraturan Pemer-
intah Nomor 46 Tahun 2011 tentang pe-
nilaian prestasi kerja pegawai negeri sip-
il. Nantinya setiap PNS harus membuat 
perilaku kinerja sesuai dengan pasal 12 
dan 20,” ujarnya.

Etika PNs Pengaruhi Kinerja
Sasaran kerja ini menurut Kabiro Or-

ganisasi Kemendagri Edward Sigaling-
ging juga untuk melihat kinerja para PNS 
di Kemendagri. Edward menyadari jika 
etika PNS saat ini juga sedikit mengala-
mi perubahan semenjak dihapuskannya 
Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan 
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan 
Pancasila (BP 7). Menurut Edward peng-
hapusan BP 7 ini mempengaruhi pem-
bentukan karakteristik PNS yang ada.

“Ada perbedaan etika antara pega-
wai yang mengikuti penataran Pedoman 
Penghayatan dan Pengamalan Pancasi-
la (P4) dengan yang tidak, sehingga hal 
ini harus menjadi perhatian Kemendagri,” 
paparnya.

Selain hal di atas, Edward memapar-
kan ada hal lain secara teknis yang mem-
pengaruhi kinerja pegawai di Kemendag-
ri yakni cakupan wewenang  yang cukup 
luas jika dibandingkan dengan kement-
erian lainnya.

Cakupan wewenang Kemendagri 
yang begitu luas ini menurut Edward 
membuat tugas fungsi Kemendagri men-
jadi kurang optimal. Edward menambah-
kan tupoksi Kemendagri sedikit berbeda 
dengan tupoksi kementerian lainnya.

Sesuai dengan undang-undang Ke-
mendagri memiliki tupoksi untuk men-
gurusi tugas-tugas yang terkait dengan 
Pemerintah Daerah (Pemda) dan tugas-
tugas yang berkaitan dengan pemerin-
tahan umum.

“Untuk itu dengan adanya sasaran 
kerja akan membuat setiap PNS me-
mahami tugas dan tanggung jawabnya 
serta dapat memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi tugas dan tanggung jaw-
ab itu,” katanya.   (F.dasa sapuTRa)
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S
ejauh ini, KAD awalnya diatur oleh Surat Edaran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 
13 Juli 2005. Dirasa tidak cukup, maka dibuatlah PP 
No 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

KAD sebagai tindaklanjut atas kebijakan UU No 32 Tahun 
2004 (Pasal 197) tentang Pemerintahan Daerah. 

PP tersebut menyebutkan, KAD adalah kesepakatan an-
tara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bu-
pati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali 
kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan 
pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan 
hak dan kewajiban. Diharapkan, KAD dapat mengurangi ke-
senjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan umum.

Dalam konteks itu, tulisan ini berusaha membedah imple-
mentasi KAD. Dengan mengambil contoh kasus KAD Bar-
lingmascakeb di Jawa Tengah. KAD sejatinya adalah isu 
penting yang memerlukan perhatian pemerintah. Ada ban-
yak masalah implementasi KAD yang harus diatasi atau di-
penuhi dengan melewati batas-batas wilayah administratif.

Namun, pada ke-
nyataannya acap tim-
bul pelbagai masalah 
dan kepentingan seb-
agai akibat dari hubun-
gan fungsional di bi-
dang sosial ekonomi 
yang melewati batas-
batas wilayah admi-
nistratif. Tidak terke-
cuali di Jawa Tengah, 
KAD Barlingmascakeb 
dalam implementasin-
ya pun digelayuti pelb-
agai masalah.

Barlingmascakeb, Riwayatmu Kini
(SEBUAH POTRET BURAM TENTANG KERJA SAMA ANTAR DAERAH)

Kerja sama antardaerah (KAD) merupakan 
sarana memantapkan hubungan dan 
keterikatan antardaerah dalam kerangka 
NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, 
mensinergikan potensi antardaerah serta 
meningkatkan pertukaran pengetahuan, 
teknologi dan kapasitas fiskal daerah.

sejarah Barlingmascakeb
Barlingmascakeb adalah bentuk KAD yang merupakan 

gabungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Kabupat-
en Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap 
dan Kabupaten Kebumen. Kerja sama Barlingmascakeb 
lahir karena rendahnya investasi yang masuk ke kawasan 
tersebut. Padahal, daerah-daerah itu memunyai potensi 
ekonomi yang cukup tinggi.

Belum adanya kelembagaan yang mantap dan defini-
tif yang menangani urusan investasi di Jawa Tengah dan 
kawasan Barlingmascakeb, khususnya, menjadi alasan 
pokok adanya Barlingmascakeb. Dari sisi regulasi, misal-
nya, perangkat aturan dan kebijakan yang menjadi pedo-
man dalam menangani urusan dan sinkronisasi kegiatan 
investasi antardaerah juga dianggap belum kondusif.

Sehingga, melalui KAD diharapkan masalah ketidak-
sinkronan satu kebijakan dengan kebijakan lain yang terkait 
investasi di Barlingmascakeb dapat dieliminasi. Untuk itu-
lah, maka lima kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan 
sepakat bekerja sama menyinkronkan pelbagai kebijakan 
daerah yang berkaitan dengan investasi.

Selain itu, pembentukan Barlingmascakeb dimaksud-
kan untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi berupa 
kecilnya skala perekonomian di Barlingmascakeb. Kecilnya 
skala perekonomian daerah tercermin dari kecilnya per-
tumbuhan ekonomi daerah serta kecilnya pendapatan asli 
daerah (PAD) yang mampu digali oleh pemerintah daerah 
dalam membiayai pembangunan.

Tabel di bawah ini menunjukkan, pertumbuhan eko-
nomi di kelima kabupaten yang membentuk lembaga KAD 
Barlingmascakeb, sebelum lembaga kerja sama tersebut 
terbentuk rata-rata sangat rendah, yaitu kurang dari tiga 

TaBEL  Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, cilacap, dan Kebumen 1999–2003

Tahun
PersenTase PerTumbuhan ekonomi

banjarnegara Purbalingga banyumas CilaCaP kebumen

1999 0.17 1.1 0.53 3.76 3.62
2000 - - - - -
2001 -0.11 2.96 2.22 4.88 0.94
2002 0.95 3.23 3.27 8.98 3.24
2003 2.94 4.46 4.78 6.56 3.70
RERATA 
PERTUMBUHAN 0.99 2.94 2.7 6.05 2.88

Sumber: banjarnegara, Purbalingga, banyumaS, CilaCaP, dan Kebumen dalam angKa 1999 – 2003
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persen, dan hanya Kabupaten Cilacap 
yang memiliki tingkat pertumbuhan 
6,05 persen.

Rendahnya tingkat pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh terhadap PAD 
yang dapat digali oleh pemerintah 
daerah masing-masing untuk membi-
ayai kegiatan pembangunan di daerah. 
Kondisi ini mencerminkan, skala eko-
nomi di masing-masing daerah yang 
bekerja sama memang masih rendah.

Besaran nilai PAD terhadap APBD 
di kelima kabupaten sebelum adanya 
lembaga KAD pun rata-rata di bawah 
10 persen, kecuali untuk Kabupaten Ci-
lacap pada 2002. Hal ini menunjukkan, 
program pembangunan yang dijalank-
an di setiap kabupaten lebih mengan-
dalkan alokasi tranfer dana dari pusat 
ke daerah.

Kondisi tersebut disadari oleh Bu-
pati Purbalingga. Makanya, Bupati 
Purbalingga bersama keempat bupati 
lainnya menginisiasi kerja sama di ling-
kup Barlingmascakeb. Akhirnya, pada 
28 Juni 2003 terbentuklah Barlingmas-
cakeb yang disahkan melalui Surat 
Keputusan Bersama (SKB) Bupati Ban-
jarnegara, No 130A Tahun 2003, Bupati 
Purbalingga No 4 Tahun 2003, Bupati 
Banyumas No 36 Tahun 2003, Bupati 
Cilacap No 48 Tahun 2003, dan Bupati 
Kebumen No 16 Tahun 2003.

Sejak awal terbentuknya KAD, Bar-
lingmascakeb memfokuskan tujuan 
pada (1) mewujudkan sinergi dalam 
pelaksanaan pembangunan antardae-
rah untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pemanfaatan sumber daya 
pembangunan; (2) menyinkronkan 
penyusunan peraturan daerah guna 
mengurangi hambatan birokrasi dalam 
kegiatan ekonomi dan investasi; (3) 

menghindari persaingan yang tidak se-
hat antardaerah; (4) memperkuat posisi 
tawar dan meningkatkan daya saing 
daerah agar mampu mengakses pasar 
nasional dan internasional dalam era 
globalisasi ekonomi; (5) meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas promosi dae-
rah; dan (6) membangun kemitraan 
antardaerah dan antara pemerintah ka-
bupaten dengan provinsi.

Oleh karenanya, agar keenam tu-
juan itu berjalan mulus, maka diben-
tuklah struktur organisasi Barlingmas-
cakeb yang terdiri dari tiga komponen, 
yakni Forum Regional, Dewan Eksekutif 
dan Regional Manager (RM).

Pelaksana harian (operasional) Bar-
lingmascakeb dilaksanakan oleh re-
gional manager, dipimpin oleh seorang 
manajer (pihak swasta yang disewa 
oleh Forum Regional) dan dibantu oleh 
tim ahli, yang terdiri dari analis pereko-
nomian, analis hukum dan perundang-
undangan dan analis pemasaran.

Forum Regional adalah pemilik 
kerja sama dan pengambil kebijakan 
yang bersifat strategis dan memberi-
kan arahan kepada Dewan Eksekutif. 
Sedangkan, Dewan Eksekutif berfung-
si sebagai kelompok pengarah atau 
steering committee yang menerjemah-
kan kebijakan forum regional menjadi 
program strategis Barlingmascakeb. 
Dewan Eksekutif ini juga bertugas un-
tuk melakukan penguatan internal or-
ganisasi agar KAD bisa berjalan secara 
efektif dan efisien. 

Pemilihan format kelembagaan 
seperti itu dimaksudkan, agar semua 
komitmen kesepakatan-kesepakatan 
antardaerah dapat terformulasikan 
dalam bentuk program/kegiatan dan 
dapat diimplementasikan secara nyata, 

serta dirasakan manfaatnya oleh ma-
syarakat. Selain itu, mereka mengang-
gap bahwa lembaga kerja sama yang 
dibangun harus dioperasionalkan oleh 
“kelompok kerja” yang bekerja secara 
full time dan profesional. 

Adapun sumber utama pembiay-
aan lembaga kerjasama ini berasal dari 
sharing pendanaan dari APBD kabu-
paten anggota melalui dana hibah. Iu-
ran yang dibayarkan sebesar Rp 100 
juta per anggota pada 2004 serta Rp 
150 juta pada tahun-tahun selanjutnya.

Dalam rangka mewujudkan enam 
tujuan semula, Barlingmascakeb mem-
fokuskan kegiatan kerja sama pada tiga 
aktivitas, yaitu; (1) melakukan perda-
gangan (trade) produk pertanian, (2) 
memfasilitasi masuknya investasi (in-
vesment); dan (3) melakukan pengem-
bangan pariwisata regional (regional 
tourism).

Kegiatan Perdagangan
Aktivitas perdagangan yang di-

lakukan Barlingmascakeb adalah me-
nyelenggarakan pasar lelang komoditi 
agro. Penyelenggaraan pasar lelang 
dilakukan dengan sistem forward (pe-
nyerahan kemudian), di mana para 
penjual cukup membawa contoh/sam-
pel yang dilengkapi dengan spesifikasi 
dari komoditas yang akan dijual.

Setelah terjadi transaksi, pihak 
pembeli membayar pada saat peneri-
maan barang dengan harga yang telah 
disepakati dalam pasar lelang terse-
but. Dari kegiatan pasar lelang itu, se-
cara umum besarnya transaksi yang 
dihasilkan dapat dikatakan mengalami 
peningkatan, namun peningkatannya 
bersifat fluktuatif.

Kegiatan ini jika dilihat dari nilai om-
set transaksi cukup menggembirakan. 
Namun, arahan bahwa pasar lelang 
merupakan perdagangan berjangka 
(forward trading) menjadikan muncul-
nya banyak problem. Kerap muncul 
ketidakpuasan pelaku transaksi teru-
tama dari para produsen (penjual). Le-
mahnya jaminan legalitas transaksi me-
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nyebabkan munculnya tawar menawar kedua ketika realisasi 
pengiriman barang terjadi.

Keadaaan ini memberikan gambaran posisi tawar pro-
dusen masih lemah. Tidak tercapainya kondisi ideal dalam 
lelang juga dimungkinkan karena (1) tidak ada persyaratan 
yang pasti terhadap peserta lelang (baik pembeli maupun 
penjual), (2) tidak ada standar jangka waktu pelaksanaan le-
lang dengan realisasi transaksi sehingga rentang keduanya 
bisa cukup panjang, dan (3) masih ada informasi asimetris 
(asimetris information) mengenai standarisasi produk.

Kegiatan Fasilitasi Investasi
Kegiatan peningkatan investasi dilakukan dengan mem-

fasilitasi hadirnya para investor dari luar daerah agar ber-
sedia menanamkan modalnya di wilayah Barlingmascakeb. 
Beberapa investor yang telah dicoba untuk dijajaki agar 
menanamkan modalnya antara lain:

Namun, fasilitasi investasi itu masih menuai masalah. 
Permasalahan muncul karena kurangnya selektivitas calon 
investor yang digandeng untuk menanamkan investasinya di 
wilayah Barlingmascakeb.

Pertama, beberapa investor yang akan menanamkan 
investasi masih diragukan kemampuannya dalam bidang 
finansial, karena mereka mensyaratkan disediakan dana 
pendamping oleh pemerintah kabupaten.

Kedua, beberapa investor dianggap kurang tepat untuk 
berinvestasi di wilayah Barlingmascakeb, seperti calon in-
vestor pada tanaman jagung dan pabrik pengolahan nanas 
yang membutuhkan lahan lebih dari 100 ribu Ha, sementara 
pemerintah daerah kesulitan menyediakan lahannya.

Kegiatan Pengembangan Pariwisata Regional
Kegiatan pengembangan pariwisata dilakukan dengan 

membentuk wadah bernama “Paguyuban Pariwisata Bar-
lingmascakeb” (PPB) yang bertujuan mempromosikan dan 
memperkenalkan objek wisata unggulan, kerajinan tangan, 
makanan khas, cindera mata, dan seni budaya wilayah Bar-
lingmascakeb. 

Kegiatan lain yang dilakukan adalah bekerja sama den-
gan tour leader dari Yogyakarta dengan tujuan untuk men-
genalkan wisata regional kepada wisatawan manca negara 
dengan mendatangkan wisatawan dari Belanda, Korea, Je-
pang, dan New Zealand untuk mengunjungi obyek-obyek 

wisata di kawasan Barlingmascakeb. 
Sayangnya, kegiatan ini baru sebatas mempromosikan 

obyek wisata di wilayah Barlingmascakeb dengan cara men-
datangkan wisatawan. Pada tahap awal kegiatan memang 
cukup baik untuk mengenalkan potensi wisata wilayah. Na-
mun, kegiatan ini belum bisa memberikan dampak pada 
peningkatan ekonomi masyarakat.

Pelbagai aktivitas yang telah dilakukan Barlingmascakeb 
di atas, telah memberikan gambaran adanya usaha untuk 
memanfaatkan secara bersama potensi ekonomi dari ma-
sing-masing daerah anggota untuk mengembangkan eko-
nomi wilayah. Kendati begitu, berbagai aktivitas itu belum 
cukup menjadi daya ungkit bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Malah, belakangan kinerja Barlingmascakeb makin ke-
dodoran. Menurut Ketua Forum Staf Ahli Bupati se-Barling-
mascakeb, hasil kinerja Barlingmascakeb belum optimal dan 

belum mampu mengangkat potensi ekonomi 
lokal (Suara Merdeka, 15/6/12).

Program kerja Barlingmascakeb tahun 
2011–2013 dinilai kurang sejalan dengan 
kebijakan kabupaten anggota Barlingmas-
cakeb. Terkesan, kelima kabupaten itu justru 
saling bersaing dalam memasarkan produk 
dan potensi lokalnya, serta bersaing meng-
gaet investor. Hal itu jelas bertentangan den-
gan tujuan awal (baca: tujuan ketiga) terben-
tuknya KAD Barlingmascakeb.

Sebagai contoh adalah ketika RM Bar-
lingmascakeb gencar melakukan promosi 
produk agro melalui pasar lelang. RM Bar-
lingmascakeb mengundang pembeli dari 

daerah lain untuk melihat komoditas di wilayah lima kabu-
paten itu.

Salah satu pedagang beras di Kecamatan Patikraja, 
Banyumas, Fathurahman, mengaku sempat melihat peluang 
besar yang bisa didapat melalui pasar lelang itu. Ia men-
gajak teman-temannya sesama pedagang beras (yang ter-
gabung dalam Koperasi Unit Desa Patikraja) mengirim con-
toh beras yang mereka produksi. ”Siapa tahu ada market 
baru,” demikian pikir Fathurahman ketika itu.

Harapan itu kandas. Begitu melihat buyer yang dibawa 
oleh Barlingmascakeb, ia mulai ragu. Sebab, yang dijump-
ainya adalah muka-muka lama dalam perdagangan beras 
yang biasa dijumpainya di Pasar Induk Cipinang, Jakarta 
Timur, ketika menjual beras ke Jakarta.

Berbeda dengan Fathurahman, KUD Jatilawang (Kabu-
paten Banyumas) mencoba mengambil kesempatan itu den-
gan membuat kontrak kerja dengan pembeli dari Jakarta. 
KUD Jatilawang harus mengirimkan 100 ton beras dalam 
jangka waktu sebulan.

Setelah kontrak ditandatangani, dilakukan pengiriman 
tahap pertama sebanyak 50 ton beras. Sesampai di Pasar 
Induk Cipinang, beras yang dikirimkan itu dinyatakan tidak 
sama dengan contoh yang diperlihatkan dalam pasar lelang. 
”Mereka diberi pilihan membawa pulang kembali 50 ton be-
ras atau dibeli dengan harga Rp 500 lebih rendah dari harga 
yang disepakati. Akhirnya, mereka memilih menjual, meski 

Tabel Inisiasi Kegiatan Investasi di Barlingmascakeb

No JeNiS KegiaTaN LoKaSi aSaL iNveSTor

1
2
3
4
5
6
7

Penanaman Jagung Jenis Unggul
Pabrik Pupuk Organik
Pabrik Pengolahan Nanas
Pabrik Minyak Atsiri
Wisata Agro ”Serang-Kutabawa”
Kawasan Industri ”Sokaraja”
Ritel ”Carrefour”

Cilacap
Purbalingga
Banjarnegara
Banyumas
Purbalingga
Banyumas
Banyumas

Amerika
Kanada
Belanda
China
Nasional
Nasional
Nasional

          
Sumber: regional manajer barlingmaSCaKeb 2009
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harus rugi Rp 25 juta,” kata Fathurahman.
Ketika hal tersebut dilaporkan kepada RM Barlingmas-

cakeb, mereka tidak mau bertanggung jawab. Menurut 
Fathurahman, peristiwa itu menimbulkan trauma. ”Ngapain 
ke Barlingmascakeb. Kami bisa jalan sendiri,” kata Fathurah-
man.

Tidak cuma pelaku usaha yang merasa kecewa dengan 
kinerja RM Barlingmascakeb. Bahkan, pimpinan eksekutif 
Barlingmascakeb, tidak gembira dengan kerja RM Barling-
mascakeb. Padahal, Dewan Eksekutif sudah menggelontor-
kan uang dan mendelegasikan tugas kepada RM Barling-
mascakeb yang digaji dari iuran yang dikumpulkan oleh lima 
kabupaten.

Dewan Eksekutif menilai, sejauh ini kerja sama yang 
terealisasi di Barlingmascakeb hanya tampak pada pasar 
lelang komoditas agro. Selama hampir delapan tahun usia 
Barlingmascakeb, lembaga ini sudah mengadakan 19 kali 
pasar lelang dengan total nilai transaksi Rp 321,061 miliar 
(Kompas, 11/5/11). Kerja sama di bidang investasi berjangka 
panjang belum terjadi. Belum ada investor besar yang bisa 
ditarik oleh Barlingmascakeb. Kalaupun ada investasi besar, 
seperti Purbalingga atau Banjarnegara, hal itu lebih karena 
kerja masing-masing kabupaten. Manajemen Barlingmas-
cakeb kurang gereget dalam mengelola dana, promosi, dan 
pemasaran potensi. 

Akhirnya, RM Barlingmascakeb belum memberi kontribu-
si riil bagi anggotanya. RM Barlingmascakeb terkesan seka-
dar event organizer (penyelenggara acara) pasar lelang. RM 
Barlingmascakeb gagal menggerakkan potensi daerah den-
gan sebuah grand design yang jelas. 

Akibat kinerjanya yang biasa-biasa saja, kabupaten-
kabupaten yang dibebani iuran sebesar Rp 150 juta per 
tahun untuk biaya operasional RM Barlingmascakeb mulai 

keberatan mengeluarkan 
dana sebesar itu.

Permasalahan men-
jadi tambah ruwet ketika 
pendanaan KAD Barling-
mascakeb masih sangat 
tergantung pada kucuran 
dana sharing dari APBD 
masing-masing anggota. 
Sementara, sharing pen-
danaan yang berasal 
dari dana hibah terken-
dala oleh ketentuan dari 
pemerintah pusat. 

Pasal 8 Permendagri 
No 22 Tahun 2009 ten-
tang Petunjuk Teknis Tata 
Cara Kerja Sama Daerah 
menyebutkan, KAD dapat 
didanai dari APBD melalui 
persetujuan DPRD. Se-
lanjutnya, dalam poin 3, 
Permendagri No 37 Tahun 
2010 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD TA 2011 menjelaskan, KAD yang berben-
tuk badan dapat didanai dari dana hibah daerah. 

Namun, Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedo-
man Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Pasal 7 Ayat 1 
Huruf b) menerangkan, dana hibah tidak diperbolehkan di-
berikan untuk keperluan di luar wilayah administratif daerah. 
Dana hibah hanya boleh diberikan kepada masyarakat atau 
lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi. 
Akhirnya, sejak pengujung 2011 RM Barlingmascakeb va-
kum sama sekali, jika tidak mau dikatakan bubar jalan.

Perlu Dorongan Semua Pihak
Berkaca dari pengalaman Barlingmascakeb yang man-

deg, kiranya perlu ada upaya dari semua pihak untuk men-
dorong tumbuhnya pemahaman akan urgensi pelaksanaan 
KAD dan ditindaklanjuti dengan sikap dan komitmen men-
empatkan urusan KAD sebagai salah satu prioritas kebijakan 
pemerintah di daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk segera melakukan 
langkah-langkah strategik dan segera mengidentifikasi 
urusan pemerintahan yang dapat dikerjasamakan dalam 
kerangka KAD. Koordinasi antarpemerintah terkait KAD, 
yang selama ini dipandang lemah menjadi tantangan bagi 
semua pihak. Upaya-upaya koordinasi yang intensif untuk 
menyamakan persepsi, sinkronisasi program dan kegiatan 
merupakan hal yang mutlak dilakukan.

Selain itu pula, dukungan politik, kelembagaan, pen-
danaan, dan konsistensi regulasi pusat, diperlukan untuk 
mendorong perkembangan KAD. Selama ini mekanisme 
pendanaan KAD belum mandiri, sehingga berpotensi men-
gakibatkan kegagalan dan keberlanjutan program KAD. 
Ketergantungan pembiayaan dari APBD dan program 
pemerintah pusat, terbukti tidak mampu menjamin keberlan-
jutan dari KAD.   (mOh ilham a hamudy, dida suhada)
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H
ari Raya Idul Fitri yang disebut sebagai Hari Ke-
menangan memiliki arti kembali ke fitrah atau kem-
bali suci merupakan suatu perayaan tuntasnya 
kewajiban menahan hawa nafsu pada saat ibadah 

Ramadhan.
Usai merayakan hari kemenangan itu, seluruh jajaran Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan acara ha-
lal bihalal. Acraa ini bertujuan untuk saling member maaf anta 
pegawai di lingkungan Kemendagri.

Mendagri Puas Pegawai Masuk Di Hari Pertama
Menurut Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi, momen ini 

selayaknya dijadikan sebagai ajang silaturahmi dan juga titik 
balik menuju ke arah yang lebih baik lagi.

“Sebelumnya saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul 
Fitri 1434 H dan minal aidzin wal fa idzin, mohon maaf lahir dan 
batin kepada seluruh pegawai,” katanya.

Terkait pegawai yang hadir di hari pertama masuk kerja 
setelah liburan panjang, menurut Gamawan Fauzi, secara 
umum para pegawai lingkungan Kemendagri sudah hadir di 
ahri pertama masuk kerja.

Hal ini terkait dengan himbauan Menteri sebelum libur agar 
seluruh pegawai menaati atura yang ada untuk dapat hadir 
di hari pertama kerja pasca liburan.“Ya itu kan sudah diatur 

Halal Bihalal Di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri

rehat
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dalam peraturan yang ada, allhamdullilah para 
pegawai mengerti dan hadir di hari pertama 
kerja,” ungkapnya.

BPPKemendagri Hadirkan Mantan-Mantan 
Kepala Bpp

Usai merayakan hari kemenangan Idul Fitri 
1434 Hijriah, para pegawai Badan Penelitan 
dan Pengembangan (BPP) Kemendagri meng-
gelar acara halal bihalal.

Kegiatan yang digelar kali ini di Aula BPP 
Kemendagri sedikit terasa istimewa dengan 
hadirnya para mantan Kepala BPP Kemendagri 
diantaranya adalah Progo Nurjaman, Tursandy 
Alwi, Prof. Ngadisah, Rapiuddin Hamarung, 
Muh. Marwan, Soetardjo Joyobroto.

Menurut Kepala BPP Kemendagri Ahmad 
Zubaidi, acara ini digelar selain sebagai wu-
jud rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang 
telah diberikan selama bulan Ramadhan, juga 
sebagai ungkapan rasa terima kasih dan nostal-
gia dengan para mantan Kepala BPP.

“Kami penerus bapak, ini momen untuk 
bapak memberikan nasihat, kehadiran bapak 
sangat berarti. Ini rumah bapak dan 24 jam 
pintu selalu terbuka,” katanya saat memberikan 
sambutan.

Ahmad Zubaidi mengatakan, melihat respon 
positif dari mantan Kepala BPP yang masih ber-
sedia hadir, dirinya ingin agar kegiatan seperti 
ini dijadikan sebagai agenda tahunan.

“Ini akan saya agendakan setiap tahun be-
gitu juga penerus saya nantinya, kami berharap 
ini menjadi agenda rutin,” ujarnya.

rehat
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Suasana halal bihalal semakin 
mencair dan larut dalam nostalgia 
ketika Probo Nurjaman diminta un-
utk bercerita pengalamannya se-
lama menjabat sebagai Kepala BPP 
Kemendagri.

Mantan Kepala BPP Kemendagri 
periode 2000-2001 ini mengatakan 
bahwa menjabat sebagai Kepala 
BPP adalah pengalaman yang tidak 
terlupakan, pasalnya menurut Progo 
keadaan BPP saat itu masih sangat 
acak-acakan.

“Apalagi anggarannya masih 
sangat kecil, jadinya saya sulit un-
tuk melakukan perubahan besar-
besaran,” katanya. Tapi menurut 
Progo segala keterbatasan itu suatu 
tantangan tersendiri. Salah satu ke-
nangan yang tidak terlupakan bag-
inya adalah saat membereskan per-
pustakaan BPP Kemendagri.

Menurut Progo saat Ia masuk ke 
BPP, perpusatakaan sangat menye-
dihkan. Koleksi buku yang minim 
serta fasilitas yang apa adanya. 
“Malah kayak kandang,” ujarnya 
sambil berkelakar.

Pelan tapi pasti, Progo menu-
turkan, dirinya beserta segenap 
pegawai BPP mulai membereskan 
segala kekurangan yang ada di BPP 
saat itu. Progo sendiri mengakui jika 
Ia sebenarnya tidak begitu mengerti 
tentang Litbang. Namun tekad yang 
kuat membuat Ia belajar dengan 
cepat semua hal tentang Litbang.

Pengetahuannya tentang Lit-
bang juga menimbulkan cerita 
lucu tersendiri. Ia menceritakan jika 
suatu waktu pernah ada bawahan-
nya yang yang melakukan peneli-
tian. Hasilnya lumayan bagus hing-
ga dikirm ke Menteri Dalam Negeri 

saat itu Suryadi. Namun ketika 
ditelaah penelitian tentang bidang 
aparatur di Sulawesi Tengah namun 
di dalamnya justru memasukan data 
kepegawaian di Gunung Kidul.

“Ternyata itu hasil copy paste. 
Nah disitulah saya belajar lebih 
dalam tentang penelitian. Saya ter-
apkan pengetahuan saya kepada 
para pegawai sehingga hasil pene-
litian yang dihasilkan benar-benar 
berkualitas,” ungkapnya.

Menurutnya, kerja keras yang 
dilakukannya saat itu bukan se-
mata-mata untuk keberhasilannya 
sendiri, namun juga akan dirasakan 
oleh para penerusnya. Acara yang 
berlangsung sekitar 3 jam tersebut 
akhirnya diakhiri dengan bersalam-
salaman dan maaf-maafan seluruh 
pegawai BPP Kemendagri. 

 (F.dasa sapuTRa)
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K
ejadian ini memang senyatanya. Yakni, komputer 
yang terlihat bersih, rupanya banyak mengand-
ung virus yang bisa menyebabkan sakit pada 
manusia pemakainya. Salah satu virus yang 

bisa menular melalui perantaraan keyboard dan mouse 
komputer adalah penyakit infeksi perut. Hal ini dibukti-
kan dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Amerika 
Serikat (AS). 

Lembaga penelitian tersebut mengklaim bahwa dari 
hasil penelitian terhadap 314 siswa dan 66 staf pada suatu 
sekolah di Washington DC, sebanyak 103 orang diketahui 
jatuh sakit. Mereka yang sakit, yakni 79 murid dan 24 staf 
disebutkan menderita penyakit itu setelah menggunakan 
piranti komputer. Shua Chai, salah satu dokter dari Pusat 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS, menyebut-
kan bahwa ini adalah kali pertama sebuah penelitian men-
gungkap keyboard dan mouse menjadi sumber penyeba-
ran virus. 

Ia juga menyebutkan lebih lanjut, bahwa virus infeksi 
penyebab diare ini sering kali menyebar saat musim dingin 
dan kerap memakan korban di lingkungan sekolah, tem-
pat kerja, serta kapal pesiar.Virus tersebut, diklaim dapat 
bertahan di permukaan sebuah benda selama beberapa 
hari. Shua menyebut, demi mencegah infeksi virus, se-
benarnya sangat mudah. Yakni, kita hanya perlu mencuci 
tangan dengan sabun setelah menggunakan objek yang 
digunakan bersama, seperti keyboard dan mouse. 

Earphone Merusak Pendengaran
Selain itu, juga terdapat earphone yang dapat meru-

sak pendengaran manusia. Jika sedang ingin menden-
garkan musik secara pribadi, menggunakan earphone 
memang jadi langkah paling mudah. Tinggal pasang ka-
bel ke pemutar musik, maka alunan lagu yang ingin kita 
dengar, sekencang apapun, tak kan mengganggu sekitar. 
Apalagi, saat ini, pemutar musik mini bisa kita dapati den-
gan mudah, mulai dari yang berwujud handphone hingga 
MP3 player. 

Tak heran, pemutar musik seperti iPod menjamur di 
mana-mana. Tapi, jika sudah asyik mendengarkan musik 
sendirian, berhati-hatilah. Ternyata, gendang telinga bisa 
terganggu jika terlalu lama mendengarkan musik dengan 
earphone. Bahkan, dalam sebuah penelitian yang dilansir 
oleh seorang seorang pakar akustik dari Perancis, seper-
lima remaja Perancis mengalami gangguan pendengaran 
yang salah satunya disebabkan oleh karena mereka men-
dengarkan musik yang terlalu kencang via pemutar musik 
portable seperti MP3 atau yang lainnya. 

Untuk itu, jika Anda ingin tetap mempunyai penden-
garan yang bagus, di sarankan untuk sesegera mungkin 
mengurangi level suara di earphone jika mendengarkan 
musik. Sebab, jika terlanjur sering mendengarkan suara 
musik yang terlalu keras, telinga akan terbiasa sehingga 
sangat sulit untuk mengecilkan level suara.

Monitor Merusak Penglihatan

Penyakit Bisa Datang Dari 
Komputer dan Handphone

Tahukah anda bahwa perkembangan teknologi jaman sekarang ini selain membawa keuntun-
gan dan mempermudah pekerjaan manusia, ternyata terdapat dampak negatif yang secara 
langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kita semua di dalam segala segala bidang 
kehidupan, Jika dilihat dari segi kesehatan, kami mengambil contoh: virus komputer yang 

merambah manusia. 
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Selain itu perlu diketahui bahwa bekerja dengan kom-
puter ternyata dapat mengalami penyakit akibat kerja yang 
berasal dari layar monitor. Mata adalah organ tubuh yang 
paling mudah mengalami penyakit akibat kerja, karena ter-
lalu sering memfokuskan bola mata ke layar monitor. 

Tampilan layar monitor yang terlalu terang dengan war-
na yang panas seperti warna merah, kuning, ungu, oranye 
akan lebih mempercepat kelelahan pada mata. Selain dari 
itu, pantulan cahaya (silau) pada layar monitor yang beras-
al dari sumber lain seperti jendela, lampu penerangan dan 
lain sebagainya, akan menambah beban mata. Pencahay-
aan ruangan kerja juga berpengaruh pada beban mata. 
Pemakaian layar monitor yang tidak ergonomis dapat me-
nyebabkan keluhan pada mata. 

Berdasarkan hasil penelitian, 77 % para pemakai layar 
monitor akan mengalami keluhan pada mata, mulai dari 
rasa pegal dan nyeri pada mata, mata merah, mata be-
rair, sampai pada iritasi mata bahkan kemungkinan katarak 
mata. Bila operator komputer menggunakan soft lens (len-
sa mata), kelelahan mata akan lebih cepat terasa, karena 
mata yang dalam keadaan memfokuskan ke layar monitor 
akan jarang berkedip sehingga bola mata cepat menjadi 
kering dan ini menyebabkan timbulnya gesekan antara 
lensa dan kelopak mata. 

Ruang berpendingin (AC) akan lebih memperparah 
gesekan tersebut, karena udara ruangan ber AC akan ker-
ing sehingga air mata akan ikut menguap. Di sisi lain juga 
terdapat kebisingan yang tinggi yang dapat mempenga-
ruhi syaraf manusia dan hal ini dapat berakibat pada kele-
lahan maupun rasa nyeri. Adapun batas kebisingan yang 
diizinkan untuk bekerja selama kurang dari 8 jam per hari 
adalah 80 dB. Sedangkan ruang kerja yang ideal adalah 
dengan kebisingan sekitar 40 - 50 dB. Apabila di dalam ru-
ang kerja terdapat mesin pendingin (AC), maka kebisingan 
akan bertambah selain dari suara printer.

Sekarang banyak sekali operator yang muncul yang 
menawarkan berbagai kemudahan dalam berkomunikasi, 
mulai dari tarif yang super murah sampai pada free talk. 
Dari studi empiris yang dilakukan, penggunaan telepon 
dalam waktu yang lama akan mengakibatkan jaringan 
pada otak manusia terganggu. Dari penggunaan berbagai 
macam alat digital ini kita juga semakin susah untuk meng-
ingat hari-hari penting kerabat atau orang-orang terdekat 
kita karena selalu mencatatnya pada alat tersebut. Jika 
anda ditanya oleh seseorang tanggal ulang tahun kakak 
atau orang tua anda belum tentu anda mengingatnya bu-
kan? Dengan kata lain, teknologi membuat kita semakin 
malas untuk mengingat sesuatu yang sebenarnya bisa kita 
ingat dengan mudah. Begitu juga dengan PC yang kita mi-
liki, saking merasa nyaman dengan PC kita dapat melaku-
kan pekerjaan kita dimana pun kita berada tanpa perlu 
dibatasi dengan waktu, tempat, dan sebagainya. Tetapi, 
kita juga dapat merasakan dampak negatif dari penggu-
naan PC tersebut, kita jadi kurang bersosialisasi dengan 
masyarakat di luar lingkungan kita. Padahal, kalau kita be-
rada di dalam dunia pekerjaan, kita pasti memerlukan con-
nection dengan orang atau pun dengan perusahaan yang 
berhubungan dengan pekerjaan yang kita jalani saat ini. 

Selain dari segi kesehatan, terdapat pula dari segi 
yang berdampak pada kehidupan sosial dan psikologis 
manusia, yakni Pergeseran atau penggantian manusia 
(displacement, subtitution), misalnya fungsi otot-otot besar 
manusia yang di dalam pekerjaannya diganti oleh teknolo-
gi, sehingga manusia mengalami atrofi atau dapat pula 
otaknya digantikan sehingga terjadi atrofi mental. Bahkan 
mungkin seluruh fungsi manusia diganti oleh robot, se-
hingga tergeser dari pekerjaannya; Kebebasan terkekang, 
dalam banyak hal kita harus menyesuaikan diri dengan 
alat-alat dan sistem. 

Waktu mengatur pekerjaan kita meskipun bertentangan 
dengan kronobiologi atau irama biologi kita. Hasil peker-
jaan yang utuh tidak bisa dinikmati, karena pekerjaan yang 
sudah terfragmentasi dan monoton. Informasi yang dapat 
diolah semakin banyak, tetapi saluran untuk mengung-
kapkan informasi tersebut semakin sedikit; Kepribadian 
terhimpit, karena pengaruh informasi yang sifatnya global 
maka manusia cenderung menjadi manusia yang terpen-
garuh oleh isue-isue global, sementara kultur, nilai-nilai 
lokal menjadi semakin terkikis; Objektifitas manusia (dehu-
manisasi), manusia dianggap sebagai hal yang obyektif, 
diurai-urai hanya hal-hal yang dapat diukur atau dihitung 
saja, sedangkan yang lain dianggap periferal dan tidak 
menjadi pertimbangan dalam usaha-usaha pengembanan, 
pendidikan dan peningkatannya; Mentalitas teknologi, hal 
ini tercermin pada kepercayaan yang berlebihan pada alat 
(teknosentris), seolah-olah segala sesuatu dapat dipecah-
kan oleh pekerjaan dan sesuatu akan lebih meyakinkan ka-
lau dilakukan dengan peralatan dan disertai angka-angka. 

Hal ini yang sudah biasa atau mudah diperhitungkan 
masih memerlukan bantuan penelitian eksperimen; Pe-
nyeimbangan kembali yang tidak adaptif, dalam rangka 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh 
teknologi. Orang kadang lari dari kenyataan hidup dengan 
menggunakan obat-obatan seperti narkotika, psikotropika 
dan mencari kekuatan dengan mengumpulkan barang-
barang status (positional goods) untuk mengkompensasi 
adaptasi yang gagal; Krisis teknologi, berbagai krisis 
yang melanda dunia abad ini terutama disebabkan oleh 
perkembangan teknologi yang terlalu cepat, sehingga 
proses adaptasi dan integrasi tidak sempat dilakukan. 
Akibatnya terhadap individu ialah technostress, penyakit 
urban, penyakit peradaban.

Selain itu dari segi budaya, yakni meningkatnya krimi-
nalitas dunia maya (Cybercrime), perkembangan teknologi 
informasi telah memunculkan trend kriminalitas baru di 
dunia maya, pembobolan kartu kredit, penipuan-penipuan 
dengan menggunakan sarana internet, dan pembajakan-
pembajakan software menjadi PR bagi penegak hukum 
untuk mengatasinya.

Sekarang kembali lagi kepada penggunanya sendiri 
bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam ke-
hidupannya sehari-hari, teknologi yang seyogyanya dicip-
takan untuk membantu manusia jangan sampai malah 
membuat manusia menjadi pemalas dalam hal-hal kecil 
dan seharusnya dapat membuat kalitas kehidupan manu-
sia tersebut menjadi lebih baik lagi.   (diNa eka WiNaRNi)
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suhajar Diantoro 
Dilantik Gantikan 
I Nyoman sumaryadi

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) 
Gamawan Fauzi melantik rektor baru 
Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
(IPDN), Suhajar Diantoro. Suhajar yang 
sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Kepri, terpilih menggantikan I 
Nyoman Sumaryadi.

Suhajar yang diangkat sebagai 
Rektor IPDN dengan Surat Keputusan 
Mendagri nomor 821.21-4679 tanggal 
10 Juli 2013, akan menjabat hingga 
2017.  Mendagri dalam sambutannya 
saat melantik Suhajar berharap peng-
ganti Nyoman itu bisa diterima dengan 

tangan terbuka.
“Kebahagiaan guru itu kalau bisa 

mengantar siswa dan mahasiswanya 
lebih sukses. Karena itu terimalah 
rektor baru ini. Ini untuk memajukan 
IPDN,” kata Mendagri dalam pelan-
tikan yang digelar di kampus IPDN 
Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (22/7) 
sore.

Ditambahkannya, tugas Suhajar 
sebagai Rektor IPDN tidaklah ringan. 
Salah satunya adalah melakukan 
regenerasi pengasuh di IPDN.

“Tidak ada artinya kampus megah 
kalau tidak ada persiapan regenerasi 
pengasuh. Kita siapkan beasiswa, 
sekolah ke luar negeri untuk meny-
iapkan yang akan menggantikan para 
guru besar,” tutur Mendagri.

Lebih lanjut mantan Mendagri 

juga meminta Suhajar agar berhati-
hati dalam memimpin IPDN. Sebab, 
memimpin IPDN tidak hanya semata-
mata mengurus persoalan akademik 
semata.

“Ini perguruan tinggi paling besar 
untuk orang yang diasramakan. Ada 
7000 orang harus diatur makanannya, 
liburannya. Ada perkelahian sedkit 
saja ributnya di mana-mana. Kemam-
puan manajerial jadi syarat utama di 
samping kemampuan akademis,” ucap 
Gamawan.

Saat melantik Suhajar, Mendagri 
juga mengingatkan pentingnya IPDN 
dipimpin rektor yang bersih dari korup-
si. “Janji tidak memberi atau menjanji-
kan sesuatu yang terkait jabatan,  tidak 
akan menerima hadiah atau pemberian 
dari siapapun juga yang punya kaitan 

Pasar amal 
Ramadhan 2013 
Tim Penggerak 
PKK Pusat

MENGHADAPI Idul Fitri 1 Syawal 1434 H, 
Tim Penggerak PKK Pusat bermitra 
dengan Ditjen PMD, Dharma Wanita 
Persatuan Kemendagri dan Dharma 
Wanita Persatuan Ditjen PMD Ke-
mendagri, serta Dinas Kelautan dan 
Pertanian DKI mengadakan Pasar 
Amal Ramadhan yang diadakan pada 
tanggal 24 – 25 Juli 2013 di halaman 
TP PKK Pusat, Pasar Minggu Jakarta.

Pasar Amal Ramadhan ini bertu-
juan membantu masyarakat terutama 
masyarakat kecil untuk dapat membeli 
bahan-bahan keperluan Idul Fitri den-
gan harga murah. Yang dijual dalam 
pasar murah ini adalah sembako, gula, 
telur, aneka kue, sayuran, ikan laut, 
mie, minyak goreng dan baju serta 
hasil kerajinan UP2K PKK. 

Penjualan gula pasir yang dipasa-
ran seharga Rp.13.000,- dijual dengan 
harga Rp.10.000,-. Minyak goreng 
yang dipasaran seharga Rp.10.500,- 
dijual dengan Rp.8.000,-. Sirup ABC 
special dipasaran Rp.13.500,- di-
jual Rp.10.000,-. Telur dipasaran 
Rp.20.000,- perkilo dijual dengan 
harga Rp.10.000,-. Paket sembako 
Rp.90.000,- dijual dengan harga 

Rp.75.000,-.  
Harga-harga ini bisa diperoleh 

dengan harga murah karena disubsidi 
oleh TP PKK Pusat, Ditjen PMD dan 
Dharma Wanita Persatuan Kemendagri 
dan Dharma Wanita Persatuan Ditjen 
PMD Kemendagri.

Antusias masyarakat sangat luar 
biasa, barang-barang yang tersedia 
cepat sekali habis, khususnya sem-
bako. Beberapa kali panitia berusaha 
menambah barang-barang keperluan 
masyarakat tersebut, yang dalam 
waktu singkat kembali terjual habis.

Untuk memeriahkan Pasar 
Amal Ramadhan ini, diadakan Door 
Prize yang cukup menarik bagi 

masyarakat, antara lain kompor 
gas, magic com dan berbagai alat-alat 
elektronik, serta perlengkapan rumah 
tangga lainnya. 

Melihat antusias masyarakat, 
Ketua Tim Pengerak PKK Pusat  Vita 
Gamawan Fauzi berharap semoga 
pada tahun-tahun berikutnya Pasar 
Amal Ramadhan seperti ini tetap dapat 
dilaksanakan, sehingga dapat mem-
bantu masyarakat umum khususnya 
dalam menyambut Idul Fitri. Beliau juga 
menghimbau pengurus Tim Penggerak 
PKK di daerah dapat menyelengga-
rakan hal yang sama sesuai dengan 
kemampuan didaerahnya masing-
masing.  sumBeR: humas kemeNdagRi

teropong
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dengan jabatan. Saya percaya bahwa 
saudara akan dapat melaksanakan 
tugas sebaik-baiknya,” ucap Mendagri 
saat menuntun Suhajar mengucapkan 
kata-kata pelantikan.

Meski demikian Mendagri juga 
mengapresiasi kinerja Nyoman selama 
memimpin IPDN. “Kepada rektor lama, 
tentu ada prestasinya. Kami ucapkan 
terima kasih,” katanya.

Sebelumnya, Nyoman mengajukan 
pengunduran diri pada 21 Juni lalu 
pascaterungkapnya kasus nikah sir-
inya dengan perempuan bernama Susi 
Susilowati. Meski demikian Mendagri 
mengatakan, surat pengunduran diri 
Nyoman tidak menyebut tentang kasus 
itu. “Hanya disebut demi menjaga 
nama baik institusi,” kata Mendagri 
saat ditemui usai pelantikan. Dit-
ambahkannya, Nyoman masih tetap 
berkiprah di IPDN meski sudah tak lagi 
menjadi rektor. “Masih tetap mengajar,” 
pungkasnya.  sumBeR: JaWa pOs

Mendagri: 
Pemda Harus 
Datangkan Inves-
tor untuk Bangun 
Perbatasan

PEMERINTAH Pusat meminta para guber-
nur di kawasan perbatasan menarik in-
vestor guna mengoptimalkan pengelo-
laan sumber daya lokal. Menteri Dalam 
Negeri Gamawan Fauzi mengakui 
kendala terbesar pembangunan di 
kawasan perbatasan adalah minimnya 
infrastruktur transportasi, energi, dan 
telekomunikasi.

Gamawan mengatakan bupati dan 
walikota akan memberikan kemuda-
han investasi, dibantu TNI yang akan 
terlibat dalam proses pembangunan 
sarana di kawasan yang sulit diakses.

“Target kita sampai 2014, itu ada 
114 lokasi prioritas kecamatan dan itu 
harus dinilai apa saja yang dibutuhkan 
sebenarnya di lokasi prioritas itu. Mis-
alnya katakanlah pelayanan dasar, air 
bersih, pendidikan, kesehatan,” kata 
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Hari ini BNPP ( Badan Nasional 
Pengelolaan Perbatasan) membuka 

rapat kerja percepatan pembangunan 
perbatasan. Mereka akan mengevalu-
asi tingkat kemiskinan yang masih 
tinggi, yakni  18, 31 persen, meski 
secara nasional targetnya 11,4 persen. 

Alokasi anggaran negara untuk 
mengelola perbatasan negara tahun 
ini sebesar Rp 7, 3 Triliun. Angka ini 
meningkat drastis dibanding tahun lalu 
yang hanya sebesar Rp 3,9 Triliun. Alo-
kasi ini disalurkan melalui mekanisme 
Dekosentrasi, Tugas Pembantuan (TP) 
dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang 
ada di sejumlah kementerian.  sumBeR 
:WWW.pORTalkBR.COm

Mendagri: 
Penyelundupan 
manusia harus 
mendapat perhatian 
serius

“PENYELUNDUPAN orang di perbatasan 
masih menjadi isu yang perlu kita 
cermati, semua pihak harus memberi 
perhatian yang serius untuk mengatasi 
masalah ini,” kata Gamawan.

Gamawan menjelaskan, dalam 
rapat ini juga memfokuskan pada isu 
strategis lainnya yaitu isu tentang ket-
erisolasian kawasan perbatasan.

“Kita juga akan membahas pene-
tapan dan penegasan batas wilayah 
negara,” ujarnya.

Agenda peningkatan pertahanan 
dan keamanan sera penegakan hukum 
di daerah perbatasan juga menjadi 

pembahasan dalam rapat kerja terse-
but. Di samping itu pengembangan 
ekonomi kawasan perbatasan juga 
akan dibahas. “Pelayanan sosial dasar 
dan penguatan kelembagaan juga 
kami akan bahas,” tutupnya.  sumBeR: 
humas kemeNdagRi

Mendagri Ingin 
Pilkada Tingkat 
Provinsi dan Kota 
Dijadikan 1 Paket

“JADI pemilihan propinsi dari 33 ini 
hampir tidak ada konflik, tapi di kabu-
paten kota sudah lebih dari 70 orang 
meninggal, belum lagi kebakaran dan 
kerusuhan,” kata Gamwan di Kantor 
Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, 
Jakarta, Kamis (18/7/2013).

Menurut Gamawan, konflik-konflik 
di Pemilu tingkat kabupaten dan kota 
lebih sering terjadi karena Pemilukada 
yang tidak diciptakan sepaket.

“Artinya friksi-friksi itu lebih tajam 
terjadi di bawah, karena terlalu 
berdekatan, tapi di propinsi tidak. Ge-
sekan di bawah lebih tajam,” ucapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan 
bekonsultasi dengan DPR. Rencanya 
pengadaan Pilkada sepaket itu akan 
dimasukkan dalam RUU Pemilukada.

“Mari kita coba dalami masing-
masing, excercise apa keuntungan 
dan kerugian dari pilihan-pilihan itu, 
dan cara lain yang mungkin dilakukan 
untuk mencegah itu,” pungkasnya.  
sumBeR :deTik

teropong
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I
tulah sumpah yang dibuat oleh seorang 
pemuda Indonesia yang tengah terbar-
ing sakit di Jerman. Pemuda yang dalam 
perjalanan hidupnya mampu mengubah 

Indonesia menjadi salah satu Negara yang 
disegani dunia dalam hal kedirgantaraan.

Ya, dialah Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. 
Bacharuddin Jusuf Habibie atau dikenal seb-
agai BJ Habibie. Dalam buku berjudul Habi-
bie & Ainun yang ditulisnya sendiri, mantan 
presiden RI ke 3 ini juga mengisahkan kecin-
taannya akan Indonesia selain juga bercerita 
tentang kisah asmaranya dengan sang al-
marhum istri, Hasri Ainun Besari.

Kisah Habibie Muda Membangun Cita-Cita
Habibie muda tercatat pernah menempuh 

pendidikan di Teknik Mesin  Institut Teknologi 
Bandung (ITB). Hanya bertahan selama enam 
bulan, Ia memutuskan untuk melanjutkan stu-
dinya ke Rhenisch Wesfalische Tehnische 
Hochscule (RWTH) Jerman pada 1955. Di 
Jerman, Habibie muda menghabiskan waktu 

selama 10 tahun untuk me-
nyelesaikan studi S-1 hingga 
S-3 nya.

Habibie menggeluti bi-
dang Desain dan Konstruksi 
Pesawat di Fakultas Teknik 
Mesin. Ia meraih gelar Dil-
pom-Ingenenieur atau di-
ploma teknik dengan predi-
kat summa cum laude pada 

1960. Habibie kemudian melanjutkan pro-
gram doktoral setelah menikah dengan Ainun 
pada tahun 1962. 

Pada 1965, Habibie menyelesaikan studi 
S-3 nya dan mendapat gelar Doktor Ingenieur 
(Doktor Teknik) dengan indeks prestasi sum
ma cum laude.

Karir di Industri
Sambil menempuh studi doktoralnya, 

Habibie bekerja pada sebuah perusahaan 
bernama Messerschmitt-Bölkow-Blohm  atau 
MBB Hamburg (1965-1969) sebagai Kepala 
Penelitian dan Pengembangan pada Anali-
sis Struktur Pesawat Terbang. Ia juga pernah 
menjabat sebagai Kepala Divisi Metode dan 
Teknologi pada industri pesawat terbang 
komersial dan militer di MBB pada tahun 
1969-1973. Atas prestasinya, Habibie juga 
dipercaya sebagai  Vice President  sekaligus 
Direktur Teknologi di MBB periode 1973-
1978 serta menjadi Penasihat Senior bidang 
teknologi untuk Dewan Direktur MBB pada 
tahun 1978. Atas prestasinya ini, Habibie ter-
catat sebagai satu-satunya orang Asia yang 
berhasil menduduki jabatan nomor dua di pe-
rusahaan pesawat terbang Jerman ini.

Habibie Memilih Indonesia
Kecintaan Habibie akan tanah kelahiran-

nya terlihat pada saat salah satu professor di 
tempatnya menempuh studi menawari Habi-
bie untuk berkarir sebagai Guru Besar. (Hala-
man 40).

Tawaran yang sangat menggiurkan bagi 
seorang Habibie, apalagi RWTH Aachen siap 
memberikan dukungan untuk riset Habibie 
dalam bidang Thermoelastisitas. Namun, 
dengan mempertimbangkan hasil diskusi 
dengan Ainun, akhirnya Habibie menolak ta-
waran tersebut.

“Dari kepentingan pribadi mungkin ta-
waran ini harus kami terima, namun demi 
kepentingan bangsa, sebaiknya tawaran 
ini kami tolak demi kepentingan Indonesia,” 
ujarnya.

Bukan hanya sampai di situ, tawaran 
menggiurkan juga terus menghampiri Habi-
bie. Perusahaan besar di dunia kedirganta-
raan, Boeing, juga menawarinya pekerjaan. 
Boeing melihat hasil karya S-3 Habibie ten-
tang konstruksi ringan sangat cocok dengan 
program yang tengah dikembangkan Boeing 
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Engkau Pegangan
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Janji Pusaka dan Sakti
Tanah Tumpah Darahku Makmur dan Suci…..
………
Hancur Badan!
Tetap Berjalan!
Jiwa Besar dan Suci!
Membawa Aku Padamu!
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yaitu pesawat supersonik Concorde.
Lagi-lagi Habibie menolak tawaran terse-

but, Ia berpendapat jika di perusahaan sebesar 
Boeing, ia tidak dapat belajar melihat masalah 
dari lingkup keseluruhan dan hanya dari satu 
sudut pandang. Hal ini ia pikirkan sebab Habi-
bie bercita-cita mengetahui semua hal terkait 
seluk beluk industri pesawat agar nanti bisa di-
aplikasikan ke Indonesia

Sampai pada suatu hari, Habibie diminta un-
tuk kembali ke Indonesia, membangun bangsa 
dan negara, padahal saat itu Habibie baru saja 
menandatangani kontrak sebagai direktur. Tapi kare-
na sumpah yang pernah ia sampaikan dan komit-
mennya pada Presiden Soeharto, Habibie mening-
galkan Jerman dan kembali ke Indonesia.

Sebuah keputusan yang luar biasa. Padahal 
dengan kedudukannya saat itu, Habibie sudah 
sangat nyaman dan mapan hidup di Jerman. 
Bahkan saat itu ia tengah membangun rumah 
di Jerman. Tapi rasa nasionalisme dan sumpah 
yang dulu ia pernah ucapkan menjadi cambuk 
untuk segera ia tunaikan. 

Selain kedua alasan itu, adalah Ibunda 
Habibie yang telah berjuang menyekolahkan ia 
hingga ke jenjang tertinggi dibidang aeronau-
tika dunia. Ia ingin buktikan bahwa Ibunda nya 
tak sia-sia banting tulang membiayai sekolah 
Habibie.

Ada satu kejadian yang tidak akan dilu-
pakan Habibie sebelum Ia memutuskan unuk 
kembali ke Indonesia. Kejadian tersebut ketika 
Ia bertemu dengan mantan bos dan pendiri PT 
Pertamina (Persero) Ibnu Sutowo yang tidak lain 
adalah orang yang ditunjuk Presiden Soeharto 
untuk membujuk Habibie kembali ke Indonesia.

Habibie yang meski tidak mengenal Ibnu 
Sutowo memutuskan untuk bertemu beliau di se-
buah hotel di Jerman setelah dua hari sebelum-
nya diberi tahu oleh duta besar Indoensia di Jer-
man, Letnan Jenderal TNI Achmad Tirtosudiro.

“Mengapa saudara masih berada di rantau, 
sementara saudara-saudaramu membanting 
tulang untuk membangun bangsanya. Sauda-
ra ikut membangun bangsa lain. Saudara ha-
rus malu dan segera ikut bergabung dengan 
saudara-saudaramu menempa masa depan 
yang lebih baik bagi Indonesia yang kita cintai 
!!!” (halaman 71)

Kata-kata yang diucapkan Ibnu Sutowo itu 
menyentuh hati Habibie. Ia tidak bereaksi ketika 
dihardik dengan kata-kata tersebut. Habibie 
malu menerima kata-kata yang dianggapnya 
sebagai hal kritikan yang sangat menusuk dan 
pedas namun tepat di hati Habibie.

Singkat kata, akhirnya Habibie kembali ke 

tanah air. Ia kemudian 
menjabat sebagai Menteri 
Negara Riset dan Teknolo-
gi  sejak tahun 1978 sam-
pai Maret 1998. Puncak 
kariernya di pemerintahan 
adalah menjabat sebagai 
Presiden (21 Mei 1998-20 
Oktober 1999) menggan-
tikan Soeharto yang leng-
ser, sebelumnya Habibie 
menjabat sebagai Wakil 
Presiden (14 Maret 1998-
21 Mei 1998) dalam Kabi-
net Pembangunan VII  di 
bawah Presiden Soeharto.

Melihat Dari Sisi Lain
Buku Habibie & Ainun secara garis besar 

memang bercerita tentang kisah asmara Habi-
bie dengan istrinya. Namun dilihat dari sisi lain, 
dalam buku ini juga banyak diceritakan menge-
nai peran Ainun dalam penentuan keputusan 
yang diambil oleh Habibie.

Ainun pula yang mengingatkan Habibie 
akan sumpah yang pernah diucapkannya, hing-
ga Habibie memutuskan untuk kembali ke In-
donesia. Kesetiaan Ainun kepada Habibie me-
mang luar biasa. Ia dengan setia mendampingi 
Habibie kapanpun, dimanapun, dan saat 
bagaimanapun.

Dalam buku ini, kita akan meliha bukti nasi-
onalisme tinggi yang dimiliki seorang Habibie. 
Rasa nasionalisme yang juga membuat Habibie 
menolak tawaran Presiden Filipina saat itu, Fer-
dinand Marcos untuk mengembangkan pusat 
penerapan teknologi canggih di Filipina, den-
gan alasan Habibie hanya mau keluar dari Jer-
man untuk Indonesia.  (F.dasa sapuTRa)
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K
ebanyakan DOB berjalan tanpa arah dan tidak ada penguatan yang mema-
dai dari daerah induk (Suara Pembaruan, 18 April 2012). Rancangan besar 
pemekaran wilayah atau pembentukan DOB selama ini hanya mengakomo-
dasi kepentingan politik. Selama ini, masyarakat di wilayah pemekaran belum 

sepenuhnya merasakan dampak positif dari pemekaran, baik dari aspek kesejahter-
aan sosial dan ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini di-
ungkapkan sejumlah pakar yang diwawancarai terpisah (Suara Pembaruan, 19 April 
2012). 

Sebagian besar DOB didasarkan akan kepentingan politik semata. Hal ini akh-
irnya mengalami sejumlah kegagalan, atau dapat dikatakan DOB hanya tercapai 
untuk kepentingan politis semata. Padahal yang akan kita harapkan dari suatu dae-
rah pemekaran adalah bagaimana mengelola dan mengoptimalisasikan suatu DOB 
sehingga bermanfaat bagi Pemda dan masyarakatnya.  Oleh karena itu perlunya 
didasarkan suatu kajian yang mendalam terhadap pencarian faktor-faktor pendukung 
bagi terselenggaranya DOB, dan menghilangkan faktor-faktor penghambat yang 
menyebabkan kurangnya peningkatan pelayanan publik bagi suatu DOB. Adanya 
peningkatan pelayanan publik ini diharapkan menjadi hal utama yang menjadi salah 
satu tujuan dibentuknya suatu DOB.   

 Dalam pemekaran wilayah dikenal pula dengan istilah daerah otonom. 
Praktek Otda, pemekaran wilayah hendaknya ditafsirkan sebagai adanya penyera-
han kewenangan  (delegation of authority) dari  daerah induk kepada daerah yang 
baru dibentuk. Prinsip utama dalam pendekatan ini adalah wewenang pemerintah 
baik seluruhnya maupun sebagian harus ditempatkan pada tingkat pemerintahan 
yang paling berkepentingan dengan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, adalah 
kabupaten/ kota hasil pemekaran, sementara pemerintah induk tetap mempunyai 
kewenangan dalam menjamin akan keberlangsungan daerah otonom yang baru 
dibentuk tersebut. Dus di sini, daerah induk mempunyai tanggung jawab untuk mem-
berikan penguatan kepada DOBnya, sehingga tidak dapat dilepas begitu saja.

Bertolak dari itu, maka urgensi pemekaran wilayah dalam arti pembentukan ka-
bupaten/ kota seyogyanya tidak semata-mata dilakukan sebagai fase transisi menuju 
lahirnya DOB, akan tetapi lebih pada upaya memacu efektifitas pengelolaan wilayah 
yang diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Konsep ini memberi peluang lebih besar 
kepada pemerintah untuk mengendalikan proses pembangunan di daerah melalui 
antara lain : peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan 
kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian dae-
rah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, 

Pemekaran Daerah Harus 
Didasarkan Atas Suatu Kajian Yang Benar
Kegagalan sebagian 
besar Daerah Oto-
nom Baru (DOB) 
sebagai suatu 
dampak pemekaran 
wilayah mendapat 
sorotan tajam dari 
Harian Suara Pem-
baruan, pada be-
berapa bulan yang 
lalu. Harian Suara 
Pembaruan selama 
tiga hari berturut-
turut memuatnya 
sebagai head line 
sejak 17-19 April 
2013.
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dan peningkatan hubungan yang serasi antara 
pusat dan daerah.

Pemekaran wilayah sebagai implikasi politik 
reformasi, perlu dikelola dengan baik sehingga tidak 
menimbulkan benturan-benturan dan masalah yang 
justru counterproductive dengan semangat refor-
masi itu sendiri. Pada satu sisi, pemekaran wilayah 
sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, 
budaya, dan geografi antara satu wilayah dan 
wilayah lainnya sangat berbeda. Dengan demikian, 
pemekaran wilayah diharapkan dapat memacu 
perkembangan sosial ekonomi, peningkatan kualitas 
demokrasi, mengurangi kesenjangan, dan menjaga 
kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. 
Namun di sisi lain, perkembangan pemekaran 
wilayah ini masih menimbulkan beberapa persoalan, 
dan yang terutama adalah penentuan batas-batas 
wilayah geografis dan administratif wilayah baru. Hal 
ini selalu memberikan dampak sosial, politik, dan 
redistribusi aset atau kekayaan nasional atau daerah 
pada wilayah-wilayah baru tersebut.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, haruslah mulai berpikir, bahwa 
pemekaran daerah tidak semata-mata ditentukan 
oleh kepentingan politis. Akan tetapi yang lebih 
utama adalah pemekaran daerah harus didasarkan 
suatu penelitian dan kajian dari lembaga penelitian, 
baik itu lembaga penelitian pemerintah maupun 
swasta yang tentunya sudah bisa dianggap melaku-
kan kajian atas permasalahan tersebut. 

 Pemerintah haruslah  sadar bahwa untuk mewu-
judkan pemekaran daerah juga harus didukung ad-
anya prinsip  good governance.  Hal ini memerlukan 
dukungan dan peran serta secara aktif  dari pelaku 
usaha (pengusaha) serta dukungan dari masyara-
kat (civil society). Untuk mewujudkan hal tersebut, 
Pemerintah perlu  memberikan kepastian hukum 
dengan membuat regulasi tentang perijinan terpadu 
yang berisikan tentang besarnya biaya dan lamanya 
waktu penyelesaian perijinan tersebut secara jelas 
dan tegas. Kewenangan ini diberikan secara penuh 
kepada Kantor Perijinan dan Pelayanan Terpadu, 
sebagai leading sector yang menangani seluruh 
perijinan tersebut.

Bila kita melihat  pelayanan publik setelah Kota 
Batu memperoleh DOB hingga saat ini setelah DOB 
tersebut berusia sepuluh tahun (saat penelitian ini 
dilakukan dengan mewawancarai beberapa respon-
den dari  berbagai kalangan). Adanya pelayanan 
publik yang  jauh lebih berkembang dan semakin 
meningkat pada segala bidang. Saat ini, Pemerin-
tah Kota  telah memiliki Kantor Pelayanan Perijinan 
Terpadu. Adanya pelayanan publik  yang jauh 
lebih baik saat ini, pelayanan publik semakin cepat 
dengan dukungan sarana dan prasarana sistem 
prosedur yang tidak rumit. Pelayanan publik pada 
tahun 2011 ini, antara lain terlihat dengan  dilakukan 
pembenahan  pada beberapa hal, yang diang-
gap masih kurang/ belum dianggap baik (menurut 

masyarakat dan dunia usaha), dukungan dan peran 
serta aktif dari masyarakat dan pelaku usaha/ dunia 
usaha sudah sangat besar dalam memberikan 
kontribusi untuk meningkatkan pembangunan dan 
pengembangan semua sektor.

Terkait dengan pelayanan, memang dibutuh-
kan kepekaan, dengan berkembangnya situasi 
dan kondisi yang selalu berubah seiring dengan 
dinamika penduduk Kota Batu. Adanya information 
technology  yang lebih maju, lebih hebat ini hendak-
nya juga menyesuaikannya sehingga pelayanan 
yang diberikan menjadi semakin baik dan dapat 
memberikan kepuasan terhadap semua pihak ter-
kait. Dengan banyaknya investor di Kota Batu, akan 
menambah dunia usaha di berbagai bidang yang 
dikelola oleh swasta. Hal ini harus didukung dengan 
adanya pelayanan publik yang telah dilaksanakan 
“satu atap” (terpadu), harus semakin tepat waktu, 
efektif dan efisien, serta diimbangi dengan biaya 
murah.

Pelayanan publik menjadi semakin meningkat 
pada segala bidang. Hal ini terlihat, dengan terlak-
sananya pelayanan perijinan “satu atap” (terpadu), 
yaitu : pelayanan yang mengarah kepada pelayanan  
tepat waktu, efektif, efisien, dan didukung dengan 
biaya yang 
murah.

Kota Batu 
sebagai DOB 
yang berhasil, 
tidak terlepas 
dari keinginan 
masyarakat yang 
sejak semula  
menginginkan 
kemajuan, dan 
juga dukungan 
kebijakan Kepala 
Daerah. Hal lain-
nya, adalah ad-
anya kemudahan 
dalam mengurus 
perijinan yang 
sudah terpadu 
semakin menarik 
investor untuk menanamkan modalnya di Kota Batu, 
yang  mendorong gerak pembangunan kota ini.

Rekomendasi yang dikeluarkan terhadap pe-
lajaran dari keberhasilan  DOB Kota Batu adalah 
agar supaya DOB-DOB lain dapat belajar dengan 
menimba “ilmu” di DOB Kota Batu. Mudah-mudahan 
keberhasilan tersebut dapat menjadi contoh bagi 
DOB lainnya di Indonesia. Kepada Kemendagri 
agar menambah satu kriteria pemekaran daerah, 
yaitu : Calon DOB harus melakukan  studi banding 
pada  DOB yang berhasil  dengan jangka waktu ter-
tentu.  Data-data DOB yang berhasil baik di tingkat 
provinsi, maupun kabupaten/ kota, tentunya ada  
walaupun mungkin tidak banyak.   (dJOkO sulisTyONO)

Pemerintah haruslah  
sadar bahwa untuk 
mewujudkan pemek-
aran daerah juga ha-
rus didukung adanya 
prinsip  good gover-
nance.  Hal ini memer-
lukan dukungan dan 
peran serta secara 
aktif  dari pelaku usa-
ha (pengusaha) serta 
dukungan dari ma-
syarakat (civil society). 
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P
angan sejatinya merupakan ke-
butuhan dasar manusia. Saking 
pentingnya gejolak pada harga 
pangan akan langsung ber-

dampak terhadap inflasi. Sebagai 
contoh, setiap awal Ramadhan, harga 
pangan terus merangkak naik, inflasi 
pun tidak terhindarkan. Kementerian 
pertanian mencatat, awal bulan puasa 
ini lima komoditas harganya mulai me-
ninggi adalah bawang merah, cabai 
merah, minyak goreng, daging ayam 
dan telur ayam.

Celakanya, tidak hanya setiap bu-
lan puasa dan hari besar perayaan 
agama saja inflasi dan ketidakcukupan 
pangan kerap terjadi, tetapi sejak Indo-
nesia merdeka masalah pangan tidak 
kunjung usai. Padahal, sebagai negara 
agraris, terlebih sudah ada UU No 18 
Tahun 2012 tentang Pangan, mestinya 
kemandirian pangan bisa kita capai.

Banyak masalah
Tetapi, sampai hari ini negara tidak 

mampu memenuhi kebutuhan pangan 
warganya dari produksi pangan dalam 
negeri. Impor pangan Indonesia terus 
meningkat, baik terkait nilai maupun 
volume. Sudah beberapa tahun terakhir 
ini kita malah mengimpor beras dari 
Vietnam dan Thailand.

Buah-buahan juga masih banyak 
yang diimpor. Begitu pula sayuran, ter-
masuk cabai. Gandum juga sepenuh-
nya impor. Total impor pangan Indonesia 
pada 2012 mencapai Rp 81,5 triliun dan 
akan terus meningkat seiring dengan 
pertambahan penduduk serta peningka-
tan pendapatan.

Malah, diprediksi, Indonesia akan 

mengalami krisis pangan pada 2017 bila 
melihat ketimpangan antara jumlah pen-
duduk dan ketersediaan lahan pangan 
yang makin tidak seimbang dewasa ini. 
Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,3 
sampai 1,5 persen, sementara luas lahan 
pertanian tidak mengalami penambahan, 
dikhawatirkan krisis pangan akan melan-
da negara ini.

Data Badan Pertanahan Nasional 
menunjukkan, ada 4,8 juta hektare la-
han berpotensi terlantar. Dari jumlah 
tersebut, hanya sekira 
13.000 ha yang baru 
bisa dimanfaatkan. La-
han telantar yang dimak-
sudkan bukan berarti la-
han yang tidak bertuan. 
Fakta lapangan terbukti 
bahwa lahan tersebut 
dikuasai badan usaha 
secara legal, yang di-
buktikan dengan kepe-
milikan izin hak guna 
usaha (HGU).

Situasi ini sungguh 
ironis. Kementerian Per-
tanian selama ini selalu 
berteriak betapa sulit-
nya untuk mendapatkan 
lahan pertanian baru. 
Sedikitnya terdapat 
100.000 ha lahan per-
tanian dikonversi setiap 
tahun untuk keperluan 
lain. Impaknya, kepemi-
likan lahan per keluarga 
di negeri ini terendah di 
dunia, hanya sekira 0,03 
ha per orang.

Detilnya, Kementeri-

an Pertanian membeberkan, lahan pet-
ani di Indonesia hanya 640 m2 per pet-
ani, sangat menyedihkan dibandingkan 
China sekira 1.400 m2 per petani, apa-
lagi dengan Thailand yang mencapai 
5.200 m2 per petani. Padahal, UU No 
41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian dan Perkebunan, su-
dah dibuat, tetapi tidak pernah jalan.

Masalah pangan semakin parah 
oleh ledakan penduduk. Bayangkan, pen-
duduk makin banyak, sementara pemenu-

Antara Pangan 
dan Ledakan Penduduk
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang 
dikonsumsi manusia. Termasuk di dalamnya bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan 
bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau 
minuman.
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han pangan ma-
kin susah. Hasil 
Sensus Penduduk 
tahun 2010, jum-
lah penduduk In-
donesia 237 juta 
orang, tahun ini di-
perkirakan sudah 
250 juta orang. 
Persoalannya ti-
dak semata-mata 
pada akumulasi 
jumlah penduduk, tetapi laju pertumbuhan 
penduduk yang mencapai 1,4 persen per 
tahun.

Ironisnya, saat ini gerakan KB hilang 
gaungnya. Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
sebagai tulang punggung upaya mengen-
dalikan pertumbuhan penduduk melalui 
program KB, seolah tenggelam. Bahkan, 
program KB dinyatakan gagal mengen-
dalikan laju pertumbuhan penduduk, ber-
dasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 
Indonesia (SDKI) tahun 2012.

Kenyataan ini menjadi tantangan 
bagi kita semua. Sebab, tanpa keseriu-
san mengurangi laju pertumbuhan pen-
duduk, diperkirakan pada 2050 Indone-
sia bakal dihuni 450 juta jiwa.

Faktor utama penyebab ancaman 
ledakan penduduk adalah program KB 
tidak lagi mendapat porsi perhatian yang 
memadai dari pemerintah. BKKBN tidak 
lagi mendapat porsi anggaran yang men-
cukupi untuk mendukung seluruh keg-
iatan sosialisasi gerakan KB. Era otonomi 
daerah dituding menjadi salah satu yang 
membuat program KB tidak berjalan. Hal 
itu merujuk pada kenyataan sekitar 70 
persen pemerintah daerah dari sekitar 
530 wilayah otonomi tak mengalokasikan 
anggaran untuk KB dalam APBD.

Memecahkan masalah
Lantas, bagaimana mengatasi pel-

bagai masalah itu? Yang jelas, setiap 
pemecahan masalah diperlukan komit-
men dan kemauan politik seluruh elemen 
bangsa sebagai prasyarat mutlak, uta-
manya yang duduk di lembaga ekseku-
tif dan legislatif, baik itu di tingkat pusat 
maupun daerah. Setelah itu clear, ba-
rulah melangkah pada prioritas penan-
ganan masalah. Tulisan ini menawarkan 
beberapa solusi.

Pertama, perlu membangun/me-
nambah lahan pertanian pangan abadi 
yang jumlahnya semakin lama semakin 

tergerus akibat tingginya laju konversi 
lahan. Untuk itu, landreform pertanian 
mesti segera diwujudkan. Dimulai den-
gan menerbitkan beberapa Peraturan 
Pemerintah sebagai dasar pelaksanaan 
teknis UU No 5 Tahun 1960 tentang Po-
kok-pokok Agraria dan UU No 41 tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Perta-
nian Pangan Berkelanjutan.

Kedua, harus ada pembagian ke-
wenangan pengelolaan pangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah dae-
rah secara jelas. Pemerintah pusat harus 
tetap memegang tanggung jawab penuh 
pengelolaan pangan, mulai dari peren-
canaan produksi, distribusi, konsumsi, 
hingga penentuan harga. Sedangkan 
pemerintah daerah bertindak sebagai 
pelaksana kebijakan dan melakukan 
pengembangan sesuai dengan kondisi 
spesifik daerah masing-masing.

Kewenangan penuh dapat diberi-
kan kepada pemerintah daerah untuk 
mengembangkan komoditas lokal yang 
potensial dan hanya tumbuh di daerah 
tersebut. Pemerintah daerah harus fokus 
pada hal-hal teknis untuk implementasi 
kebijakan dari pusat. Konsekuensinya, 
pemerintah pusat harus menyediakan 
anggaran yang memadai bagi daerah.

Ketiga, mengembalikan otoritas 
pangan kepada Badan Urusan Logistik 
(Bulog). Bulog harus dikembalikan untuk 
mengemban dua misi besar yang pro-
rakyat, yaitu melindungi petani di satu 
sisi, dan di sisi yang lain melindungi kon-
sumen pangan dari melambungnya har-
ga pangan. Peran seperti ini hanya dapat 
dilakukan jika Bulog dikembalikan lagi 
dalam bentuk Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, bukan Perusahaan Umum.

Keempat, stabilitas harga pangan 
strategis harus dijaga melalui penguatan 
pemantauan harga beberapa pangan 
pokok dan strategis, khususnya pada 
bulan-bulan tertentu saat produksi menu-
run dan saat kebutuhan meningkat, atau 

pada musim panen. Apabila 
terjadi gejolak harga yang 
meresahkan masyarakat, 
pemerintah harus melaku-
kan tindakan intervensi un-
tuk menstabilkan kembali 
pada tingkat yang dapat 
diterima.

Kelima, melindungi 
pasar domestik untuk komo-
ditas pangan strategis ter-
hadap praktik perdagangan 

internasional yang tidak adil, dengan ke-
bijakan promosi, seperti subsidi produksi 
dan insentif harga, kebijakan proteksi 
seperti pengenaan tarif, pengenaan 
kuota dan non-tarif, seraya mempercepat  
diversifikasi konsumsi pangan melalui 
pengembangan pangan lokal spesifik 
wilayah dan pengembangan bisnis pan-
gan berbasis teknologi pangan lokal.

Keenam, mengoptimalkan kelem-
bagaan penyuluh pertanian. Sebab, 
banyak kasus pemerintah daerah mem-
bubarkan lembaga khusus yang me-
layani penyuluhan pertanian di kabu-
paten. Fakta menunjukkan, sebagian 
kecil lembaga penyuluh pertanian itu 
tidak berubah, sebagian berganti kelem-
bagaan dengan kewenangan yang lebih 
sempit, sebagian lagi bergabung men-
jadi tenaga fungsional di dinas pertanian 
dan sebagian belum jelas posisinya.

Beberapa penyuluh pertanian lapan-
gan acap dialihfungsikan menjadi staf 
struktural bahkan dipindah ke dinas yang 
tidak terkait dengan pertanian. Pemban-
gunan pertanian dan sistem penyuluhan 
pertanian yang tidak efektif berdampak 
pada ketidakmampuan untuk mening-
katkan produktivitas dan menjaga ketah-
anan pangan.

Ketujuh, mengaktifkan kembali pro-
gram KB untuk menahan laju pertum-
buhan penduduk di Indonesia. Caranya 
sederhana saja, contoh, setiap kepala 
desa/lurah, bisa menyisihkan waktu 1 
jam bersama kader KB dan Penyuluh 
Lapangan KB setiap minggunya. Disitu 
kepala desa/lurah dapat menanyakan 
berapa pencapaian kemarin dan pen-
capaian bulan lalu.

Selain itu, tidak kalah pentingnya, 
keikutsertaan pihak swasta, seperti 
pelayanan kontrasepsi oleh rumah 
sakit swasta mesti didorong untuk 
mengurangi beban pemerintah dalam 
mengendalikan laju pertambahan pen-
duduk.  (mOh ilham a hamudy)

Faktor utama penyebab ancaman ledakan pen-
duduk adalah program kB tidak lagi mendapat 
porsi perhatian yang memadai dari pemerintah. 

BkkBN tidak lagi mendapat porsi anggaran 
yang mencukupi untuk mendukung seluruh 

kegiatan sosialisasi gerakan kB. era otonomi 
daerah dituding menjadi salah satu yang mem-

buat program kB tidak berjalan. 
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N
egara memang memberikan kebebasan kepada setiap 
warga Negara untuk mendirikan sebuah ormas. Hal ini 
bisa dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 
yang menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki 

hak untuk berserikat dan berkumpul.
Namun permasalahan muncul ketika ormas 

bentukan masyarakat ini kemudian dianggap 
kebablasan. Terkadang karena merasa prinsip 
hidupnya merupakan yang terbaik dari yang 
terbaik, sebagian ormas justru bertindak represif 
untuk menyerang “lawan” yang dianggapnya ber-
tentangan dengan prinsip ormas tertentu tersebut.

Tidak heran jika kemudian ormas tersebut 
seolah juga tutup mata dan tutup telinga terhadap 
hukum yang berlaku karena menganggap hukum 
serta aparat tidak mau mengakomodir kemauan 
mereka. Pemerintah sendiri tidak mau berpangku 
tangan untuk mengendalikan ormas yang ada. 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turun tangan 
dengan melakukan revisi terhadap Undang-
Undang Ormas. Rancangan Undang-undang itu 

sendiri akhirnya disahkan menjadi undang-undang dalam rapat 
paripurna DPR pada medio Juli lalu. 

Namun pengesahan RUU ini menjadi UU mendapat ke-
curigaan dari sebagian kalangan ormas. Pasalnya fokus perha-
tian dari pengantisipasian kekerasan oleh ormas berganti fokus 
menjadi pengaturan dana asing. Hal ini menimbulkan kecurigaan 
sebagian ormas terhadap maksud tersembunyi negara.

Kewajiban ormas untuk melakukan pelaporan terhadap ban-
tuan dana asing yang masuk ke tubuh ormas, menurut sebagian 
ormas dapat mengebiri keuangan ormas. Namun pemerintah 
ngotot bahwa keuangan ormas tetap dapat bersumber dari ber-
bagai pihak termasuk bantuan asing. Hanya saja harus melapor-
kannya kepada pemerintah.

Namun palu telah diketok, RUU ormas telah menjadi UU. 
Sekarang kita sebagai masyarakat hanya dapat melihat dan 
menilai apakah UU ini dapat secara ampuh mengendalikan 
keberadaan ormas yang bagi sebagian masyarakat dianggap 
meresahkan karena kerap melakukan kekerasan dalam meng-
utarakan pendapatnya, atau UU ini hanya menjadi angin lalu saja 
????  (F.dasa sapuTRa)

UU Ormas???

Pasca Reformasi pada tahun 1998, organ-
isasi massa (ormas) di Indonesia bak jamur 
yang tumbuh dimusim hujan. Sekelompok 
masyarakat yang merasa memiliki kesamaan 
visi misi yang berselimutkan agama, suku, 
ataupun strata sosial berbondong-bondong 
mendirikan ormas.

Kewajiban ormas 
untuk melakukan 
pelaporan terhadap 
bantuan dana asing 
yang masuk ke tubuh 
ormas, menurut se-
bagian ormas dapat 
mengebiri keuangan 
ormas. 

catatan
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