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SISTEM Inovasi Daerah (SIDa) adalah suatu sistem yang menga-
tur dan mengarahkan untuk terbentuknya kondisi lingkungan yang 
kondusif dan harmonis serta dapat mendorong terciptanya tumbuh 
kembang inovasi serta teknologi baru yang bermanfaat dalam me-
ningkatkan efisiensi proses

Keseluruhan proses pengembangan inovasi ini memerlukan 
peran berbagai aktor seperti akademisi/lembaga litbang sebagai 
penyedia teknologi, pebisnis atau pelaku usaha sebagai pengguna 
teknologi, pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupat-
en/kota sebagai regulator, fasilitator dan stimulator. 

Dengan adanya SIDa diharapkan terjadi sinergi antara akade-
misi/lembaga litbang, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya 
meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis produk unggulan dae-
rah untuk meningkatkan daya saing dengan kompetitor yang ada, 
serta mendukung pencapaian Masterplan Percepatan dan Perlua-
san Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Untuk Itulah, Tim Redaksi Media BPP Kemendagri Kembali 
Menampilkan SIDa Dari Beberapa Balitbangda, Yaitu Balitbangda 
Provinsi Banten dengan SIDa Teknologi Produksi Asap Cair Dari 
Pelepah dan Daun Kelapa Pada Skala Industri Rumah Tangga Di 
Pandeglang, Banten dan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan 
dengan SIDa Inovasi Teknologi Industri Hilir Karet.

Selain itu, dalam edisi kali ini, Tim Redaksi Media BPP Ke-
mendagri juga menghadirkan liputan khusus tentang perayaan Idul 
Adha di lingkungan Kemendagri. Sosialisasi Penilaian Inisiatif Anti 
Korupsi (PIAK) juga menjadi salah satu bahan bacaan dalam edisi 5 
Media BPP Kemendagri Tahun 2013 ini.

BPP menempati peringkat terakhir dari 3 komponen di Ke-
mendagri yang mengikuti PIAK dibawah Sekretariat Jenderal 
(Setjen) dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda).

Sementara di level Kementerian/Lembaga, Dari 23 Instansi 
Pemerintah Pusat  yang dinilai oleh KPK, sepuluh besar diantaranya 
meraih nilai diatas 6. Dari sepuluh besar instansi tersebut, lima be-
sar diantaranya yaitu Kemenhub yang mendapatkan nilai tertinggi 
yaitu 7,65, peringkat kedua ditempati Kementerian Perdagangan 
dengan nilai 7,49, selanjutnya Kementerian ESDM (7,23), Kement-
erian Dalam Negeri (6,99), dan Kementerian Kehutanan (6,99).

Akhirnya, dengan kerendahan hati, Tim Redaksi mempersem-
bahkan Media BPP edisi 5 (Oktober) Tahun 2013. Meski menyadari 
media ini jauh dari kata sempurna, Tim Redaksi berharap agar ke-
hadiran Media BPP ini dapat menjadi bahan bacaan dan sumber 
informasi bagi seluruh pembacanya.

Selamat menikmati……..

 
Tim Redaksi
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D
ari hasil penelitian, asap cair 
ternyata memiliki nilai lebih untuk 
industri rumah tangga. Asap cair 
memiliki prospek yang besar se-

bagai pengawet pada produk pangan, in-
dustri kesehatan, pupuk tanaman, biopes-
tisida, dan lain sebagainya.

Hal ini terjadi karena selama proses 
pembakaran, kandungan hemiselulosa, 
selulosa dan lignin dari kayu tersebut akan 

menghasilkan senyawa-senyawa yang 
memiliki efek antimikroba, antibakteri, dan 
antioksidan seperti senyawa asam dan tu-
runannya, alkohol, fenol, aldehid, karbonil, 
keton dan sebagainya.

Asap cair  sebenarnya sudah diman-
faatkan sejak lama. Di Jepang asap cair 
dimanfaatkan sebagai obat detoksifikasi. 
Asap cair yang dicampur dengan ser-
buk kayu oak ditempelkan di telapak kaki 

TEKNOLOGI PRODUKSI ASAP CAIR 
DARI PELEPAH DAN DAUN KELAPA
PADA SKALA INDUSTRI RUMAH TANGGA DI PANDEGLANG, BANTEN

Asap cair atau 
asam cuka 
(vinegar) 
merupakan suatu 
hasil kondensasi 
(pengembunan) 
dari uap hasil 
pembakaran dari 
bahan-bahan yang 
banyak mengan-
dung lignin,  
selulosa, hemise-
lulosa, dan 
senyawa karbon 
lainnya.
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seperti koyo sebelum tidur. Biasanya keesokan hari 
kantong yang semula berwarna putih tersebut men-
jadi kehitaman. Hal itu pertanda racun di tubuh telah 
terserap.

Di Indonesia, saat ini terdapat salah satu industri 
rumah tangga (home indusry) yang tengah mengem-
bangkan asap cair yaitu Paguyuban Petani “Alam Le-
stari” yang berada di Kabupaten Pandeglang, Provin-
si Banten.

Paguyuban Petani Alam Lestari memproduksi 
asap cair dari bahan baku pelepah dan daun pohon 
kelapa. Meski menggunakan teknologi produksi yang 
tergolong sederhana akan tetapi cukup tepat guna 
untuk ukuran industri rumah tangga. 

Proses Produksi
Pembuatan asap cair dimu-

lai dengan pemilihan bahan baku 
yang tepat. Paguyuban Alam Le-
stari memilih pelepah dan daun 
pohon kelapa sebagai bahan baku 
utamanya.

Pelepah dan daun kelapa di-
pilih karena mudah untuk mem-
perolehnya di daerah Pandeglang, 
mengingat di daerah tersebut ban-
yak pohon kelapa tumbuh. Apalagi 
bagian pohon kelapa tersebut se-
lama ini belum banyak digunakan 

oleh masyarakat.
Proses produksi asap cair dimulai dengan me-

layukan bahan baku sebelum memasukkannya ke 
dalam tungku pembakaran. Cara ini ditempuh untuk 
mengurangi kadar air dalam bahan, selain itu dengan 
cara demikian maka akan mempercepat waktu pem-
bakaran.

Bahan baku yang sudah layu ataupun kering ke-
mudian dimasukkan ke dalam tungku pembakaran 
untuk mengalami proses pembakaran. Pada taha-
pan ini terjadi proses pembakaran tidak sempurna 
dimana kandungan hemiselulosa, selulosa dan lignin 
dalam bahan baku akan mengalami pirolisis menjadi 
berbagai macam senyawa antara lain senyawa asam 
dan turunannya, alkohol, fenol, aldehid, karbonil, keton, 
piridin dan sebagainya.

Setelah mengalami proses pembakaran, maka 
bahan baku akan menjadi fase gas (asap). Untuk 
mengubahnya menjadi cair maka asap tersebut 
dikondensasikan (diembunkan) dengan kondensor 
berpendingin air sederhana.

Setelah mengalami proses kondensasi maka asap 
yang telah berubah fasenya menjadi cair tersebut dit-
ampung pada wadah penampung. Sebelum mema-
suki wadah penampung, asap cair dilewatkan melalui 
arang aktif dengan maksud untuk mengurangi kand-
ungan pengotor (tar) dalam produk.

Hasil kondensasi belum menjadi produk yang siap 
digunakan. Asap cair yang dihasilkan masih berwarna 
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coklat gelap dan mengandung tar yang ban-
yak. Oleh karena itu diperlukan proses pemur-
nian dengan cara distilasi atau penyulingan. 

Dalam proses ini, asap cair dimasukkan ke 
dalam ketel suling lalu dipanaskan sehingga 
mendidih dan menguap.

Selanjutnya uap tersebut dikondensasi-
kan lagi sehingga menjadi fase cair kembali. 
Hasilnya adalah asap cair berubah warnan-

ya dari coklat menjadi berwarna jernih agak 
kekuningan.

Penggunaan Asap Cair Masih Sebatas Di 
Sektor Pertanian

Kegunaan asap cair telah banyak diteliti 
dan diterapkan pada produk-produk pangan 
dan pertanian, antara lain sebagai pengawet 
pada produk pangan, industri kesehatan, 
pupuk tanaman, biopestisida, dan lain seb-
againya. 

Di daerah Pandeglang, Provinsi Banten, 
aplikasi asap cair masih terbatas sebagai 
pupuk tanaman (biofertilizer) dan pestisida 
alami (biopestisida). Aplikasi asap cair pada 
tanaman ramah lingkungan karena tidak ber-
bahaya bagi tanaman dan aman bagi tangan 
pemakai.

Selain kegunaan untuk sektor pertanian, 
asap cair di beberapa negara juga diman-
faatkan untuk sektor kesehatan, industri pen-
golahan sampah bahkan sebagai pengawet 
makanan. 

Sayangnya Paguyuban Petani Alam Les-
tari belum melaksanakan hal tersebut. Bakan 
untuk memproduksi asap cair untuk kegunaan 
sektor pertanian, Paguyuban Petani Alam Le-
stari masih memanfaatkan teknologi yang 
sederhana dalam memproduksi asap cair. 
Tidak heran jika kapasitas produksi rata-rata 
harian sebanyak 20 liter.

Selain itu, bahan baku pembuatan asap 
cair juga tidak sebatas pada pelepah dan 
daun kelapa seperti yang digunakan oleh Pa-
guyuban Petani Alam Lestari. Ada beberapa 
bahan baku lain yang dapat digunakan untuk 
pembuatan asap cair seperti batok kelapa 
atau bahkan sekam.

  (HARI SOESANTO, M.SOFYAN BUDIARTO, F.DASA 
SAPUTRA)
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K
omoditi ini juga merupakan 
salah satu komoditas unggulan 
yang dapat memacu sektor in-
dustri lainnya terutama dalam 

mendukung Masterplan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI). 

Sumatera Selatan memiliki pro-
porsi produksi karet terbesar di Indo-
nesia yang menghasilkan sekitar 20% 
produksi nasional, dimana produksi 
karet kering pada tahun 2011 menca-

pai 1,06 juta ton dari hasil perkebunan 
seluruhnya sebesar 3,5 juta ton. 

Selain itu, Sumatera Selatan memi-
liki 26 unit pabrik pengolahan karet den-
gan kapasitas produksi 1,2 juta ton per 
tahun. Melihat kondisi tersebut maka 
Sumatera Selatan mulai mengembang-
kan industri hilir karet yang selama  ini 
pengelolaan  dan  pemanfaatan  karet  
alam  masih  didominasi  produk 

primer. 
Badan Penelitian Pengembangan 

dan Inovasi Daerah Provinsi (Balit-
bangnovda) Sumatera Selatan sejak 
tahun 2011 melalui inkubator teknologi 
telah membina masyarakat untuk me-
numbuhkan UKM yang memproduksi 
barang jadi karet: UKM Citra Souve-
nir Talang Kedondong membuat cin-
deramata berbahan baku karet,  UKM 
Generasi Mandiri melakukan kegiatan 
industri kreatif berbahan sabut kelapa 
berkaret di Talang Jambe, dan UKM 
Sukawinatan Bangkit yang membuat 

INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI 
HILIR KARET DI SUMATERA SELATAN

Karet alam memberikan manfaat yang cukup besar terhadap perekonomian 
Sumatera Selatan.
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spare part kendaraan bermotor di Sukawinatan Palembang. 
Penumbuhan UKM dalam kerangka Sistem Inovasi Dae-

rah (SIDa) melibatkan sinergi jaringan: Kemenristek (Inovasi 
Pemuda), Pemprov SumSel (Balitbangnovda,  Disperindag, 
DiskopUKM, Biro Ekonomi), Pemkot Palembang (Disperin-
dagkop), Baristand Industri Palembang dan Perusahaan (PT 
BA dan Bank SumSel Babel). Dalam pelaksanaannya SIDa 
Sumatera Selatan menggunakan pendekatan top down dan 
bottom up approach. Kedua pendekatan ini dilakukan  me-
lalui  inkubator teknologi.

Kegiatan Yang Dilakukan 
Pembuatan cenderamata berbahan baku karet dilakukan 

oleh UKM Citra souvenir yang beranggotakan 14 orang ter-
bagi dalam dua kelompok. Semua anggota kelompok UKM 
adalah masyarakat Talang Kedondong yang beralamat di Ja-
lan Tanjung Api-api, Lorong Dakota Kelurahan Kebun Bunga 
RT. 28 RW. 10 Kecamatan Sukarami Palembang.

 Cenderamata yang dibuat berupa: gantungan kunci, 
tempelan kulkas, dan tatakan gelas. Motif-motif atau gambar 
cenderamata didesain menggunakan komputer selanjutnya 
dituangkan pada cetakan berbahan logam, diantaranya: 
gambar Jembatan Ampera, Mesjid Agung, rumah Limas 
Palembang, Perahu Tradisional, dll. Pembuatan motif pada 
cetakan mengikuti keinginan pemesan atau disesuaikan den-
gan momen/even yang terjadi di Kota Palembang, misalnya: 
PON, Sea Games dan ISG. 

Penjualan cenderamata berbahan baku karet ini dilaku-
kan dengan cara dititipkan pada rumah makan/restoran, ho-
tel/penginapan, warung, supermarket, dan pada saat ada 
event-event yang melibatkan banyak tamu yang berasal dari 
luar kota Palembang.

Disamping karet, Sumatera Selatan juga kaya dengan 
kelapa yang limbahnya berupa sabut belum termanfaatkan 
secara optimal. Untuk itu, Badan Penelitian Pengemban-
gan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan melalui Inkuba-
tor Teknologi membina masyarakat Kelurahan Talang Jambe 
Kecamatan Sukarame Palembang yang tergabung dalam 
UKM Gema (Generasi Mandiri) melakukan transfer teknologi 
industri kreatif berbahan sabut kelapa berkaret (sabutret). 

Masyarakat yang tergabung dalam UKM Gema berjumlah 
30 orang, yang terdiri dari: remaja putra putri, ibu-ibu rumah 
tangga, dan masyarakat umum. Melalui transfer teknologi ini 
dapat menumbuhkan wirausaha baru yang profesional dan 
mandiri serta dapat meningkatkan perekonomian masyara-
kat. 

Industri kreatif sabut kelapa berkaret (sabutret) merupak-
an produk hasil vulkanisasi lapisan serat sabut kelapa yang 
telah dilapisi dan dibalut kompon lateks dengan cara peny-
emprotan. Bahan baku pembuatan sabutret terdiri dari  serat  
sabut  kelapa dan  karet  lateks. 

Berbagai produk yang dihasilkan melalui industri kreatif 

Cenderamata yang dibuat berupa: 
gantungan kunci, tempelan kulkas, 
dan tatakan gelas. Motif-motif atau 
gambar cenderamata didesain meng-
gunakan komputer selanjutnya ditu-
angkan pada cetakan berbahan lo-
gam, diantaranya: gambar Jembatan 
Ampera, Mesjid Agung, rumah Limas 
Palembang, Perahu Tradisional, dll. 
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sabutret ini adalah: topi,  sandal  hotel, 
pot bunga, sajadah, bantal/guling, dan 
aneka kreasi kerajinan tangan lainnya. 
Sasaran konsumen sabutret adalah 
wisatawan domestik dan wisatawan 
asing yang banyak berkunjung ke Su-
matera Selatan. Strategi pemasaran di-
lakukan bekerjasama melibatkan travel 
biro perjalanan wisata, membuka out-
let sabutret didaerah-daerah potensial: 
hotel, bandara, supermarket, dll. 

Pada tahun 2012, Badan Penelitian 
Pengembangan dan Inovasi Daerah 
Sumatera Selatan menginisiasi penye-
diaan paket inovasi teknologi untuk 
UKM di sektor karet melalui: 1) peny-
iapan, 2) penguasaan, dan 3) transfer 

paket inovasi teknologi. Paket inovasi 
yang dipilih adalah pengembangan 
spare part kendaraan bermotor roda 
dua berupa: foot step. Balitbangnovda 
mengirimkan 2 orang staf mengikuti 
pelatihan di PT Cipta Daya Mandiri In-
sani (CDMI) Bandung binaan Astra. 

Balitbangnovda juga membeli 
seperangkat peralatan mesin press 
manual beserta cetakannya. Staf yang 
telah mengikuti pelatihan melakukan 
transfer teknologi di Laboratorium inkuba-
tor teknologi melibatkan 40 orang peserta.

UKM Sukawinatan Bangkit meru-
pakan pelopor industri spare part skala 
UKM di Sumatera Selatan. Pangsa 
pasar yang menjanjikan, mengingat 

banyaknya sepeda motor yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun menun-
jukkan bahwa prospek UKM spare part 
sangat layak untuk dikembangkan.

Balitbangnovda Sumatera Selatan 
pada tahun 2012 bekerjasama den-
gan Satuan Kerja Kementerian Riset 
dan Teknologi Deputi Bidang Penday-
agunaan Iptek melakukan Penelitian 
dalam bentuk Kajian Studi Kelayakan 
Pengembangan Industri Hilir Karet di 
Sumatera Selatan. 

Observasi dan wawancara dilaku-
kan langsung dengan mengunjungi 
pabrik dan pelaku usaha yang mem-
produksi barang jadi karet di Kota 
Medan, Bandung dan Bogor. Untuk 
mendapatkan masukan mengenai ke-
layakan industri hilir karet di Kabupat-
en maka dilakukan FGD (Focus Group 
Discussion) melibatkan Pemerintah 
Kabupaten: 1) Banyuasin, 2) Ogan Ilir, 
3) Ogan Komering Ilir, dan 4) Muara 
Enim. FGD ini melibatkan SKPD terkait 
karet, pelaku industri serta perguruan 
tinggi di daerah. Berdasarkan hasil ka-
jian disimpulkan bahwa Sumatera Se-
latan layak mengembangkan industri: 
kompon, vulkanisir ban, dan spare part 
kendaraan bermotor roda dua.

Menindaklanjuti hasil Kajian Studi 
Kelayakan Pengembangan Industri 
Hilir karet, Balitbangnovda Sumatera 
Selatan telah melakukan penandatan-
ganan Kerjasama (MoU) dengan BPPT 
(Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi) pada tanggal 21 Mei 2012 
untuk mendirikan industri kompon di 
Kabupaten Ogan Ilir, diikuti MoU antara 
BPPT dengan Pemerintah Kabupaten 
Ogan Ilir. Kegiatan ini dilakukan dalam 
rangka merevitalisasi peralatan hilirisa-
si karet bantuan Kementrian Perindus-
trian yang belum dimanfaatkan secara 
optimal sejak tahun 2009. 

Besarnya potensi bahan baku dan 
tersedianya pasar yang luas menye-
babkan terbukanya peluang peningka-
tan nilai tambah dari karet alam melalui 
penumbuhan industri hilir karet. Pelu-
ang tersebut harus dioptimalkan den-
gan mendorong tumbuhnya industri hilir 
karet. Sumatera Selatan memiliki proporsi 
produksi karet alam terbesar di Indonesia 
sekitar 20% dari produksi nasional, san-
gat layak untuk mengembangkan industri 
hilir karet. (Dr. Ekowati Retnaningsih, 
SKM, M.Kes)

laporan utama
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T
ingkatkan pemahaman Per-
aturan Menteri Dalam Negeri 
(Permendagri), Badan Pene-
litian dan Pengembangan (BPP) 

Kemendagri menggelar Sosialisasi Per-
aturan Kelitbangan BPP Kemendagri 
Tahun 2013.

Dalam perhelatan yang digelar di 
Hoten Aston Soll Marina, Kota Pang-
kalpinang, Provinsi Bangka Belitung ini, 
BPP Kemendagri mengundang penel-
iti dari seluruh Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
yang ada di Indonesia, namun tercatat 
hanya 11 Provinsi yang mengirimkan 
wakilnya.

Dasar penyelenggaraan kegiatan 
ini adalah radiogram Sekretaris BPP Ke-
mendagri Nomor 080/3264/SE tanggal 
30 September 2013 dengan maksud 
dan tujuan untuk meningkatkan pema-
haman mengenai Permendagri Nomor 
20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pene-
litian dan Pengembangan di lingkun-
gan Kemendagri dan Pemerintahan 

Daerah dalam menunjang kegiatan pe-
nyelenggaraan pemerintahan daerah 
guna meningkatkan tugas dan fungsi di 
bidang penelitian dan pengembangan 
di daerah.

Kebijakan Kelitbangan Yang Progresif 
Untuk Menjawab Tantangan Zaman

Dalam sambutan pembukaan acara 
sosialisasi ini, Kepala BPP Kemendagri, 
Ahmad Zubaidi, yang diwakilkan oleh 
Sekretaris BPP Kemendagri, Sahat 
Marulitua mengatakan, sesuai dengan 
rencana pemerintah yang akan memu-
lai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
pada 2015 dan tahun implementasi Asia 
Pasific Economic Cooperation (APEC) 
pada 2018, serta perdagangan bebas 
dunia pada tahun 2020, maka seluruh 
pihak yang berkepentingan (stakehold-
er) tanpa kecuali bersama masyarakat, 
pihak swasta, akademisi serta birokrasi 
untuk menyatukan kekuatan agar tidak 
terlindas oleh pasar bebas.

Kekuatan tersebut adalah pening-

katan daya saing nasional terhadap 
negara-negara lain yang dimulai dari 
peningkatan daya saing daerah yang 
harus segera diwujudkan dengan me-
macu penguatan Sistem Inovasi Dae-
rah (SIDa).

 Pemerintah juga memulai pen-
ingkatan daya saing nasional dengan 
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Masterplan Per-
cepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ter-
integrasi dengan Rencana Pemban-
gunan Jangka Panjang dan Menengah 
Nasional (RPJMN) 2005-2025.

 “Perpaduan kedua kebijakan 
ini guna meningkatkan daya saing per-
ekonomian nasional yang solid dan me-
miliki arah yang jelas, strategi yang te-
pat, fokus dan terukur,” katanya, dalam 
pembukaan Sosialisasi Peraturan Kelit-
bangan BPP Kemendagri Tahun 2013 
di Hoten Aston Soll Marina, Kota Pan-
gkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, 
8-9 Oktober 2013.

BPP KEMENDAGRI GELAR SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2011

TINGKATKAN PEMAHAMAN 
DAN FUNGSI LITBANG

fokus
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 Sejalan dengan itu, Kemendagri melalui 
BPP Kemendagri telah mengeluarkan berbagai 
kebijakan kelitbangan yang progresif. Kebijakan 
kelitbangan tersebut, diatur terutama dalam Pas-
al 217 – Pasal 222 Undnag-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 yang kemudian dituangkan secara 
lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Tahun 
79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Penga-
wasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Kebijakan  kelitbangan juga dituangkan 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penelitian 
dan Pengembangan di lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

“Substansi utama dalam Permendagri ini 
adalah mendorong agar semua peneliti melaku-
kan kegiatan kelitbangan yang telah diperluas 
menjadi penelitian, pengembangan, pengkajian, 
penerapan, perekayasaan dan pengoperasian, 
dimana hasilnya dapat dimanfaatkan kepada 

para pengguna,” ujarnya.
Permendagri ini juga 

mengatur aspek peningka-
tan kapasitas kelembagaan, 
ketatalaksanaan, sumber 
daya manusia, dan sumber 
daya organisasi, sehingga 
kegiatan kelitbangan di ling-
kungan Kemendagri dan 
Pemda harus berorientasi 
pada hasil guna yang bersi-
fat nyata.

Selain Permendagri No-
mor 20, Kemendagr ijuga 
telah menerbitkan Peraturan 
Nomor 03 Tahun 2012 bers-
ama dengan Menteri Negara 
Riset dan Teknologi Tentang 
Penguatan SIDa. Penerbitan 
peraturan bersama ini juga 
ditujukan untuk peningkatan 
kapasitas Pemda, daya sa-

ing daerah dan pelaksanaan MP3EI.
Menurutnya, berbagai kebijakan telah dike-

luarkan oleh Kemendagri diperuntukan guna 
menghadapi berbagai persoalan yang muncul 
dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam 
negeri, seperti masih adanya permasalahan 
hubungan antar sektor dan antar pusat dengan 
daerah akibat perbedaan penafsiran payung hu-
kum ada, masih lemahnya kemampuan penge-
lolaan sumber-sumber keuangan daerah serta 
masih lemahnya kemampuan daerah dalam 
penyusunan peraturan daerah tentang kelitban-
gan.

Selain itu, Ahmad Zubaidi mengatakan, un-
tuk mnyempurnakan payung hukum yang ada, 
saat ini juga tengah digodok RUU tentang ASN 
(Aparatur Sipil Negara) dalam rangka reformasi 
birokrasi. Hal ini dilakukan agar nantinya era ket-
erbukaan dan persaingan pegawai akan terjadi.

“BPP Kemendagri sendiri saat ini tengah 
membahas dan mengkaji mengenai rangkap 
jabatan antara jabatan fungsional dan struk-
tural. Kedepannya nanti tidak ada pegawai yang 
merangkap jabatan struktural dan fungsional 
sekaligus,” tuturnya.

 Mencermati persoalan yang ada, kiran-
ya peran dan fungsi penelitian, pengkajian dan 
pengembangan menjadi semakin penting dan 
strategis guna mengawal kebijakan di bidang 
pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan 
daerah, baik dalam tataran formulasi, implemen-
tasi maupun evaluasi kebijakan.

fokus
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Litbang Masih Dianggap 
Terbelakang

Sementara Sekretaris 
BPP Kemendagri, Sahat 
Marulitua mengatakan, 
pada saat ini secara faktual 
kegiatan kelitbangan pada 
sektor publik, umumnya 
pada sektor pemerintahan 
dalam negeri masih diletak-
kan pada tempat terbe-
lakang. Untuk itu, menurut-
nya perlu dilakukan reposisi 
dan reformasi kelitbangan 
agar meletakkan kegiatan 
kelitbangan menjadi posisi 
terdepan.

Menurut Sahat, ke-
nyataan masih dianggap 
terbelakangnya kegiatan 
kelitbangan karena adanya 
persepsi beberapa orang 
yang menyatakan bahwa 
tanpa Litbang mereka mampu jalan.

“Kita harus merubah persepsi mereka, kita harus meya-
kinkan mereka bahwa dengan kita jalan yang mereka tempuh 
akan lebih baik. Kami sudah mengajukan kepada Menpan 
untuk merampingkan organisasi, memiskinkan struktur dan 
memperkaya organisasinya. Karena pada saat ini di Badan 
Litbang Kemendagri sendiri masih sangat minim fungsional 
penelitinya, hal tersebut terlihat dari jumlah peneliti kami yang 
berjumlah 28 orang sedangkan tenaga penunjang struktural 
sebanyak 140 orang,” bebernya.

Permendagri Nomor 20 Tingkatkan Kontribusi Hasil 
Penelitian Untuk Daerah

 Sementara Kepala Bagian Perencanaan BPP Ke-
mendagri, Prabawa Eka Soesanta mengatakan, selama ini 
beberapa Badan Litbang di daerah ada yang berdiri sendiri 
dan ada yang menginduk kepada instansi lain. Khusus un-
tuk yang menginduk kepada instansi lain, menurut Prabawa 
membuat Badan Litbang di daerah tersebut sangat sulit un-
tuk mengambil kebijakan sendiri. 

 Hal tersebut diperparah lagi dengan ketidaktersedi-
aan peneliti yang melakukan penelitian. Dampaknya peneli-
tian diserahkan ke pihak ketiga, baik konsultan maupun per-
guruan tinggi.

Prabawa menambahkan, penelitian yang dilakukan oleh 
pihak ketiga ini berdampak kualitas efek hasil penelitian 
terhadap daerah itu sendiri menjadi kurang efektif. Hampir 
semua balitbangda hanya bergerak di arah penelitian, tetapi 
pengembangan tidak tersentuh dengan baik sehingga hasil 
rekomendasinya tidak tajam dan belum bisa langsung diter-
apkan atau digunakan.

“Hal ini sangat berbahaya, karena tidak ada majelis per-
timbangan mutunya, sehingga kita tidak mengetahui seber-
apa tinggi kualitas hasil penelitian yang dihasilkan, apakah 
standar penelitiannya sudah baik atau belum dan bagaima-
na dampaknya terhadap daerah itu sendiri,” pungkasnya.

Untuk itu, menurut Prabawa, Permendagri Nomor 20 di-
hadirkan sebagai sebuah solusi untuk mengatur penelitian 
di daerah. Di dalam Permendagri telah diatur tentang pent-
ingnya Majelis Pertimbangan, sebagai tempat penggodokan 
topik-topik kelitbangan yang akan diteliti.

Selain Majelis Pertimbangan dibentuk pula Tim Pengen-
dali Mutu, tim ini bertugas untuk memastikan metode pene-
litian secara substansif untuk melihat efektivitas penelitian 
tersebut.

“Sayangnya sebagian besar daerah belum membentuk 
Majelis Pertimbangan dan Tim Pengendali Mutu. Jangan 
sampai kinerja kelitbangan hanya sekedar kegiatan untuk 
menyerap anggaran saja tanpa ada kontribusi positif bagi 
daerah,” ujarnya.

Prabawa menambahkan, Kemendagri dalam waktu dekat 
ini akan segera merilis grand strategi kelitbangan. Hal ini se-
jalan dengan keinginan LIPI yang menggaungkan bahwa ta-
hun 2025 penelitian Indonesia sudah berkelas dunia.

“Grand Srategi  kita akan pecah menjadi Renstra 2015 
dan 2019, di dalamnya ada Renja di tiap tahunnya. Kita juga 
akan menyusun PTO (Petunjuk Teknis Operasional) dan pe-
tunjuk teknis penulisan karya ilmiah yang didalamnya ter-
dapat HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Ini untuk merubah 
kebiasaan birokrat kita yang seringkali mendesain suatu ke-
bijakan tanpa didasari riset,” ungkapnya.   (F.DASA SAPUTRA)

fokus
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D
ikutip dari Wikipedia, sejarah In-
donesia  sejak masa kolonial 
sampai sekarang tidak dapat 
dipisahkan dari sektor perta-

nian dan perkebunan. Sektor-sektor ini 
memiliki arti yang sangat penting dalam 
menentukan pembentukan berbagai 
realitas ekonomi dan sosial masyarakat 
di berbagai wilayah Indonesia. 

Bidang pertanian di Indonesia me-
nyediakan  lapangan kerja  bagi seki-
tar 44,3 % penduduk meskipun hanya 
menyumbang sekitar 17,3 % dari total 
pendapatan domestik bruto. Pertanian 
dalam pengertian yang luas mencak-
up semua kegiatan yang melibatkan 
pemanfaatan makhluk hidup (terma-
suk  tanaman,  hewan, dan  mikrobia) 

untuk kepentingan manusia. Dalam arti 
sempit, pertanian diartikan sebagai ke-
giatan pembudidayaan tanaman.

Namun sayangnya, Indonesia ma-
sih tergantung pada barang-barang 
impor khususnya yang terkait dengan 
pangan. Salah satu alasannya adalah 
tingginya pertumbuhan penduduk di 
Indonesia.

FORUM GROUP DISCUSSION KETAHANAN PANGAN

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 
DALAM MENGANTISIPASI PERTUMBUHAN 
PENDUDUK DI INDONESIA
Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani.
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Untuk itulah Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (BPP Kemendagri) mengge-
lar Focus Group Discussion (FGD) di 
Surabaya dengan mengangkat tema 
“Peningkatan Ketahanan Pangan 
Dalam Mengantisipasi Pertumbuhan 
Penduduk di Indonesia”.

Menurut Kepala BPP Kemendagri, 
Ahmad Zubaidi dalam sambutannya 
yang dibacakan oleh Sekretaris BPP 
Kemendagri, Sahat Marulitua, BPP Ke-
mendagri terpanggil untuk melakukan 
diskusi masalah ketahanan pangan 
dan pertumbuhan pembangunan dae-
rah serta mencoba mengintegrasikan 
solusinya melalui sinergitas kebijakan 
yang lebih adaptif, koordinatif dan ko-
operatif dengan para pemangku ke-
pentingan di Pusat dan  Daerah.

Ahmad Zubaidi mengatakan, tema 
ini merupakan topik yang sangat pent-
ing, mengingat Kemendagri meru-
pakan Pembina dan Pengawas Penye-
lenggaraan Pemerintahan Daerah dan 
sebagai regulator berkaitan dengan 
ketahanan pangan dan pertumbuhan 
penduduk di Indonesia.

Ahmad Zubaidi menambahkan, 
sesuai dengan amanat Undang-un-
dang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, menegaskan 
bahwa ketahanan pangan merupakan 
urusan wajib. Konsekuensinya, maka 
setiap daerah wajib mengatur dan 
mengurus ketahanan pangan sesuai 
standar pelayanan minimal. 

“Hal ini dimaksudkan agar penye-
diaan pangan terjamin selama musim 
apapun di daerah, tidak boleh terjadi 
kelangkaan pangan yang berakibat 
tidak terpenuhinya kebutuhan hidup 
masyarakat,” katanya, di Surabaya, 1 
Oktober 2013.

Menurut Ahmad Zubaidi, beberapa 
masalah terkait pangan timbul sebagai 
dampak dari pertumbuhan penduduk 
di Indonesia yang sangat cepat. Se-
mentara konversi lahan pertanian men-
jadi non pertanian juga berlangsung 
sangat cepat

Untuk itu, melihat peran Pusat Lit-
bang Pemerintahan Umum dan Kepen-
dudukan BPP Kemendagri selaku think 
tank Menteri Dalam Negeri, meman-
dang perlu dilaksanakannya diskusi 
ini. Diharapkan hasil kegiatan ini dapat 
digunakan sebagai bahan masukan 
untuk perumusan kebijakan.

“Saya sangat mengharapkan seka-
li, agar hasil-hasil dari kegiatan Focus 
Group Discussion ini dapat terman-
faatkan sebagai bahan masukan un-
tuk penelitian yang lebih mendalam. 
Selain itu, akan digunakan sebagai 
bahan masukan bagi pimpinan meng-
ingat Kemendagri merupakan pem-
bina pemerintah daerah dan anggota 
Dewan Ketahanan Pangan,” tuturnya.

Siasati Ketergantungan Beras, BKP 
Jatim Ciptakan Beras Analog

Dalam pemaparan materi Pening-
katan Ketahanan Pangan Dalam Men-
gatasi Pertumbuhan Penduduk di Indo-
nesia, khususnya Provinsi Jawa Timur,  
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jawa 
Timur menegaskan jika pola konsumsi 
pangan masyarakat, khususnya di 
Jawa Timur masih belum beragam. 
Mayoritas masih mengandalkan beras 
dan terigu sebagai makanan utama.

Hal ini diperparah dengan menyu-
sutnya lahan pertanian sebagai imbas 
dari pesatnya pertumbuhan penduduk. 
Untuk itu, BKP Jawa Timur menyia-
satinya dengan memproduksi Beras 
Analog (Beras Cerdas) yang berasal 
dari tepung Mocaf (Modified Cassava 
Flour) dicampur tepung beras (dari 
menir/beras pecah) atau tepung jag-
ung. Pembuatan Bers Analog ini di-
pusatkan di tiga lokasi yaitu Kabupaten 
Jember, Kabupaten Blitar dan Kabu-
paten Ponorogo.

BKP Jawa Timur juga melakukan 
Pengembangan Kawasan Rumah 
Pangan Lestari. Program ini meru-
pakan program bantuan kepada TP-
PKK Desa/Kelurahan berupa  benih 
sayuran,bibit unggas/kelinci/ikan, den-
gan tujuan cadangan hidup keluarga, 
peningkatan gizi keluarga, penganek-
aragaman pangan, dan peningkatan 
pendapatan keluarga. Program ini di-
lakukan di 38 Kabupaten/kota se Jawa 
Timur.

Selain itu BKP Jawa Timur juga 
melakukan pengembangan umbi-
umbian inferior (Ganyong, Garut, Su-
weg, Uwi,Talas,dll) dan pengemban-
gan tepung-tepungan umbi– umbian 
inferior.

Pengendalian Kependudukan Men-
jadi Salah Satu Kunci Ketahanan 
Pangan

Seperti diungkapkan sebelumnya, 

salah satu permasalahan yang timbul 
terkait ketahanan pangan adalah ma-
salah kependudukan. Pertumbuhan 
penduduk yang terlampau pesat mem-
buat konsumsi akan bahan pangan ikut 
meningkat secara drastis.

Menurut Kabid Pengendalian Pen-
duduk Badan Kependudukan dan Ke-
luarga Berencana Nasional (BKKBN) 
Provinsi Jawa Timur, Drs. Humphrey 
Apon, MPA, pertumbuhan penduduk 
yang meningkat sejak tahun 2000 sam-
pai sekarang dikarenakan program 
Keluarga Berencana (KB) bukan men-
jadi program nasional seperti waktu 
periode jaman sebelumnya yang bisa 
menekan laju pertumbuhan penduduk. 
Hal ini ditambah lagi dengan kualitas 
penduduk yang juga kurang diperhati-
kan oleh pemerintah sehingga kurang 
dapat dimanfaatkan secara nasional.

“Kenapa hal ini bisa terjadi salah 
satu penyebabnya adalah karena usia 
kematian orang Indonesia bertambah 
dan kelahiran juga bertambah, contoh 
di Surabaya secara statistik pasangan 
usia subur sangat banyak sehingga 
untuk melahirkan juga mempunyai 
rentan waktu yang panjang,” ujarnya.

Menurut Drs. Humphrey Apon, 
MPA, ada 10 tantangan kependudukan 
masa kini dan mendatang, antara lain: 
1). Kenaikan TFR dan LPP yang ber-
potensi pada ledakan penduduk, 2). 
Melimpahnya jumlah penduduk usia 
produktif, 3). Peningkatan jumlah lan-
sia seiring meningkatnya usia harapan 
hidup, 4). Peningkatan jumlah remaja, 
5). IPM masih rendah, 6). Semakin ber-emakin ber-
kurangnya lahan pemukiman serta la-
han pertanian yang ada, 7). Mobilitas 
penduduk, 8). Persoalan kompleks di 
perkotaan, 9). Kesertaan Ber-KB yang 
masih belum optimal, terutama laki-laki, 
dan 10). Pengangguran, kemiskinan.

“Untuk menanggulangi hal terse-
but BKKBN Provinsi Jawa Timur telah 
menyiapkan arah kebijakan yaitu pen-
ingkatan akses pelayanan KB yang 
berkualitas dan merata serta peny-
erasian kebijakan kependudukan dan 
KB,” tuturnya.

Pemerintah Pusat dan Daerah Seo-
lah Saling Lempar Tanggung Jawab

Peneliti dari BPP Kemendagri, Moh. 
Ilham Hamudy mengatakan, ada keti-
daksinkronan antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah dalam hal pen-
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khusus

anganan kependudukan.
Ia mencontohkan BKKBN meny-

erahkan kewenangan kependudukan 
kepada daerah, namun di sisi lain 
pemerintah daerah seolah justru me-
nyerahkan permasalahan ini kepada 
pusat. Meski begitu, secara umum 
Moh. Ilham Hamudy menuturkan men-
genai ketahanan pangan dalam 3 dan 
4 tahun sudah tidak perlu diragukan 
lagi karena adanya angka yang me-
nyatakan surplus pangan yaitu beras.

Namun ada beberapa daerah yang 
tercatat, justru mengalami penurunan 
seperti misalnya Kalimantan Selatan 
yang mengalami penurunan produksi 
beras sekitar 2 juta ton. Sementara 
di sisi lain terkait masalah ketahanan 
pangan, angka gizi buruk di daerah ini 
juga mengalami kenaikan.  “Sempat 
turun di 2009, namun sejak 2011 naik 
lagi,” ujarnya.

Untuk itu, menurut Moh. Ilham 
Hamudy, pemerintah Provinsi Kaliman-
tan Selatan melakukan berbagai upa-
ya terkait ketahanan pangan seperti 
program desa ketahanan pangan. Hal 
ini dilakukan agar Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan mampu melaku-
kan pemetaan dan mengantisipasi ke-
tahanan pangan.

“Langkah-langkah yang sudah 
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan sampai masalah 
penganggaran yang mencapai Rp6,8 
miliar untuk program ketahanan pan-
gan,” tuturnya.

Pertumbuhan Penduduk Membatasi 
Pertumbuhan Jumlah Sawah

Sementara Peneliti dari Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah 
(Balitbangda) Provinsi Jawa Timur, DR. 
Ir. Abdul Hamid, MP mengatakan, per-
tumbuhan penduduk bila dikaitkan den-
gan jumlah penduduk Indonesia hampir 
70% dari total angka tersebut berada di 
Pulau Jawa. Hal inilah yang memicu ter-
jadinya konversi lahan.

Menurutnya mencetak lahan sawah 
baru di Pulau jawa sudah sangat sulit 
dilihat meski dari jumlah produksi juga 
sudah baik angkanya, namun mening-
katnya kebutuhan akan pangan, mau 
tidak mau harus meningkatkan pula an-
gka produksi.

Selain sulitnya meningkatkan angka 
produksi karena sulitnya mengembang-

kan lahan sawah baru, perlu diperhati-
kan juga sawah yang sudah ada saat ini 
terlalu sering diberi pupuk non organik 
sehingga bila dilihat lapisan sawah 
tersebut sudah tidak baik lagi.

“Melihat hal ini maka yang diperlu 
diperhatikan oleh pemerintah adalah 
mencetak sawah baru di luar Pulau Jawa 
dan melakukan rekondisi lahan yang 
kurang baik tersebut,” katanya.

Selain itu, dari sudut petaninya, 
menurut DR. Ir. Abdul Hamid, MP, mer-
eka lebih memilih untuk menjual sawahn-
ya daripada mempertahankan sawahn-
ya dengan alasan minimnya pendapatan 
dari sawah. Untuk itulah mereka menjual 
sawahnya guna mendapatkan pendapa-
tan yang lebih banyak.

Hal ini terjadi menurut DR. Ir. Abdul 
Hamid, MP karena minimnya reward 
pemerintah yang diberikan kepada pet-
ani, sehingga mereka merasa tidak di-
perhatikan oleh pemerintah.

Sikap pemerintah yang lebih senang 
melakukan impor bahan pangan untuk 
mengatasi tingginya permintaan juga 
menjadi alasan lain yang melatarbe-
lakangi sikap petani untuk menjual 
sawahnya. Padahal jika dilihat, Indone-
sia sebagai negara agraris sebetulnya 
mampu untuk memenuhi semua kebu-
tuhan pokok.

“Kebijakan impor ada oknum yang 
diuntungkan sehingga meraka hanya 
mementingkan dirinya sendiri dan ke-
lompoknya bukan mementingkan raky-
atnya,” paparnya.

Untuk itu, DR. Ir. Abdul Hamid, MP 
menambahkan, penelitian-penelitian 
yang dilakukan harus memikirkan 
bagaimana setiap kegiatan penelitian 
harus disamakan persepsinya  sehing-
ga akan menghasilkan suatu penelitian 
yang baik dan dapat digunakan seb-
agai bahan masukan dalam mengeluar-
kan kebijakan.
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PERAYAAN IDUL ADHA TAHUN 2013

MENSYUKURI NIKMAT ALLAH 
SAMBIL MENINGKATKAN 
KEPEDULIAN SOSIAL
“Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar. Lâ Ilâha Illallâhu wallâhu Akbar Allâhu Akbar wa lillâhil hamd”.
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L
antunan takbir diiringi tabuhan bedug menggema menambah semaraknya 
hari raya. Suara takbir bersahutan mengajak kita untuk merenung bahwa 
tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Usai merayakan takbir, kaum 
muslimin dianjurkan melakukan shalat sunnah dua rekaat. Setelah itu kaum 

mulimin dianjurkan untuk menyembelih binatang kurban bagi yang mampu.
Itulah gambaran suasana hari raya Idul Adha atau juga yang dikenal sebagai 

hari raya kurban atau hari raya haji. Dalam perayaan ini, mereka yang mampu 
dapat memberikan sebagian hartanya untuk membantu mereka yang berada 
dalam kesusahan, seperti yang biasa dialami oleh fakir miskin, yatim piatu, atau-
pun yang memerlukan pertolongan.

Sementara sebagian umat muslim menyembelih hewan kurban, saudara-
saudara muslim yang lain tengah menunaikan rukun Islam ke 5 yaitu berhaji. inti 
dari ibadah Haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah 
hari ketika jamaah haji di tanah suci sedang melakukan wukuf di Arafah.

Meneladani Kesetiaan Nabi Ibrahim
Anjuran berkurban ini bermula dari kisah penyembelihan Nabi Ibrahim kepada 

putra terkasihnya yakni Nabi Ismail.
Pada suatu hari, Nabi Ibrahim AS menyembelih kurban fisabilillah berupa 1.000 

ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang mengaguminya, 
bahkan para malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya.

“Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah! Seandainya aku me-
miliki anak lelaki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku kurbankan kepada-
Nya,” kata Nabi Ibrahim AS, sebagai ungkapan hatinya karena istri Nabi Ibrahim, 
Sarah, belum juga mengandung.

Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah SWT 
agar dikaruniai seorang anak, dan doanya dikabulkan Allah SWT, meski melalui 
istrinya yang lain yaitu Hajar. 

Ada yang mengatakan saat itu usia Ibrahim mencapai 99 tahun, dan kare-
na demikian lamanya Nabi Ibrahim menanti keturunan, maka anak itu diberi 
nama  Isma’il, artinya “Allah telah mendengar”. Sebagai ungkapan kegembiraan 
karena akhirnya memiliki putra, seolah Ibrahim berseru: “Allah mendengar doaku”.

Ketika usia Ismail menginjak kira-kira remaja), pada malam tarwiyah, hari ke-8 
di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim AS bermimpi ada seruan, “Hai Ibrahim! Penuhilah 

nazarmu (janjimu).”
Pagi harinya, beliau pun berpikir dan 

merenungkan arti mimpinya semalam. 
Apakah mimpi itu dari Allah SWT atau 
dari setan? Dari sinilah kemudian tanggal 
8 Dzulhijah disebut sebagai hari  tarwi-
yah (artinya, berpikir/merenung).

Pada malam ke-9 di bulan Dzulhijjah, 
beliau bermimpi sama dengan sebelum-
nya. Pagi harinya, beliau tahu dengan ya-
kin mimpinya itu berasal dari Allah SWT. 
Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut 
dengan hari ‘Arafah’ (artinya mengetahui), 
dan bertepatan pula waktu itu beliau se-
dang berada di tanah Arafah.

Malam berikutnya, beliau mimpi lagi 
dengan mimpi yang serupa. Maka, keeso-
kan harinya, beliau bertekad untuk melak-
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sanakan nazarnya (janjinya) untuk menyembelih kur-
ban. 

Dalam riwayat lain dijelaskan, ketika Nabi Ibra-
him AS bermimpi untuk yang pertama kalinya, maka 
beliau memilih domba-domba gemuk, sejumlah 100 
ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api 
datang menyantapnya. Beliau mengira bahwa perin-
tah dalam mimpi sudah terpenuhi. Untuk mimpi yang 
kedua kalinya, beliau memilih unta-unta gemuk se-
jumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. 
Tiba-tiba api datang menyantapnya, dan beliau men-
gira perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi.

Pada mimpi untuk ketiga kalinya, seolah-olah ada 
yang menyeru, “Sesungguhnya Allah SWT memerin-

tahkanmu agar menyembelih pu-
tramu, Ismail.” Beliau terbangun 
seketika, langsung memeluk Is-
mail dan menangis hingga waktu 
Shubuh tiba. 

Untuk melaksanakan perintah 
Allah SWT tersebut, beliau men-
emui istrinya terlebih dahulu, Hajar 
(ibu Ismail). Beliau berkata, “Dan-
danilah putramu dengan pakaian 
yang paling bagus, sebab ia akan 
kuajak untuk bertamu kepada Al-
lah.” Hajar pun segera mendan-
dani Ismail dengan pakaian paling 
bagus serta meminyaki dan meny-
isir rambutnya.

Kemudian beliau bersama pu-
tranya berangkat menuju ke suatu 
lembah di daerah Mina dengan 
membawa tali dan sebilah ped-
ang. Pada saat itu, Iblis terkutuk 

sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesi-
buk itu. Mondar-mandir ke sana ke mari. Ismail yang 
melihatnya segera mendekati ayahnya.

“Hai Ibrahim! Tidakkah kau perhatikan anakmu 
yang tampan dan lucu itu?” seru Iblis.

“Benar, namun aku diperintahkan untuk itu (me-
nyembelihnya),” jawab Nabi Ibrahim AS.

Setelah gagal membujuk ayahnya, Iblsi pun 
datang menemui ibunya, Hajar. “Mengapa kau 
hanya duduk-duduk tenang saja, padahal suamimu 
membawa anakmu untuk disembelih?” goda Iblis.

“Kau jangan berdusta padaku, mana mungkin 
seorang ayah membunuh anaknya?” jawab Hajar.

“Mengapa ia membawa tali dan sebilah pedang, 
kalau bukan untuk menyembelih putranya?” rayu Ib-
lis lagi.

“Untuk apa seorang ayah membunuh anaknya?” 
jawab Hajar balik bertanya.

“Ia menyangka bahwa Allah memerintahkannya 
untuk itu”, goda Iblis meyakinkannya.

“Seorang Nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat 
kebatilan. Seandainya itu benar, nyawaku sendiri 
pun siap dikorbankan demi tugasnya yang mulia 
itu, apalagi hanya dengan mengurbankan nyawa 
anakku, hal itu belum berarti apa-apa!” jawab Hajar 
dengan mantap.

Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap 
berusaha untuk menggagalkan upaya penyembe-
lihan Ismail itu. Maka, ia pun menghampiri Ismail 
seraya membujuknya, “Hai Isma’il! Mengapa kau 
hanya bermain-main dan bersenang-senang saja, 
padahal ayahmu mengajakmu ketempat ini hanya 
untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan 
sebilah pedang,”

“Kau dusta, memangnya kenapa ayah harus me-
nyembelih diriku?” jawab Ismail dengan heran. 

“Ayahmu menyangka bahwa Allah memerintah-

khusus



19ISSN NO. 1410-4210 | VOLUME 12 No. 5

kannya untuk itu” kata Iblis meyakinkannya.
“Demi perintah Allah! Aku siap mendengar, 

patuh, dan melaksanakan dengan sepenuh jiwa 
ragaku,” jawab Ismail dengan mantap.

Ketika Iblis hendak merayu dan meng-
godanya dengan kata-kata lain, mendadak Is-
mail memungut sejumlah kerikil ditanah, dan 
langsung melemparkannya ke arah Iblis hingga 
butalah matanya sebelah kiri. Maka, Iblis pun 
pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah kemu-
dian dikenal dengan kewajiban untuk melempar 
kerikil (jumrah) dalam ritual ibadah haji.

Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim AS 
berterus terang kepada putranya, “Wahai 
anakku! Sesungguhnya aku melihat dalam mim-
pi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan-
lah apa pendapatmu?…” (QS. Ash-Shâffât, [37]: 
102).

“Ia (Ismail) menjawab, ‘Hai bapakku! Ker-
jakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, In-
sya Allah! Kamu mendapatiku termasuk orang-
orang yang sabar” (QS. Ash-Shâffât, [37]: 102).

Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi 
Ibrahim AS dan langsung ber-tahmid (mengu-
capkan Alhamdulillâh) sebanyak-banyaknya.

Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu Is-
mail berpesan kepada ayahnya, “Wahai ayah-
anda! Ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-
gerak sehingga merepotkan. Telungkupkanlah 
wajahku agar tidak terlihat oleh ayah, sehingga 
tidak timbul rasa iba. Singsingkanlah lengan 
baju ayah agar tidak terkena percikan darah 
sedikitpun sehingga bisa mengurangi pahal-
aku, dan jika ibu melihatnya tentu akan turut 
berduka.”

“Tajamkanlah pedang dan goreskan segera 
dileherku ini agar lebih mudah dan cepat pros-
es mautnya. Lalu bawalah pulang bajuku dan 
serahkan kepada agar ibu agar menjadi kenan-
gan baginya, serta sampaikan pula salamku 
kepadanya dengan berkata, ‘Wahai ibu! Ber-
sabarlah dalam melaksanakan perintah Allah.’ 
Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak 
lain ke rumah ibu sehingga menambah belas-
ungkawa ibu padaku, dan ketika ayah melihat 
anak lain yang sebaya denganku, janganlah di-
pandang seksama sehingga menimbulkan rasa 
sedih di hati ayah,” sambung Isma’il.

Setelah mendengar pesan-pesan putranya 
itu, Nabi Ibrahim AS menjawab, “Sebaik-baik 
kawan dalam melaksanakan perintah Allah 
SWT adalah kau, wahai putraku tercinta!”

Kemudian Nabi Ibrahim AS menggoreskan 
pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher pu-
tranya yang telah diikat tangan dan kakinya, na-
mun beliau tak mampu menggoresnya.

Ismail berkata, “Wahai ayahanda! Lepas-
kan tali pengikat tangan dan kakiku ini agar aku 
tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan per-

intah-Nya. Goreskan lagi ke leherku agar para 
malaikat megetahui bahwa diriku taat kepada 
Allah SWT dalam menjalankan perintah semata-
mata karena-Nya.”

Nabi Ibrahim AS melepaskan ikatan tangan 
dan kaki putranya, lalu beliau hadapkan wajah 
anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan 
pedangnya ke leher putranya dengan sekuat 
tenaganya, namun beliau masih juga tak mam-
pu melakukannya karena pedangnya selalu 
terpental. Tak puas dengan kemampuanya, be-
liau menghujamkan pedangnya kearah sebuah 
batu, dan batu itu pun terbelah menjadi dua ba-
gian. “Hai pedang! Kau dapat membelah batu, 
tapi mengapa kau tak mampu menembus dag-
ing?” gerutu beliau.

Atas izin Allah SWT, pedang menjawab, “Hai 
Ibrahim! Kau menghendaki untuk menyembelih, 
sedangkan Allah penguasa semesta alam ber-
firman, ‘jangan disembelih’. Jika begitu, kenapa 
aku harus menentang perintah Allah?”

Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya ini 
benar-benar suatu ujian yang nyata (bagimu). 
Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembe-
lihan yang besar.” (QS. Ash-Shâffât, [37]: 106)

Menurut satu riwayat, bahwa Ismail diganti 
dengan seekor domba kibas yang dulu pernah 
dikurbankan oleh Habil dan selama itu dom-
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ba itu hidup di surga. Malaikat Jibril 
datang membawa domba kibas itu dan 
ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim 
AS menggoreskan pedangnya ke leher 
putranya. Dan pada saat itu juga se-
mesta alam beserta seluruh isinya ber-
takbir (Allâhu Akbar) mengagungkan 
kebesaran Allah SWT atas kesabaran 
kedua umat-Nya dalam menjalankan 
perintahnya. 

Melihat itu, malaikai Jibril terkagum-
kagum lantas mengagungkan asma Al-
lah, “Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu 
Akbar”. Nabi Ibrahim AS menyahut, “Lâ 
Ilâha Illallâhu wallâhu Akbar”. Ismail 
mengikutinya, “Allâhu Akbar wa lillâhil 
hamd”. Kemudian bacaan-bacaan 
tersebut dibaca pada setiap hari raya 
kurban (Idul Adha). (Nasiruddin, S.Ag, 
MM, 2007, Kisah Orang-Orang Sabar, 
Republika, Jakarta)

Idul Adha Diperingati Umat Muslim 
Sedunia

Peristiwa Nabi Ibrahim ini memberi-
kan kesan yang mendalam bagi setiap 
umat muslim. Nabi Ibrahim yang telah 
menunggu kehadiran buah hati selama 
bertahun-tahun ternyata mampu lulus 
dari ujian Allah SWT untuk menyembe-
lih putranya sendiri.

Peringatan Idul Adha kini dimaknai 
dengan menyembelih hewan kurban. 
Peringatan ini dilakukan oleh seluruh 
umat muslim di dunia. Perayaan Idul 
Adha ini memiliki dua arti penting yaitu 
ketaatan akan perintah Allah SWT dan 
kepedulian sosial.

Ketaatan akan perintah Allah SWT 
dimaksudkan dengan melaksanakan 
semua ajaran yang telah diberikan Al-
lah SWT melalui kejadian-kejadian 
yang terjadi secara nyata pada para 
nabi. Sementara kepedulian sosial di-
maksudkan bahwa ritual penyembeli-
han hewan kurban ini menggambarkan 
kepedulian kaum mampu kepada kaum 
yang membutuhkan.

 Ritual penyembelihan hewan 
kurban ini tidak hanya dilakukan oleh 
setiap individu saja, instansi swasta 
maupun lembaga pemerintahan juga 
merayakan Idul Adha dengan melaku-
kan penyembelihan hewan kurban.

 Salah satunya adalah Kemen-
terian Dalam Negeri (Kemendagri). 
Dalam kegiatan penyembelihan he-
wan kurban pada tahun 2013 ini, Ke-
mendagri mengurbankan total seban-
yak 23 ekor sapi dan 26 ekor kambing.

 Mayoritas hewan kurban terse-
but disembelih di tempat pemotongan 
hewan, dan secara simbolis dilakukan 
penyembelihan terhadap 2 ekor sapi di 
halaman kantor Kemendagri di Medan 
Merdeka Utara pada 17 Oktober lalu.

 Menurut Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi, penyelenggaraan pe-
nyembelihan hewan kurban, di samp-
ing melaksanakan perintah agama juga 
sebagai wujud syukur para pegawai 
Kemendagri.

Gamawan Fauzi menambahkan, 
sebagai manusia betapa banyaknya 
nikmat yang kita peroleh setiap hari. 
Beliau mencontohkan, setiap manusia 

tidak pernah menghitung berapa ok-
sigen yang harus dihirup setiap hari. 
Padahal jika oksigen diberi harga oleh 
Allah SWT, berapa banyak yang harus 
kita bayar.

“Kadang-kadang kita lupa ber-
syukur akan nikmat yang kita peroleh 
setiap hari. Makanya dirikanlah zho-
lat, bayarkanlah zakat dan hendaklah 
kamu berkorban. Kami maksudkan 
juga untuk meningkatkan kepedulian 
sosial, sesama karyawan dan masyara-
kat sekitar kantor Kemendagri sesuai 
dengan tema pelaksanaan kurban ta-
hun 2013 yakni ‘Dengan melaksanakan 
ibadah kurban mari kita tingkatkan iba-
dah sosial kita’.

“Jumlah hewan dari seluruh kom-
ponen sebanyak 23 ekor sapi dan 26 
ekor kambing. Hewan kurban meru-
pakan hasil pengumpulan hewan kur-
ban secara berkelompok,” katanya di 
acara penyembelihan hewan kurban 
tahun 2013 di Gedung Kemendagri, Ja-
lan Medan Merdeka Utara, 17 Oktober 
2013.

Menurut Gamawan Fauzi, nanti-
nya daging kurban akan diberikan 
kepada seluruh pegawai Kemendagri 
dan sebagian akan diberikan kepada 
masyarakat yang ada di sekitar kantor 
Kemendagri.

“Mustahik ada sekitar 3000 orang 
yang terdiri dari pegawai Kemendagri 
sebanyak 2300 orang dan sisanya ke-
pada Pengelola Masjid An’nur serta 
masyarakat sekitar 700 orang orang,” 
ujarnya.   (F.DASA SAPUTRA)
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B
agi sebagian masyarakat, image Pegawai Negeri Sipil (PNS) identik 
dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun seiring dengan 
perkembangan jaman, para pelayan masyarakat ini mulai menata diri 
agar mampu bekerja dengan bersih. Untuk itulah Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) memberikan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) terhadap Ke-
menterian/Lembaga (K/L) yang ada di Indonesia.

Penilaian ini dilakukan dalam rangka optimalisasi pencegahan korupsi untuk 
mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah membangun sistem an-
tikorupsi di instansinya dengan melakukan PIAK.

PIAK merupakan salah satu upaya KPK untuk membangun sistem antikorupsi 
di instansi dengan lebih sistematis melalui penilaian terhadap inisiatif yang dilaku-
kan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan program-program antikorupsi.

Nilai PIAK Nasional adalah 5,34, dengan perincian nilai indikator utama 5,85 
dan nilai indikator inovasi adalah 2,45. Nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai 
rata-rata seluruh peserta PIAK. Nilai standar minimal PIAK yang ditetapkan oleh 
KPK adalah 6,00. 

BERBENAH DIRI, BPP KEMENDAGRI 
SOSIALISASI PIAK TAHUN 2013

telaah

Evaluasi Tahun 2012, BPP Kemendagri Tempati 
Peringkat Terakhir diantara Komponen Kemendagri 
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Keikutsertaan kementerian, lem-
baga, pemerintah daerah dalam PIAK 
bersifat  voluntary basis. Dal hal ini, 
peserta PIAK melakukan penilaian 
sendiri (self assessment) terhadap 
pertanyaan-pertanyaan terkait inisiatif 
antikorupsi yang telah dilakukannya 
berikut bukti-bukti pendukungnya. Ha-
sil penilaian sendiri diverifikasi oleh tim 
dari KPK dibantu oleh beberapa orang 
tenaga ahli.

Pada Tahun 2011, Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat 
hasil yang cukup memuaskan dengan 
masuk dalam peringkat ke empat nilai 
PIAK tertinggi diantara K/L.

Kementerian Perhubungan 

mendapat peringkat pertama dalam 
PIAK. Dari 23 Instansi Pemerintah 
Pusat   yang dinilai oleh KPK, sepuluh 
besar diantaranya meraih nilai diatas 
6. Dari sepuluh besar instansi tersebut, 
lima besar diantaranya yaitu Kemen-
hub yang mendapatkan nilai tertinggi 
yaitu 7,65, peringkat kedua ditempati 
Kementerian Perdagangan dengan 
nilai 7,49, selanjutnya Kementerian 
ESDM (7,23), Kementerian Dalam Neg-
eri (6,99), dan Kementerian Kehutanan 
(6,99).

Berdasarkan hasil evaluasi PIAK 
Tahun 2012, Badan Penelitian dan 
Pengembangan (BPP) Kemendagri 
memperoleh nilai 6,40 atau menduduki 

peringkat ke empat dari 
23 K/L yang mengikuti 
penilaian PIAK.

“BPP menempati 
peringkat terakhir dari 3 
komponen di Kemendag-
ri yang mengikuti PIAK 
dibawah Sekretariat Jen-
deral (Setjen) dan Direk-
torat Jenderal Keuangan 
Daerah (Ditjen Keuda),” 
kata Kepala BPP Ke-
mendagri, Ahmad Zubai-
di, dalam pelaksanaan 
fasilitasi PIAK Tahun 
2013, di Hotel Orchard 
Pangeran Jayakarta Ja-
karta, beberapa waktu 
lalu.

Ahmad Zubaidi mengatakan, BPP 
Kemendagri menempati peringkat tera-
khir dari 3 komponen Kemendagri dise-
babkan belum tersedianya system pe-
nilaian kinerja yang obyektif dan terukur, 
masih kurangnya presentasi kepatuhan 
Laporan Harta Kekayaan Penyelengga-
ra Negara (LHKPN), penerapan penan-
ganan secara elektronik, penanganan 
tindak lanjut pengaduan masyarakat.

“Selain itu juga masih rendahnya 
kecukupan dan efektivitas dari inisiatif 
anti korupsi dan belum adanya pe-
nilaian inovasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, PIAK adalah alat 
ukur dalam menilai kemajuan suatu 
instansi public dalam mengembang-
kan upaya pemberantasan korupsi 
di instansinya. PIAK ditujukan untuk 
mengukur apakah suatu instansi telah 
menerapkan sistem dan mekanisme 
yang efektif untuk mencegah dan men-
gurangi korupsi di lingkungannya, se-
cara umum variable dan indikator yang 
akan dinilai terdiri dari 8 indikator dan 
variable inovasi.

telaah

8 INDIKATOR UTAMA DALAM PIAK ANTARA LAIN:
•	 Kode etik khusus
•	 Transparansi dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
•	 Transparansi penyelenggaraan Negara
•	 Transparansi dalam pengadaan
•	 Mekanisme pengaduan masyarakat
•	 Akses publik dalam memperoleh informasi
•	 Pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/APIP/KPK
•	 Kegiatan promosi anti korupsi

VARIABEL INOVASI YAITU : INOVASI ANTI KORUPSI.

Pelaksanaan PIAK sendiri memiliki beberapa tujuan dan manfaat, 
diantaranya yaitu:
•	 Memberikan gambaran tentang upaya-upaya anti korupsi yang 

secara nyata telah dilakukan oleh unit utama di sektor publik.
•	 Mendorong unit utama agar bertanggungjawab terhadap keber-

hasilan upaya pencegahan korupsi di unit utamanya.
•	 Memastikan bahwa tiap unit utama memiliki inisiatif dan komitmen 

yang cukup kuat terhadap upaya pemberantasan korupsi yang 
berada di lingkungan dan kewenangannya.
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P
rovinsi Jawa Tengah memiliki peran yang 
cukup strategis untuk menopang ke-
beradaan provinsi-provinsi lain yang ada 
di Pulau Jawa maupun di seluruh Indone-

sia. Provinsi yang beribukota di Kota Semarang 
ini juga terkenal sebagai pusat dari kebudayaan 
Jawa yang merupakan salah satu suku di Indo-
nesia yang tersebar di seluruh Provinsi.
Geografis Jawa Tengah

 Dikutip dari Wikipedia, Provinsi Jawa 
Tengah dibentuk sejak zaman Hindia Belanda.

Hingga tahun  1905, Jawa Tengah terdiri 

atas 5 wilayah (gewesten) yakni Semarang, Ku-
dus, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakar-
ta  masih merupakan daerah swapraja kerajaan 
(vorstenland) yang berdiri sendiri dan terdiri dari 
dua wilayah,  Kasunanan Surakarta  dan  Mang-
kunegaran, sebagaimana Yogyakarta. 

Masing-masing  gewest  terdiri atas kabupat-
en-kabupaten. Waktu itu Kudus Gewest juga me-
liputi Regentschap Tuban dan Bojonegoro.

Setelah diberlakukannya Decentralisatie 
Besluit Tahun 1905, gewesten diberi otonomi dan 
dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga diben-

PROFIL BALITBANGDA JAWA TENGAH

MEMBANGUN KEBANGKITAN 
INOVASI DAERAH

Keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 
pada sebuah pemerintahan provinsi besar peranannya.

profil
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tuk  gemeente  (kotapraja) yang otonominya 
meliputi wilayah Pekalongan,  Tegal, Sema-
rang, Salatiga, dan Magelang.

Sejak tahun  1930, Provinsi Jawa Tengah 
ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga 
memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). 
Provinsi Jawa Tengah terdiri atas beberapa ka-
residenan  (residentie), yang meliputi bebera-
pa kabupaten (regentschap), dan dibagi lagi 
dalam beberapa kawedanan (district). Provinsi 
Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: 
Pekalongan,  Kudus-Rembang, Semarang, 
Banyumas, dan Kedu.

Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada 
tahun  1945  Pemerintah membentuk daerah 
swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan 
dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui 
Undang-undang ditetapkan pembentukan ka-
bupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang 
meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Pene-
tapan Undang-undang tersebut hingga kini di-
peringati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Ten-
gah, yakni tanggal 15 Agustus 1950.

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah 
terdiri dari 29  kabupaten  dan 6  kota. Sebe-
lum diberlakukannya Undang-undang Nomor 

22/1999 tentang  Pemerintahan Daerah, Jawa 
Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, 
yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota 
Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi 
Daerah tahun 2001 kota-kota administratif terse-
but dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah 
kabupaten.

Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan 
Provinsi Jawa Barat di bagian Barat, Provinsi 
Jawa Timur di bagian Timur, Laut Jawa di ba-
gian Utara, serta Samdera Hindia dan Provinsi 
DI.Yogyakarta di bagian Selatan.

Pertanian merupakan sektor utama penyo-
kong perekonomian Provinsi Jawa Tengah, di-
mana mata pencaharian di bidang ini digeluti 
hampir separuh dari angkatan kerja terserap. 
Kawasan  hutan  meliputi 20% wilayah provinsi, 
terutama di bagian utara dan selatan. Daerah 
Rembang, Blora-Grobogan merupakan peng-
hasil kayu jati. 

Di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat se-
jumlah industri besar dan menengah. Daerah 
Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan 
kawasan industri utama di Jawa Tengah.  Ku-
dus dikenal sebagai pusat industri rokok semen-
tara Cilacap dan Rembang terdapat industri se-

profil
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men
Blok Cepu di ping-

giran  Kabupaten Blo-
ra  (perbatasan Jawa 
Timur dan Jawa Ten-
gah) terdapat cadan-
gan minyak bumi yang 
cukup signifikan, dan kawasan ini sejak 
zaman Hindia Belanda telah lama dike-
nal sebagai daerah tambang minyak.

Sejarah Organisasi
Menurut Kepala Balitbangda Provin-

si Jawa Tengah, Drs. Agus Suryono, 
MM, pembentukan Balitbanda Provinsi 
Jawa Tengah merupakan tindak lan-
jut dari Undang–Undang No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 
No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenan-
gan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi Sebagai Daerah Otonom; serta 
KepMendagri No.40 Tahun 2001, ten-
tang Organisasi dan TataKerja Departe-
men Dalam Negeri.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah  membentuk Balitbangda me-
lalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 
Tahun 2001 tanggal 20 Juni 2002 ten-
tang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi 
Balitbang.

Kedudukan Balitbangda tersebut 
diperkuat dengan keluarnya UU-R I No 
18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional 
Penelitian, Pengembangan dan Pener-
apan IPTEK dan Keputusan Gubernur 
Jawa Tengah No 46 tahun 2002 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi 
serta Tata Kerja Balitbangda Provinsi 
Jawa Tengah.

“Balitbangda merupakan lembaga 
yang mempunyai kedudukan sebagai 
perangkat Daerah yang bertanggung 
jawab terhadap pelaksanaan dan koor-
dinasi kegiatan penelitian dan pengem-
bangan di daerah,” katanya.

Dengan terbentuknya Balitbangda 
di jajaran Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah diharapkan semua kegiatan 
Litbang di Provinsi Jawa Tengah dapat 
dikoordinasikan dan dikelola secara 
sinergis, untuk meningkatkan efisien-
si, efektivitas kegiatan penelitian dan 
pengembangan di Provinsi Jawa Ten-
gah.

Selain itu keberadaan Balitbangda 
Provinsi Jawa Tengah juga diharapkan 

dapat mengurangi terjadinya duplikasi 
antar kegiatan penelitian yang selama 
ini masih tersebar di berbagai lemba-
ga, unit kerja Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka menghadapi global-
isasi dan otonomi daerah, Balitbangda 
Provinsi Jawa Tengah diharapkan mam-
pu berperan sebagai Think Tank dalam 
mengkaji berbagai formulasi peningka-
tan kapasitas daerah dan pemanfaatan 
sumber daya secara optimal dan men-
gidentifikasi potensi dan permasalahan 
di daerah, yang akhirnya akan dapat 
menyusun upaya dan model kebijakan 
yang diperlukan guna pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan motto Provinsi 
Jawa Tengah, yaitu Bali Ndeso Mban-
gun Ndeso, Balitbangda Provinsi 
Jawa Tengah memiliki visi ”Terwujud-
nya Penelitian, Pengembangan dan 

Penerapan Ilmu 
P e n g e t a h u a n 
dan Teknologi 
(Iptek) Untuk Ke-
sejahteraan Ma-
syarakat.” Untuk 
itu Balitbangda 

Provinsi Jawa Timur memiliki misi:
Mengembangkan sumberdaya 

manusia litbang yang profesional dan 
mandiri dengan dukungan sarana dan 
prasarana yang memadai.

Mewujudkan perencanaan dan 
pelaksanaan penelitian, pengemban-
gan dan penerapan iptek yang sinkron 
dengan arah kebijakan daerah.

Mewujudkan perumusan kebijakan 
publik yang mendasarkan pada  hasil 
penelitian, pengembangan dan pener-
apan iptek bagi kesejahteraan ma-
syarakat.
Hal ini dimaksudkan agar tujuan ke-
beradaan Balitbangda Provinsi Jawa 
Tengah dapat terwujud, yaitu: 
•	 Meningkatnya kualitas sumber 

daya manusia (SDM) litbang ke 
arah yang lebih profesional dan 
mandiri;

Di Provinsi Jawa Tengah juga terdapat sejumlah 
industri besar dan menengah. Daerah Sema-

rang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawa-
san industri utama di Jawa Tengah.

profil
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•	 Meningkatnya sarana dan prasara-
na pendukung kegiatan penelitian 
dan pengembangan;

•	 Meningkatnya hasil perenca-
naan dan pelaksanaan penelitian, 
pengembangan dan penerapan 
Iptek yang sinkron dengan arah 
kebijakan daerah;

•	 Meningkatnya pemanfaatan ha-
sil penelitian pengembangan dan 
penerapan Iptek sebagai bahan 
perumusan kebijakan publik yang 
mendukung kesejahteraan ma-
syarakat.

”Kebijakan yang diambil diarahkan 
pada peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM), sarana prasara-
na, koordinasi dan monitoring evaluasi 
untuk meningkatkan kinerja organisasi 

dalam rangka meningkatkan kualitas 
penelitian dan pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan pene-
rapannya dalam kebijakan pembangu-
nan daerah,” ujarnya.

Balitbangda Provinsi Jawa Tengah 
memiliki tugas pokok melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebi-
jakan daerah di Bidang Litbang. Untuk 
menyelenggarakan tugas pokok terse-
but, Balitbangda Provinsi Jawa Tengah 
mempunyai fungsi yaitu :
•	 Perumusan kebijakan teknis di Bi-

dang Penelitian dan Pengemban-
gan.

•	 Penyelenggaraan urusan pemer-
intahan dan pelayanan umum bi-
dang Penelitian dan Pengemban-
gan.

•	 Pembinaan, fasilitasi dan pelak-
sanaan tugas Penelitian dan 
Pengembangan di bidang Pemer-
intahan dan Sosial Budaya, Eko-
nomi, Prasarana Wilayah, dan 
Pengembangan dan Penerapan 
IPTEK Lingkup Provinsi dan Kabu-
paten/Kota.

•	 Pemantauan, Evaluasi dan Pelapo-
ran bidang Penelitian dan Pengem-
bangan.

•	 Pelaksanaan Kesekretariatan 
Badan.

•	 Pelaksanaan tugas lain yang di-
berikan Gubernur sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi.

Didukung Kualitas dan Kuantitas 
SDM Yang Mumpuni

profil
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Kemapanan Balitbangda Provinsi 
Jawa Barat dalam membantu meru-
muskan hasil kelitbangan guna menja-
lankan pembangunan di Provinsi Jawa 
Tengah, Balitbangda Provinsi Jawa 
Tengah didukung oleh kualitas dan ku-
antitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang mumpuni.

Tercatat komposisi pegawai Ba-
litbangda Provinsi Jawa Tengah ada 
sebanyak 73 personel yang terdiri dari 
struktural, fungsional peneliti, fungsio-
nal pustakawan, staf dan tenaga harian 
lepas.

Khusus untuk fungsional peneliti, 
tercatat ada 11 orang fungsional pene-
liti di Balitbangda Provinsi Jawa Tengah 
hingga saat ini. Sejak tahun 2002 terca-
tat sudah puluhan kajian strategis yang 

dihasilkan. Begitu juga dengan peneli-
tian-penelitian yang tercatat sudah ba-
nyak dilakukan oleh fungsional peneliti 
Balitbangda Provinsi Jawa Tengah.

Selain melakukan penelitian seca-
ra mandiri, Balitbangda Provinsi Jawa 
Tengah juga menggandeng akademisi 
yang berasal dari Universitas, baik ne-
geri maupun swasta, yang ada di Pro-
vinsi Jawa Tengah.

Balitbangda Provinsi Jawa Tengah 
juga memfasilitasi para penemu, peng-
embang dan penggali teknologi agar 
mendapat penghargaan secara nasio-penghargaan secara nasio-
nal, diantaranya yaitu:

Penghargaan Siddhakretya dari 
Menristek/Kepala Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi Republik 
Indonesia, dalam rangka Puncak Pe-
ringatan Hari Kebangkitan Teknologi 
Nasional ke-IX tahun 2004 kepada Cv. 
Multi Global Agrindo dari Kabupaten 
Karanganyar atas hasil karya teknologi 
terterapkan dalam bidang Teknologi 
Pertanian dan Agroindustri.

Penghargaan Labdhakretya atas 
karya nyata kreativitas dan inovasi tek-
nologi, yang dilakukan oleh Siswandi 
S. Hadi dari Kabupaten Brebes dalam 
bidang Kemasyarakatan dan Kemanu-
siaan. Serta Martubi dari Kabupaten 
Kendal di bidang Kerajinan dan Industri 
Rumah Tangga.

Penghargaan Anugrah Industri Ri-Anugrah Industri Ri-
set Masyarakat pada Tahun 2006 kepa-
da Sukasminto dari Kabupaten Wono-
giri, atas karya  dan inovasi teknologi 
dalam bidang Teknologi Pertanian dan 
Agroindustri.

Penghargaan Anugerah Pranata 
Penelitian Dan Pengembangan (PRA-
YOGASALA) dari Presiden, pada Tahun 
2012 yang diberikan kepada Balitbang-yang diberikan kepada Balitbang-
da Provinsi Jawa Tengah. Penghar-
gaan ini merupakan Penghargaan bagi 
Lembaga Litbang Provinsi terbaik Se-
Indonesia yang diserahkan di Bandung 
pada acara puncak Peringatan Hari 
Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 
pada tanggal 30 Agustus 2012.

Terakhir pada Tahun 2013, Jawa 
Tengah  meraih dua penghargaan di bi-
dang ilmu pengetahuan dan teknologi 
yakni Anugerah Iptek Budhipura 2013 
dan Anugerah sebagai Provinsi Pelo-
por Penguatan Sistem Inovasi Dae-

rah (SIDa). Anugerah Iptek Budhipura 
2013 diserahkan langsung oleh Menteri 
Riset dan Teknologi Gusti Muhammad 
Hatta kepada Gubernur Jateng Gan-
jar Pranowo yang disaksikan langsung 
oleh Presiden RI Bapak  Susilo Bam-
bang  Yudhoyono pada puncak perin-
gatan HAKTEKNAS ke-18 Tingkat Na-
sional.

Anugerah Iptek Budhipura 2013 
diberikan kepada Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah atas prakarsa dan kon-
tribusinya dalam rangka penguatan 
kelembagaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di Jawa Tengah. 

Sementara Anugerah Iptek sebagai 
Provinsi Pelopor Penguatan Sistem 
Inovasi Daerah diberikan atas presta-
si Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
dalam rangka pengembangan dan 
implementasi penguatan sistem inovasi 
daerah (SIDa) secara sinergis dengan 
pelaksanaan pembangunan di wilayah 
Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, Sudiyanto, warga Desa 
Kotayasa, Kecamatan Sumbang Ka-
bupaten Banyumas mendapatkan 
Anugerah Kreativitas dan Inovasi Ma-
syarakat (Labdhakretya) atas presta-
sinya dengan hasil karya Pompa Hid-
ran Tenaga Air Melalui Sistem Balon 
pada Kutub Tabung. Hasil karya terse-
but merupakan hasil seleksi kegiatan 
Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat 
(KRENOVA) yang dilaksanakan se-
cara rutin setiap tahun oleh Balit-
bangda Provinsi Jawa Tengah. 
(Balitbangda Provinsi Jawa 
Tengah, F.Dasa Saputra)

profil
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H
erkulana mengungkapkan 
rencana tersebut dalam 
Rapat Kerja Forum Komuni-
kasi Penelitian dan Pengem-

bangan Daerah (FKPPD)  Regional 
Tengah  Ke-II yang turut mengundang 
narasumber dari Kementerian Dalam 
Negeri dan Kementerian Riset dan 
Teknologi.

Menurut Herkulana, Provinsi Kali-
mantan Barat membutuhkan lembaga 
penelitian yang kuat untuk memanfaat-
kan potensi sumber daya alam dan 
budaya. Hal ini tercermin dalam visi 
pembangunan daerah di Kalbar yaitu 
mewujudkan masyarakat Kalimantan 
Barat yang beriman, sehat, cerdas, 

aman, berbudaya, dan sejahtera. 
Sebagai provinsi yang di plot men-

jadi salah satu daerah penghasil ener-
gi nasional berdasarkan koridor MP3EI, 
Kalbar membutuhkan kebijakan-kebi-
jakan inovatif yang dapat diimplemen-
tasikan di daerah. “ Di sinilah peran 
litbang muncul, inovasi daerah sasa-
rannya ialah menerapkan dan meman-
faatkan hasil litbang untuk kesejahter-
aan masyarakat,” kata Herkulana.

Terkait dengan inovasi daerah, 
narasumber dari Kementerian Ri-
set dan Teknologi, Dr.Eng. Hotmatua 
Daulay mengatakan, inovasi daerah 
telah dibuat pedomannya melalui 
Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Terlebih 

lagi telah ada Peraturan Bersama an-
tara Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Riset Dan Teknologi yang memayungi 
daerah untuk lebih berani berkreasi un-
tuk memajukan daerahnya. 

Peraturan Bersama Menristek dan 
Mendagri nomor 3 Tahun 2012 dan No-
mor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan 
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menga-
tur mekanisme koordinasi di tingkat 
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. 
Di tingkat provinsi contohnya, guber-
nur memiliki peran sentral terhadap ke-
majuan inovasi di daerahnya sehingga 
peran lembaga litbang daerah sebagai 
pembantu gubernur dalam urusan 
penelitian jadi penting.

PERAN PENTING BALITBANGDA
DALAM MENDUKUNG PROGRAM MP3EI

forum

 “Untuk memperkuat kelembagaan, kami ingin Kantor Penelitian dan Pengembangan 
Provinsi Kalimantan Barat dapat berdiri sendiri dengan berubah menjadi Badan Pene-
litian dan Pengembangan. Hal ini didukung penuh oleh Gubernur”, ungkap Plt. Kepala 
Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Dr. Herkulana 
Mekarryani, beberapa waktu lalu di Pontianak. 
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Untuk meningkatkan pengembangan SIDa, Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Ka-
limantan Barat menginventarisir kekurangan yang ada. Menurut Herkulana keterbatasan terkait 
SIDa di daerahnya diantaranya belum terpadunya data dan informasi yang terkait SIDa, sumber 
daya peneliti dan perekayasa masih terbatas, pemahaman tentang SIDa yang masih kurang, dan 
kebijakan mengenai SIDa belum tersedia. 

“Maka diperlukan strategi-strategi untuk lebih memperkenalkan apa itu SIDa, ya salah satunya 
ialah mengubah lembaga litbang yang tadinya hanya berbentuk kantor menjadi sebuah badan,” 
ujar Herkulana. Strategi lain, menurut Herkulana, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan 
stakeholders dalam ketersediaan dan keterpaduan data, perlu adanya promosi kelitbangan kepa-
da masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, serta perlu melakukan advokasi dan desiminasi kepada 
pembuat kebijakan, DPRD, Pemda, dan dunia usaha.

Rekomposisi FKPPD Regional  
Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Domoe Abdi, mengapresiasi niat Provinsi Kali-

mantan Barat untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Menurutnya, hal 
tersebut sudah bisa diakomodir dan dipayungi oleh Per-
aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Penelitian dan Pengembangan. Dalam peraturan 
tersebut daerah diberi wewenang untuk mendirikan Badan 
Penelitian dan Pengembangan di daerahnya. 

Kemudian dalam hubungannya dengan MP3EI, Domoe 
Abdi menawarkan rekomposisi regional FKPPD. Pembagian 
daerah regional FKPPD sekarang yakni Regional Barat, Ten-
gah, dan Timur yang berbasis kewilayahan sering tidak ber-
korelasi satu sama lain untuk kebijakan skala nasional seperti 
MP3EI dan SINAS. 

Daerah yang tergolong dalam tiap satu regional cender-
ung tidak memiliki arah pembangunan yang sama dikarena-
kan sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan 
sumber industrinya. Oleh karena itu, pembagian regional 

forum
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forum

INSET:

Susunan Keanggotaan Pengurus Forum Komunikasi Penelitian Dan 
Pemngembangan Kementerian Dalam Negeri Regional Tengah:
•	 Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Timur (Ketua)
•	 Kepala Balitbang Provinsi Jawa Tengah (Wakil Ketua)
•	 Sekretaris Badan Litbang  Provinsi Kalimantan Timur (Sekretaris)
•	 Sekretaris Badan Litbang  Provinsi Jawa Tengah (Wakil Sekretaris)
•	 Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur (Anggota)
•	 Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Selatan (Anggota)
•	 Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (Anggota)
•	 Kepala Kantor Litbang Provinsi Kalimantan Barat (Anggota)
•	 Kepala Bidang Litbang Bappeda  Provinsi Kalimantan Tengah 

(Anggota)
•	 Kepala Bidang Litbang Bappeda  Provinsi Bali (Anggota)
•	 Kepala Bidang Pengendalian Bappeda  Provinsi D.I. Yogyakarta 

(Anggota)
•	 Kepala Bidang Litbang Bappeda  Provinsi Jawa Barat (Anggota)

FKPPD agar dikelompokkan berdasar-
kan koridor MP3EI yakni FKPPD kori-
dor Sumatera, FKPPD koridor Jawa, 
FKPPD koridor Kalimantan, FKPPD ko-
ridor Bali dan Nusa Tenggara, FKPPD 
koridor Sulawesi, dan FKPPD koridor 
Maluku dan Papua.

Keuntungan pembagian regional 
baru ini salah ialah masing-masing ko-
ridor telah memiliki konsep tema seb-
agai titik berat pembangunan sehing-
ga Balitbangda akan mendapat tugas 
dan fungsi jelas dan realistis. Selain itu, 
pembahasan di tingkat regional lebih 
terfokus karena cenderung memiliki 
arah atau tema pembangunan yang 
sama.

“Namun ini merupakan konsep 
yang kami tawarkan untuk emudian 
kita bahas lagi di tingkat Raker FKPPD 
Nasional,” tutup Domoe. 
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M
enurut Sekretaris Jenderal Ke-
mendagri, Diah Anggraeni dalam 
sambutan pembukaan acara 
mengatakan bahwa pelaksanaan 

agenda tahunan ini merupakan satu hal yang 
sangat penting Bagian Organisasi memegang 
peranan strategis dan terlibat langsung dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah 
daerah.

Untuk itu diperlukan sebuah sinergitas an-
tar pejabat di Bidang Organisasi, baik pusat 
maupun daerah agar pelaksanaan reformasi 
birokrasi antara lain penataan organisasi per-
angkat daerah, penataan ketatalaksanaan, 
penerapan Sistem Auntabilitas Kinerja Instan-
si  Pemerintah  (SAKIP), Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah  (SPIP), SIstem Manajemen 

Kinerja (SMK) dan 
pelaksanaan analisis 
jabatan dapat berja-
lan dengan lancar.

“Diharapkan me-
lalui pertemuan ini ki-
ranya dapat melahir-
kan suatu konsepsi 
dan pemikiran yang 
bermanfaat bagi 
bangsa dan Negara 
kita dan khususnya 
bagi pemerintah 
daerah,” katanya di 
Jakarta, Kamis, 7 
November 2013.

Diah Anggraeni 
m e n a m b a h k a n , 
rapat koordinasi ini 
dinilai penting dan 
strategis juga seja-
lan dengan bergu-
lirnya beberapa ke-
bijakan yang terkait 
dengan penyeleng-
garaan pemerintah 
daerah, seperti pem-

bahasan revisi Undang Undang (UU) Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
yang dikembangkan menjadi 3 UU yaitu RUU 
Pemerintahan Daerah, RUU Pemilu Kepala 
Daerah dan RUU Desa termasuk sedang diba-
has pula RUU Aparatur SIpil Negara (ASN).

Menurut Diah, dengan terjadinya peruba-
han kebijakan tersebut maka akan terjadi 
perubahan beberapa elemen dasar peny-
elenggaraan pemerintahan daerah seperti 
pembagian urusan antara pemerintah provinsi 
dengan pemerintah kabupaten/kota, pena-
taan daerah, kelembagaan perangkat dae-
rah, kepegawaian daerah, perwakilan daerah, 
pelayanan publik serta pembinaan dan pen-
gawasan.

KEMENDAGRI GELAR RAPAT KOORDINASI BIDANG ORGANISASI

BANYAK PERUBAHAN PAYUNG HUKUM, 
BAGIAN ORGANISASI HARUS BERBENAH
Sinergikan organisasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menggelar 
Rapat Koordinasi  Bidang Organisasi Tahun 2013.

forum
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“Semua ini agar kinerja pemerintahan daerah 
lebih sempurna, selain itu juga menjawab bebera-
pa permasalahan sesuai hasil evaluasi dan inven-
tarisasi permasalahan guna mewujudkan prinsip-
prinspi good government dan clean government,” 
ujarnya.

Selain itu, terbitnya Peraturan Presiden Nomo81 
Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Bi-
rokrasi 2010-2025 yang mengamanatkan setida-
knya delapan area perubahan sebagai sasaran 
reformasi birokrasi juga menjadi dasar lain dalam 
pelaksanaan kegiatan ini.

Diah menambahkan, beberapa perubahan ke-
bijakn yang terjadi akibat adanya perubahan pa-
yung hukum akan mengubah beberapa aspek sep-
erti bidang kelembagaan perangkat daerah. Hal ini 
sesuai dengan yang tertuang dalam PP Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Per-
angkat Daerah yang dirasakan sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan 
dan dinilai masih terlalu gemuk.

“Untuk itu telah dilakukan pemba-
hasan yang intensif dengan melibat-
kan seluruh para stake holder secara 
optimal agar terbangun organisasi 
yang rightsizing yaitu tepat fungsi, te-
pat ukuran,” tambahnya.

Selain itu, Diah menuturkan, Bi-
dang Ketatalaksanaan dan Bidang 
Analisis Jabatan juga perlu ditata 
dalam rangka efisiensi dan efektivitas 
penyelenggaraan tugas serta mem-
bangun aparatur yang memeliki kom-

petensi, profesional dan sejahtera.
Sebagaimana diamanatkan dalam 

PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai 
penerapan SAKIP dalam rangka pen-
ingkatan akuntabilitas kinerja instansi 
termasuk pelaksanaan Sistem Pen-
gendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
perlu menjadi perhatian, karena sam-
pai saat ini belum diterapkan secara 
optimal dan konsisten. 

Selain itu, dalam kesempatan 
tersebut, Diah juga menyampaikan 
bahwa pihaknya saat ini sedang di-
lakukan pembahasan RUU Aparatur 
Sipil Negara (ASN), sebagai peng-
ganti UU Nomor 43 tahun 1999 ten-
tang Pokok–Pokok Kepegawaian. 
RUU ini nantinya diharapkan dapat 
memperbaiki pola karir serta mening-
katkan kesejahteraan PNS, sehingga 
dengan sendirinya akan dapat menin-
gkatkan kinerja dan profesionalisme 

serta etos dan budaya kerja yang lebih baik.
Di akhir sambutannya, Diah juga menyampai-

kan pesan terkait agenda pemerintah pada 2014 
yaitu adanya pesta demokrasi (Pemilu). Menurut 
Diah, tahun 2014 yang oleh banyak orang dise-
but sebagai tahun politik akan menjadi pertaruhan 
nama baik aparatur pemerintah. Pasalnya sebagai 
aparatur pemerintah, PNS tidak boleh terpengaruh 
dengan dinamika politik karena sebagai PNS ha-
rus bersikap netral, tetap membeirkan pelayanan 
kepada masyarakat secara optimal, meningkatkan 
integritas dan kinerja sera disiplin.

“Ini semua harus ditanamkan pada diri setiap 
PNS agar image masyarakat terhadap aparatur se-
makin baik dan poditif,” tambahnya. 

  (F.DASA SAPUTRA)

forum
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

WUJUDKAN
TRANSPARASI

BIROKRASI

dengan Menghindari Praktik Suap!
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H
al ini dilakukan guna mewujudkan ketahanan pan-
gan di republik ini, seperti termaktub dalam amanat 
UU No 7 Tahun 1996 yang kemudian berganti men-
jadi UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan itu, pemerintah daerah pun berupaya 
mensukseskan ketahanan pangan. Apalagi, UU No 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemer-
intah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota, telah menetapkan urusan ketah-
anan pangan menjadi urusan wajib yang harus dilaksanakan 
pemerintah daerah.

MEWUJUDKAN KETAHANAN 
PANGAN DI KALIMANTAN SELATAN

Pemerintah telah mencanangkan ke-
mandirian pangan, peningkatan daya saing 
produk pertanian, peningkatan pendapatan 
petani, serta kelestarian lingkungan dan 
sumber daya alam melalui program revital-
isasi pertanian.

Untuk itu, setidaknya, ada empat aspek yang wajib 
dilakukan pemerintah daerah, antara lain: (1). menjamin 
ketersediaan dan cadangan pangan di daerah. (2). mel-
ancarkan distribusi dan akses pangan. (3). menciptakan 
keanekaragaman dan keamanan pangan. (4). sigap dalam 
mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.

Hal itulah yang mendasari Pemerintah Provinsi Kalsel 
senantiasa giat menjaga stabilitas ketahanan pangan di 
daerahnya. Respons pertama Pemerintah Provinsi Kalsel 
adalah membentuk Sekretariat Dewan Bimbingan Massal 
Ketahanan Pangan pada 2001 lalu berdasarkan Peraturan 
Daerah No 17 Tahun 2001. Belakangan, Peraturan Guber-
nur No 19 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah No 6 Tahun 
2008 telah mengubah sekretariat tersebut menjadi Badan 
Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Kalsel.

Melalui BKP Kalsel, pelbagai program dan kegiatan 
dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan coba di-
upayakan oleh pemerintah provinsi. Program tersebut an-
tara lain: 

(1). BKP Kalsel berusaha mengembangkan program 
Desa Mandiri Pangan. Tujuannya, meningkatkan ketahan-

daerah
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an pangan dan gizi masyarakat Kalsel 
melalui pendayagunaan sumber daya, 
kelembagaan, dan budaya lokal ma-
syarakat perdesaan.

(2). Memetakan dan mengantisipasi 
munculnya daerah rawan pangan di 
Kalsel. Maksudnya adalah meningkat-
kan kesiapan masyarakat di daerah 
rawan pangan dalam merespons ke-
jadian rawan pangan transien. Program 
ini cukup penting, sebab dulu pernah 
kejadian, setidaknya ada 3 kabupaten 
di Kalsel yang pernah dilanda kerawa-
nan pangan pada 2007, yaitu Barito 
Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Hulu 
Sungai Selatan.

(3). Penguatan Lembaga Distribusi 
Pangan Masyarakat. Tujuannya adalah 
meningkatkan kemampuan masyarakat 
dalam usaha agribisnis pangan, cadan-
gan pangan masyarakat, dan menjaga 
stabilitas harga pangan saat panen 
raya dan masa paceklik. Keempat, 
mengembangkan Lumbung Pangan 
Masyarakat guna membangun keber-
dayaan masyarakat dalam mengelola 
dan menumbuhkan lumbung pangan 
yang partisipatif dan berkelanjutan.

(4). Mempercepat penganekaraga-
man konsumsi pangan warga. Dalam 
hal ini, Pemerintah Provinsi Kalsel mem-
fasilitasi dan mendorong terwujudnya 
pola konsumsi pangan yang beragam, 
bergizi, dan seimbang, serta aman. In-
dikator yang dipakai adalah penurunan 
konsumsi beras sebanyak 1,5 persen 
per tahun. 

(5). Meningkatkan kapasitas kelem-
bagaan dan kemampuan aparat dae-
rah dalam mengawasi, membina, dan 
menjamin ketersediaan pangan segar 
yang aman dikonsumsi oleh masyara-
kat luas.

Produksi Gabah Petani Meningkat 
Signifikan

Pada 2010, produksi padi di Kalsel 
sempat mengalami penurunan sebe-
sar 5,7 persen akibat perubahan iklim 
ekstrem la nina. Sehingga, harga beras 
cenderung naik yang mengakibatkan 
beras menjadi kontributor utama inflasi 
di Kalsel. 

Tetapi, pada 2011 produksi padi 
meningkat kembali sekira 10,65 pers-
en, menjadi 2,038 juta ton gabah kering 
giling (GKG) atau naik sebesar 196.000 

ton dari tahun 2010 yang hanya 1,842 
juta ton GKG. Impaknya, harga beras 
pun mengalami deflasi.

Lalu, pada 2012 kemarin, produk-
si padi di Kalsel kembali meningkat. 
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan 
Provinsi Kalsel menunjukkan, keterse-
diaan padi di Kalsel sebesar 2.053.307 
ton atau setara beras 1.288.245 ton dan 
kebutuhan beras di Kalsel hanya sebe-
sar 566.702 ton. Alhasil, perimbangan 
beras antara produksi dan kebutuhan 
adalah surplus 721.543 ton.

Rinciannya, dari 11 kabupaten dan 
2 kota yang ada di Kalsel, penyumbang 
produksi padi terbanyak adalah Kabu-
paten Barito Kuala 17,53 persen, Tapin 
13,73 persen, dan Kabupaten Banjar 
13,65 persen. Selanjutnya, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 10,94 persen, Hulu 
Sungai Tengah 9,70 persen, dan ka-
bupaten/kota lainnya (Kabupaten Ko-
tabaru, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota 
Banjarmasin dan Banjarbaru) sebanyak 
34,44 persen.

Ada pun komoditas lain yang juga 
mengalami surplus adalah jagung, ka-
cang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah-
buahan, daging, telur dan ikan. Sedan-
gkan, komoditas yang ketersediaannya 
belum teratasi atau menurun, yaitu 
sayur-sayuran dan susu. Sementara, 
komoditas yang minusnya meningkat 
adalah kedelai, minyak goreng dan 
gula.

Semua capaian itu senyatanya ti-

dak terlepas dari komitmen pemerintah 
daerah yang berusaha menyediakan 
lahan yang cukup buat pertanian. 
Merujuk Laporan Survei Pertanian 
2010, luas baku lahan sawah di Kalsel 
seluas 655.765 hektare, terdiri dari la-
han sawah beririgasi 58.541 hektare, 
sawah tadah hujan 191.893 hektare, 
dan luas rawa pasang surut sebesar 
210.072 hektare.

Sedangkan, luas rawa lebak adalah 
195.141 hektare dan lahan sawah lain-
nya seluas 10.115 hektare. Di samp-
ing itu, terdapat juga lahan yang tidak 
ditanami padi seluas 53.087 hektare 
dan lahan yang sementara tidak diusa-
hakan seluas 176.387 hektare. 

Gubernur Kalsel juga mendukung 
peningkatan produksi pertanian den-
gan melarang konversi lahan pertanian 
potensial untuk perkebunan atau ke-
pentingan lain. Kebijakan itu sejatinya 
senafas dengan UU No 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan. Pasal 19 UU 
itu menyebutkan, penetapan kawasan 
pertanian pangan berkelanjutan meru-
pakan bagian dari penetapan rencana 
tata ruang kawasan perdesaan di 
wilayah kabupaten dalam rencana tata 
ruang kabupaten.

Kebijakan itu diambil karena sejak 
2005 alih fungsi lahan pertanian men-
jadi perumahan, pergudangan, dan 
perkebunan di Kalsel telah mencapai 
901 hektare. Malah, pada 2010 sudah 

daerah
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berada di atas seribu hektare dari total lahan pertanian 500 
ribu hektare. Daerah paling besar terjadi alih fungsi yaitu Ka-
bupaten Banjar, Barito Kuala, dan Banjarmasin.

Kini, Pemerintah Provinsi Kalsel tengah menggodok per-
aturan daerah pemanfaatan lahan pertanian. Dalam rangka 
mengejar target produksi padi 10 juta ton pada 2015, Pemer-
intah Provinsi Kalsel mencadangkan 500 ribu hektare lebih 
lahan sawah beririgasi. 

Sedangkan, untuk perkebunan, dalam rencana tata ru-
ang dan wilayah Provinsi Kalsel, dicadangkan 1 juta hektare. 
Dan, seluas 473.000 hektare lahan rawa di enam kabupaten 
meliputi Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, 
Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara akan dicadang-
kan untuk perkebunan.

Kalimantan Selatan Mampu Swasembada Beras
Berdasar pada gambaran di atas, boleh dikatakan, strate-

gi dan kebijakan ketahanan pangan di Kalsel menunjukkan 
hasil yang cukup memuaskan. Selama beberapa tahun tera-
khir, Kalsel mampu berswasembada pangan, khususnya un-
tuk komoditas beras. Kalsel menjadi daerah surplus beras 
kedua setelah Sulsel dalam peningkatan produksi beras.

Kendati begitu, kondisi itu seakan berbanding terbalik 
dengan masalah gizi yang menimpa penduduk Kalsel. Wa-

laupun surplus beras, warga Kalsel masih banyak yang 
menderita gizi buruk, khususnya para balita. Angka balita 
penyandang gizi buruk di Kalsel masih cukup tinggi meski 
dalam beberapa tahun terakhir terjadi penurunan. 

Data Dinas Kesehatan Kalsel menunjukkan, pada 2008, 
misalnya, terdapat 158 kasus balita yang menderita gizi 
buruk dan 16 orang di antaranya tewas. Selanjutnya, pada 
2009, jumlah kasus gizi buruk menurun menjadi 61 kasus 
dengan jumlah penderita tewas sebanyak 6 orang. Pada 
2010, jumlah penderita gizi buruk tercatat 87 kasus dan ber-
tambah lagi menjadi 115 kasus pada 2011.

Selain gizi buruk, hal lain yang masih menjadi perhatian 
pemerintah daerah di Kalsel adalah banyaknya anak yang 
tubuhnya masuk kategori pendek dan kurus. Persentase an-
gka anak berpostur pendek mencapai 35,3 persen atau se-
dikit lebih rendah dari angka nasional 35,6 persen. Sedang-
kan, untuk anak berpostur kurus sebanyak 15,6 persen lebih 
banyak dari angka nasional 13,3 persen.  

Belum lagi kalau kita bicara kematian bayi. Meski men-
galami penurunan, angka kematian bayi di Kalsel juga masih 
cukup tinggi. Angka kematian bayi pada 2010 tercatat 50 per 
1.000 turun menjadi 34 per 1.000 pada 2011. Sementara, 
umur harapan hidup masyarakat mengalami peningkatan. 
Pada 2010, umur harapan hidup orang Kalsel adalah sekira 

daerah
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63,7 tahun, ke-
mudian menjadi 
68,4 tahun pada 
2011, tetapi 
umur harapan 
hidup itu masih 
lebih rendah dari 
warga Kalteng.

Di tengah keberhasilan ketahanan 
pangan yang sudah diraih, sejumlah 
persoalan masih menggelayuti Kalsel, 
seperti gizi buruk balita, sewajibnya 
menjadi perhatian serius pemerintah 
daerah untuk segera diatasi. 

Pasalnya, masa usia bayi di bawah 
lima tahun sering disebut dengan the 
point of no return, yaitu masa yang ti-
dak dapat diulang kembali. Perkem-
bangan otak sang bayi tidak dapat di-
perbaiki jika mengalami gizi buruk dan 
pertumbuhan fisik, serta intelektualitas-
nya pasti akan terganggu. 

Hal itu akan menyebabkan mereka 
menjadi generasi yang hilang (the lost 
generation). Dan, Kalsel pun tentu akan 
kehilangan sumber daya manusia yang 
berkualitas. Padahal, di masa depan 
kompetisi dalam berbangsa dan ber-
negara cenderung akan semakin ketat. 

Oleh karena itu, Pemerintah Provin-

si Kalsel perlu melakukan kajian men-
dalam dan terobosan secara seksama 
dan komprehensif terkait ketahanan 
pangan dan masalah-masalah yang 
berpotensi timbul sebagai akibat ad-
anya kondisi rawan gizi yang sewaktu-
waktu bisa muncul.

Pertama, BKP Kalsel harus mam-
pu merumuskan, mengoordinasikan, 
mengintegrasikan, mensinergikan, dan 
mengimplementasikan kebijakan pan-
gan untuk selanjutnya dilaksanakan 
oleh satuan kerja perangkat daerah 
terkait, baik di provinsi maupun kabu-
paten/kota dengan didukung program 
dan anggaran yang memadai, baik 
dari APBN, APBD, maupun sumber lain 
yang tidak mengikat. Anggaran 6,58 
miliar yang dimiliki BKP Kalsel pada 
2012 lalu kiranya perlu ditingkatkan lagi 
pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, dalam rangka mendorong 
penganekaragaman pangan di Kalsel, 

cadangan pangan daerah yang ber-
sumber dari pangan lokal, pemerintah 
provinsi dibantu pemerintah kabupat-
en/kota perlu mendukung upaya terse-
but dengan memanfaatkan potensi 
sumber daya dan kearifan pangan lo-
kal yang dimiliki.

Ketiga, pemerintah daerah perlu 
mendorong pengembangan teknologi 
tepat guna untuk mengolah bahan 
baku pangan lokal, sehingga dapat 
disimpan dalam waktu relatif lama dan 
dapat dimanfaatkan guna mendukung 
ketahanan pangan.

Keempat, untuk meningkatkan 
kualitas konsumsi pangan masyarakat, 
pemerintah daerah wajib mendukung 
Program Percepatan Penganekaraga-
man Konsumsi Pangan (P2KP) ber-
basis sumber daya pangan lokal yang 
dilakukan melalui upaya kampanye, 
sosialisasi, advokasi dan promosi di 
berbagai media massa.

Kelima, mengoptimalkan kinerja Di-
nas Pekerjaan Umum di provinsi dan 
kabupaten/kota guna mengembang-
kan dan memperbaiki infrastruktur agar 
terjamin distribusi dan akses pangan 
oleh masyarakat Kalsel. Pelbagai per-
baikan terhadap jaringan irigasi yang 
rusak di Kalsel, terutama yang memi-
liki potensi lahan besar adalah sebuah 
keniscayaan. 

Keenam, mengembangkan cadan-
gan pangan di tingkat paling bawah, 
yakni seluruh desa di Kalsel. Hal ini 
sejalan dengan Permendagri No 30 
Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan 
Pemerintah Desa. Strateginya adalah 
memberdayakan masyarakat sebagai 
pelaku utama. Proses pemberdayaan 
harus sesuai kondisi potensi kearifan 
lokal di perdesaan.

Ketujuh, perlu penguatan kapasi-
tas pemerintah desa dan mitranya yang 
menangani unit usaha desa bidang pangan 
yang dituangkan dalam peraturan desa 
dan badan usaha milik desa. Kemudian, 
meningkatkan pengetahuan dan keterampi-
lan teknis dan administratif bagi pengelola 
cadangan pangan desa, termasuk mening-
katkan koordinasi dengan seluruh kabupat-
en/kota di Kalsel dalam rangka pembinaan 
lumbung pangan masyarakat desa.

  (MOH ILHAM A HAMUDY, MASRUWATI GA-
JAH, DWI LAKSITO RINI, ANDRIANNE)

daerah

MESKI MENGALAMI PENURUNAN, ANGKA KEMATIAN BAYI 
DI KALSEL JUGA MASIH CUKUP TINGGI. ANGKA KEMATIAN 
BAYI PADA 2010 TERCATAT 50 PER 1.000 TURUN MEN-
JADI 34 PER 1.000 PADA 2011. 
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GEDUNG TK PERTIWI VIII DIRESMIKAN

WUJUD KEPEDULIAN AKAN 
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

rehat

38
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rehat

Peduli Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) 
bangun gedung PAUD/Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi VIII.
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F
asilitas yang diperuntukan 
untuk proses belajar menga-
jar untuk anak di usia emas 
(Golden Age) ini dibangun di 

Kompleks Kementerian Dalam Negeri 
Bintara Jaya, Bekasi Barat.

Menurut Kepala BPP Kemendagri, 
Ahmad Zubaidi, dalam sambutannya 
mengatakan,   bagi sejumlah pihak ke-
beradaan Sekolah PAUD/TK Pertiwi VIII 
ini mungkin dianggap sebagai sebuah 
hal yang sangat sederhana.

Fasilitas sekolah hanya berupa se-
buah gedung yang dilengkapi dengan 
pekarangan yang tidak seberapa luas. 
Namun dibalik itu semua, fasilitas ini 
sangat berguna bagi perkembangan 
generasi penerus bangsa.

“Bagi karyawan-karyawati Ke-
mendagri, khususnya yang mengabdi 
di BPP Kemendagri dan bertempat 
tinggal di Kompleks Kemendagri Bin-
tara Jaya, Bekasi Barat, mempunyai 
makna yang khusus dan sejarah per-
jalanan yang cukup panjang,” katanya, 
beberapa waktu lalu.

Ahmad Zubaidi mengatakan, dili-
hat dari sejarahnya, benih keberadaan 
PAUD/TK Pertiwi VIII diawali ketika Sek-
retaris Jenderal Kemendagri, Bapak 
(Alm) R.Suprapto menyerahterimakan 
pengelolaan TK Pertiwi VIII kepada 
Dharma Wanita Tingkat Pusat Unit Ke-
menterian Dalam Negeri.

Pada Tahun 1983, Dharma Wanita 
Tingkat Pusat Unit Kementerian Dalam 
Negeri menyerahkan pengelolaan TK 
Pertiwi VIII kepada Sub Unit Dharma 
Wanita BPP Kemendagri yang kemu-
dian menindaklanjuti dengan menerbit-
kan Akta Notaris Yayasan Pendidikan 
Pertiwi tanggal 29 Mei 1984.

Pada Tahun 1986, Ketua Umum 
Presidium Dharma Wanita, Ny. S. Sur-
ono menerbitkan tentang Tata Laksana 
Sekolah TK yang dibina oleh seluruh 
Dharma Wanita dengan paying hukum 
Keputusan No. Kep.02/SUDW/DPP/
VIII/1990.

“Dalam keputusan tersebut din-
yatakan bahwa tujuan pendirian dan 
pengelolaan TK Pertiwi VIII adalah 
membantu program pemerintah di bi-
dang pendidikan, karena itu kuriku-
lum yang digunakan di TK Pertiwi VIII 
adalahs ama dengan kurikulum yang 
ditetapkan oleh Kementerian Pendidi-
kan,” ujarnya.

Dibangun Kembali Setelah Tertimpa 
Musibah

 Perjalanan TK Pertiwi VIII 
dalam memeberikan pelayanan pendi-
dikan untuk anak usia dini sempat men-
galami hambatan dengan terbakarnya 
gedung pada 21 September 2013.

Kejadian kebakaran terjadi sekitar 
pukul 18.30 WIB. Besarnya kobaran api 
membuat petugas menerjunkan seban-
yak 13 unit mobil pemadam kebakaran 
dari Jakarta Timur dan 1 unit mobil 
pemadam kebakaran dari Bekasi untuk 
memadamkan api. Beruntung api ber-
hasil dipadamkan sekitar pukul 19.45 
WIB. Dari informasi yang didapatkan-
nya, sumber api diduga berasal dari 
meteran listrik

Meski tidak menimbulkan korban 
jiwa, namun kejadian tersebut mem-
buat TK Pertiwi VIII menderita kerugian 
hingga ratusan juta rupiah serta keg-
iatan belajar mengajar di lembaga pen-
didikan ini sempat terganggu.  

Ahmad Zubaidi menambahkan, 
dalam perjalanannya mengelola se-
buah lembaga pendidikan untuk anak 
usia dini ternyata bukanglah sebuah 
pekerjaan yang mudah. Dinamika pen-
gelolaan TK Pertiwi VIII terjadi bukan 
hanya pada keterbatasan anggaran 
untuk membangun gedung dan fasilitas 
yang lengkap, tapi juga menemukan 
sosok pengurus dan pengelola yang 
punya komitmen tinggi dalam memaju-
kan TK Pertiwi VIII.

Ahmad Zubaidi bersyukur, masih 
ada figur-figur panutan yang memung-
kinkan peresmian atas pembangunan 
kembali gedung TK Pertiwi VIII yang 
sempat luluh lantak akibat kebakaran 
dapat dilakukan.

Untuk itu pihaknya berterima kasih 
kepada berbagai pihak yang telah ban-
yak membantu dalam pembangunan 
kembali TK Pertiwi VIII. Menurutnya 
banyak pihak yang memiliki komitmen 
tinggi dalam memajukan pendidikan 
bangsa. Hal itu dapat terlihat dari kem-
bali berdirinya TK Pertiwi VIII.

“Kita harus sama-sama menyampai-
kan ucapan terima ksih yang sebesar-
besarnya kepada Walikota Bekasi yang 
banyak membantu hingga gedung TK 
Pertiwi VIII dapat berfungsi kembali 
seperti sedia kala,” paparnya.

Selain itu, rasa terima kasih dan 
apresiasi yang mendalam juga disam-
paikan kepada seluruh jajaran penge-
lola dan guru TK Pertiwi VIII yang telah 
bersusah payah untuk mengelola lem-
baga pendidikan untuk anak usia dini 
tersebut.

“Selain itu kita juga berterima ka-
sih sebesar-besarnya kepada senioren 
dari lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan sesepuh yang bertempat 
tinggal di Kompleks Bintara Jyaa yang 
telah memberikan sumbangan pikiran, 
tenaga dan bahak bantuan yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu,” ung-
kapnya.  (F.DASA SAPUTRA)

rehat
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Waspada Gaya Hidup
Berlebihan Menyebabkan

TENDENITIS

Penyakit tendinitis atau radang sendi 
merupakan salah satu jenis penyakit 
tendon berupa peradangan atau iri-
tasi yang menyebabkan rasa sakit dan 
nyeri pada area persendian, saat ini 
sudah menyerang usia muda.  Waspada 
dengan aktivitas hidup yang dilakukan 
berulang-ulang secara berlebihan.

ragam
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“Saat ini tendinitis atau peradangan sendi sudah 
menyasar usia 30-40 tahun. Gejalanya rasa sakit 
dan nyeri di sekitar persendian, umumnya terjadi 
disekitar siku, bahu, pergelangan tangan dan 
tumit. Akan terasa semakin sakit jika bagian-
bagian tersebut digerakkan,” kata dr. Laura 
Djuriantina, Sp. KFR, Spesialis Kedokteran 
Fisik dan Rehabilitasi RS Pondok Indah. 

dr. Laura menyebutkan 3 aktivitas hidup 
yang harus dihindari agar tidak terserang 
penyakit tendenitis, yaitu; Pertama, tas memang 
menjadi alat multi fungsi bagi sebagain orang, tapi 
hati-hati menggunakan tas dengan beban berat yang 
di tumpu pada siku ataupun pergelangan tangan bisa 
menyebabkan tendenitis.

“Saya tidak menganjurkan orang untuk membawa 
beban lebih dari 10 kg, kasian tubuh kita disuruh 
berkontraksi terus menerus, apalagi jika menumpu 
berat beban tas di bagian siku secara terus-menerus,” 
ujarnya. Dokter lulusan Universitas Indonesia ini me-
nyarankan agar penggunaan tas hanya boleh diisi 
dengan berat beban 10 kilogram yang akan dibagi 
dalam 3 tas yang berbeda, agar beban yang dipikul 
tidak hanya bertumpu pada satu titik secara terus 
menerus.

“Bisa menggunakan 1 tas ransel yang ditaruh di 
pundak, sedangkan 2 tas lainnya di jinjing agar berat 
bebannya merata,” tuturnya.

Kedua, meski memberikan efek nyaman, ternyata 

meregang-
kan otot jari-jari tidak 
baik bagi otot jemari, 
sebab  bisa menye-
babkan radang ten-
don pada tangan.

“Jangan melaku-
kan kebiasan-ke-
biasaan jelek, seperti meregangkan otot dengan cara 
menceklik-ceklik jari-jari tangan,   lama-lama nanti 
akan terbiasa dan efeknya akan menimbulkan rasa 
nyeri yang bertahan,” terangnya. Menurutnya, jika 
kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang 
akan membuat ligamen dalam sendi meregang. 
“Ligamen dalam sendi yang longgar, nanti akan mun-
cul gejala-gejala tendenitis, seperti rasa nyeri saat 
melakukan aktivitas dengan menggunakan tangan, 
akan membuat kualitas hidup seseorang menurun 
dengan segala keterbatasan aktivitas fisik,” jelasnya.

Ketiga, menggunakan sepatu bertelapak tipis dan 
longgar bisa menyebabkan penyakit tendinitis jenis 
plantar fascitis.

“Plantar fascia adalah jaringan semacam pita (lig-
amen) yang menghubungkan tulang tumit ke tulang 
jari kaki, ini disebabkan meragangnya ligamen yang 
menyangga lengkungan kaki akibat penggunaan 
sepatu yang salah tidak menyebarkan beban secara 
menyeluruh,” imbuhnya.

Beban yang menambah tekanan pada plantar 
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fascia katanya, bisa menyebabkan cabikan 
atau robekan kecil-kecil pada ligamen yang 
mengakibatkan nyeri dan pembengkakan. 
“Karena sering teregang akan menjadi lemah, 
membengkak dan meradang, biasanya pend-
erita akan merasakan nyeri pada bagian tumit 
atau telapak kaki saat berjalan,” tambahnya.

Untuk itu ia menganjurkan penggunaan alas 
sepatu yang lembut seperti bahan karet akan 
memberikan efek nyaman pada tumit dan kaki, 
hal itu juga memengaruhi penyebaran berat 
badan ataupun tekanan secara merata.

Dokter yang juga aktif mengikuti perkem-
bangan ilmu medik di luar negeri ini men-
gatakan, hal tersebut bisa menyebabkan terjadi 
defosit kalsium sehingga terjadinya perubahan 
biokimia tidak terelakkan lagi di dalam tubuh 
kita. “Lama-lama area yang meregang tersebut 
nantinya akan terjadi penebalan sampai akh-
irnya menumpuk, terlihat seperti defosit kalsium 
didalam tendon, tetapi sebenarnya bukan. Hal 
itulah yang membatasi gerak daripada sendi 
kita,” jelas dr. Laura. 

Meski terkesan tidak berbahaya, katanya, 
penyakit tendinitis yang tidak dirawat dengan 
tepat bisa dengan mudah berujung pada keru-
sakan tendon. Dibutuhkan penanganan lebih 
lanjut berupa pembedahan. Karenanya, sebe-
lum sampai pada tahap operasi, ada beber-

apa perawatan atau pengobatan tendinitis 
yang bisa dilakukan.

“Cara penanganan awalnya bisa 
dengan mengompres bagian yang sakit 
menggunakan es batu ataupun handuk 
hangat agar mengurangi pembengkakan-
nya,” sarannya.

Rasa sakit yang tak tertahankan kata 
Dr. Laura, bisa ditangani dengan penyun-
tikan kortikosteroid pada bagian yang ter-
kena, tetapi hal tersebut tidak bisa dilaku-
kan terus menerus karena bisa berisiko 
terjadinya ruptur atau robekan tendon 
bahkan merusak.

“Penderita harusnya menjalani terapi 
fisik atau fisioterapi dari ahli terapi fisik untuk 

mempercepat proses penyembuhan. Sangat 
disarankan untuk mengikuti program latihan 
khusus yang memang di rancang untuk mere-
gangkan dan memperkuat tendon,” pungkas-
nya.  (Nurul Annisa Hamudy) 
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ACARA ini dibuka oleh Sekretaris 
Jenderal (Sekjen) Kemdagri, Diah 
Anggraeni. Dalam sambutannya, Diah 
mengemukakan bahwa era ketertu-
tupan informasi sudah berlalu. Hal 
itu seiring dengan adanya gerakan 
reformasi di berbagai bidang sejak 
tahun 1998, termasuk dalam masalah 
keterbukaan informasi.

“Badan publik, baik tingkat pusat 
maupun di daerah, sudah saatnya 
membuka diri untuk dapat mempub-
likasikan informasi terkait perumusan 
kebijakan, program dan kegiatan yang 
akan, sedang dan telah dilaksanakan. 
Demikian juga, informasi yang disam-
paikan masyarakat menjadi masukan 
bagi badan publik dalam proses pe-
rumusan kebijakan yang berpihak ke-
pada masyarakat, sehingga tercipta 
komunikasi dua arah antara pemerintah 
dan masyarakat,” kata Diah.

Diah menjelaskan, transisi de-
mokrasi di Indonesia sejak 1998, telah 
mengubah paradigma penyelenggara 
negara yang semula tertutup menjadi 
lebih terbuka, serta memberikan ruang 
yang lebih luas bagi partisipasi publik. 
Perubahan itu menurutnya bertujuan 
untuk mewujudkan pemerintahan yang 
demokratis, transparan, serta akunta-
bel, yang didukung berbagai proses 
perumusan kebijakan publik.

Dikatakannya lagi, UU Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) adalah salah satu 
produk regulasi dari paradigma baru 
tersebut. Tujuannya adalah untuk me-
ningkatkan kemampuan badan publik 
dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat, sekaligus mencerdaskan 
kehidupan bangsa.

“Keterbukaan dan akuntabilitas 
badan publik menjadi semakin penting 
untuk dilaksanakan dalam era global-
isasi, karena sudah tidak ada lagi ruang 
dan sekat yang membatasi akses ma-
syarakat untuk memperoleh informasi 
seluas-luasnya,” ujarnya.

Namun, Diah mengaku mencer-
mati hingga saat ini, PPID sendiri masih 
belum maksimal dalam menjalankan 

tugasnya. Menurutnya, masih banyak 
keluhan dan protes dari masyarakat ter-
kait ketertutupan informasi oleh badan 
publik.

Mengutip data dari Kemdagri, Mei 
2013, Diah menyebut bahwa dari 34 
pemerintah provinsi, baru 21 yang telah 
membentuk PPID, atau hanya sekitar 
63,6 persen. Sementara PPID di kabu-
paten baru 22,06 persen, dan PPID kota 
33,67 persen. Jika dirata-ratakan, maka 
keseluruhan badan publik pemerintah 
daerah yang telah membentuk PPID 
baru sekitar 26,8 persen.

Angka itu menurutnya, hanya naik 
sedikit per 1 Oktober 2013. Data Kem-
dagri menyebutkan, dari 34 pemerintah 
provinsi, baru 23 yang telah memben-
tuk PPID (69,7 persen). Sementara un-
tuk tingkat kabupaten, dari 399 pemer-
intah kabupaten, baru 97 yang telah 
membentuk PPID (24,31 persen). Un-
tuk tingkat kota, baru terbentuk di 34 
pemerintah kota dari 98, atau sekitar 
34,69 persen. Jika dirata-ratakan, maka 
keseluruhan badan publik pemerintah 
daerah yang telah membentuk PPID 
baru sekitar 29,1 persen.

“Jika kita melihat persentase tren 
perkembangan pembentukan PPID 
pemda, dari bulan Mei 2013 sampai 
bulan Oklober 2013, perkembangan-
nya sebesar 3,3 persen. Hal ini menun-
jukkan bahwa masih diperlukan kerja 
keras untuk mendorong pembentukan 
PPID secara bertahap, termasuk men-
dorong efektivitas pelaksanaan tugas 
PPID yang telah terbentuk,” tutur Diah.

Diah pun menegaskan bahwa Ra-
kornas ini merupakan forum koordinasi, 
evaluasi, sekaligus pembinaan kepa-
da PPID. Selain itu, Rakornas ini juga 
merupakan upaya pembentukan dan 
penguatan kapasitas PPID di berbagai 
daerah.

Kepala Pusat Penerangan Ke-
mendagri, Restuardy Daud, menjelas-
kan pula bahwa Rakornas ini digelar 
untuk mendukung implementasi Ren-
cana Aksi Open Government Indonesia 
(OGI) Tahun 2013, serta mendorong 
pembentukan dan penguatan kapasi-
tas PPID pemda. Rakornas ini sendiri 
dilaksanakan bekerja sama dengan 
GIZ/Decentralization for Good Gover-
nance (DecGG), AusAid (AIPD), serta 
Unit Kerja Presiden Bidang Penga-
wasan dan Pengendalian Pembangu-
nan (UKP4).
  SUMBER : BERITA SATU

ABDULAH MASJID 
HUSAIN JADI PLH 
GUBERNUR MALUT
PENGANGKATAN Sekda Pemprov Malut 
Abdullah Masjid Husain sebagai Plh 
Gubernur Malut ini tertuang dalam 
surat Mendagri No.121.H2/6556/SJ 
tanggal 27 September 2013 yang 
ditandatangani oleh Menteri Dalam 
Negeri (Mendargri) Gamawan Fauzi.

Dalam surat Mendagri yang bersifat 

teropong
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segera tersebut, Masjid diberikan ke-
wenangan untuk mengisi kekosongan 
yang ditinggakan Thaib Armayin, dan 
melaksanakan tugas gubernur men-
jalankan tahapan proses Pemilihan 
Gubernur (Pilgub) Malut 2013.

Masjid Husain membenarkan pen-
gangkatan dirinya sebagai guber-
nur sementara. Menurutnya, sebagai 
aparatur negara, dirinya siap jika di-
berikan tugas dari negara. “Saya minta 
dukungan dan doa, agar saya bisa 
menjalankan tugas sebaik mungkin,” 
tambahnya.

Sementara itu, mantan Gubernur 
Malut Thaib Armayin pada acara per-
pisahan dengan wartawan media ce-
tak dan media ektronik, pada Minggu 
29 September 2013, pengangkatan 
Abdulah Masjid Husain sebagai pelak-
sana tugas gubernur merupakan kebi-
jakan yang tepat dan benar.

Menurutnya, kebijakan mendagri 
itu berdasarkan pada surat keputu-
san yang sah. “Memang sepatutnya 
sebuah keputusan harus berdasar-
kan pada norma-norma hukum yang 
berlaku. Dan apa yang dilakukan 
mendagri merupakan hal yang benar,” 
kata Thaib.

Thaib mengharapkan, kepada 
pelaksanaan harian guberenur agar 
serius menjalankan tugas dengan baik, 
agar pilgub putaran kedua bisa berja-
lan aman dan tertib.

  SUMBER: SINDO

MENDAGRI USULKAN 
SENGKETA PILKADA 
TAK PERLU KE MK
KEMENDAGRI mengusulkan penanganan 
PHPU Pilkada ke depan, tidak lagi 
ditangani oleh MK, namun cukup di 
pengadilan tinggi.

Menurut Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Gamawan Fauzi, usulan 
tersebut hadir setelah pemerintah 
melihat banyaknya persoalan terkait 
pelaksanaan pilkada selama ini. Jadi 
bukan semata-mata hanya didasari ter-
ungkapnya kasus dugaan suap man-

tan Ketua MK, Akil Mochtar.
“Dalam RUU Pilkada kita minta agar 

sengketa pilkada ditangani di pengadi-
lan tinggi hingga ke Mahkamah Agung 
(MA). Karena dari dulu kita sinyalir bi-
ayanya terlalu mahal. Anggaran yang 
dikeluarkan peserta semakin besar. 
Baik yang dikeluarkan pasangan calon 
yang kalah maupun yang menang,” 
ujar Gamawan di Jakarta, Senin (7/10).

Sebagai gambaran, Gamawan 
mencontohkan seperti yang dialami 
sejumlah pihak terkait sengketa PHPU 
Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya, 
Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena 
sidangnya ditangani di MK, Gamawan 
mengaku mengetahui ada pihak yang 
sampai mencarter secara khusus se-
buah pesawat untuk datang ke Jakarta.

“Jadi biaya yang dikeluarkan tidak 
hanya terkait pemilihan. Namun juga 
ketika hasil pilkada digugat. Kadang-
kadang mereka sampai membawa 
kotak suara sebagai barang bukti. 
Misalnya dalam Pilkada Sumba Barat 
Daya, itu sampai mendatangkan 124 
kotak suara. Mereka terpaksa carter 
pesawat. Nah ini berapa ongkos pe-
sawatnya? Jadi baik yang kalah mau-
pun yang menang, cost-nya (biaya), 
tetap tinggi,” katanya.

Dengan dasar pemikiran inilah, 
Kemendagri menurut Gamawan, men-
gusulkan sengketa Pilkada ke depan 
sebaiknya cukup ditangani di penga-

dilan tinggi. Namun begitu, pemikiran 
tersebut baru sebatas usulan. Terkait 
disetujui atau tidak, masih menunggu 
keputusan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR).

“Tapi intinya kita meyakini kalau 
diselesaikan di pengadilan tinggi, cost 
yang dikeluarkan pihak-pihak ber-
perkara, akan jauh lebih murah,” kat-
anya.

  SUMBER: JAWA POS

JADI KEPALA DAERAH 
HARUS PERNAH JADI 
PEJABAT PUBLIK
“MUNGKIN akan ada syarat berpengala-
man dalam jabatan publik,” ujar Direk-
tur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah 
(Otda) Kementerian Dalama Neg-
eri (Kemendagri) Djohermansyah Djo-
han, Kamis (26/9/2013) saat ditemui di 
kantornya di Jakarta.

Menurutnya, hal itu akan diatur di 
dalam Undang-Undang Pemilihan Ke-
pala Daerah (Pilkada) yang saat ini se-
dang dibahas bersama antara pemer-
intah dan DPR. Ia mengatakan, yang 
pasti, RUU Pilkada akan menegaskan 
calon kepala daerah harus memiliki in-
tegritas dan moralitas tidak tercela. 

Hanya, kata Djohermansyah, tidak 
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ada ukuran yang baku untuk syarat 
tersebut. “Akan dimunculkan juga 
syarat memiliki integritas dan moralitas. 
Tidak tercela. Nanti publik yang meni-
lai,” tukas birokrat yang akrab disapa 
Djo itu. 

Soal kemajuan pembahasan RUU 
Pilkada, ia mengatakan, sudah ada be-
berapa kesepakatan dalam hal yang 
menjadi perbedaan antara pemerintah 
dan DPR. “Semua memahami alasan 
pemerintah soal biaya mahal dalam 
pilkada langsung. Semestinya uang 
bisa digunakan untuk kepentingan 
publik,” kata dia. 

Tetapi, ujarnya, DPR belum sepa-
ham soal korelasi antara pemilihan 
langsung dengan potensi pelangga-
ran hukum oleh kepala daerah terpilih. 
“DPR belum mengakui pemilihan lang-
sung berkaitan dengan kasus hukum. 
Padahal korelasinya sangat positif. Aki-
bat ongkos politik, modal untuk mahar, 
dan biaya memelihara konstituen dan 
kendaraan politik, membuat skandal 
perizinan, belanja barang dan jasa,” 
tutur Djo. 

Dia mengungkapkan, Selasa 
(2/10/2013) pekan depan, pemerin-
tah akan melakukan lobi dengan para 
pimpinan fraksi di DPR. Dari lobi terse-
but, ungkap Djo, diharapkan para ketua 
fraksi bersedia menyampaikannya ke-
pada pimpinan partai masing-masing. 

Sebelumnya, Pengamat politik 
Lembaga Ilmu Pengetahuan  Indone-
sia  (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, 
sistem pemilu yang berlaku saat ini 
dinilai tidak mampu menciptakan pe-
mimpin dan wakil rakyat yang akunta-
bel dan bertanggung jawab kepada 
publik. 

Dia mengusulkan, calon presiden, 
calon kepala daerah dan calon ang-
gota legislatif (caleg) yang akan ber-
tanding pada pemilu dilahirkan melalui 
proses konvensi terbuka. 

“Apapun istilahnya, ada tahap atau 
mekanisme uji publik bagi setiap pas-
angan calon dalam pilkada (pemilihan 
kepala daerah) dan pilpres (pemilihan 
presiden) atau caleg di pileg (pemilu 
legislatif). Dalam konteks pilpres di 
Amerika Serikat, misalnya, konvensi 
itu mekanisme uji publik. Ada wadah 
semacam itu yang di Indonesia ti-
dak ada,” ujar Haris di Jakarta, Rabu 

(25/9/2013). 
Dalam konteks pelaksanaan pilka-

da, dia menuturkan, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerin-
tahan Daerah, belum menjamin bahwa 
kandidat yang diusung menjadi pasan-
gan calon kepala daerah dan wakilnya 
ada kandidat yang memiliki kompe-
tensi.

  SUMBER: TEMPO

LAPORAN KEUANGAN 
PEMDA “DISCLAIMER”, 
INI ANCAMAN 
SANKSINYA

“DARI 106 kabupaten/kota yang laporan 
keuangannya bermasalah itu, 7 per-
sennya terancam digabung dengan 
daerah induk,” pungkas Gamawan 
di Gedung Kemendagri, Jumat 
(13/9/2013). 

Ia mengatakan, Badan Pemeriksa 
Keuangan memberi predikat  disclaim-
er  bagi 106 kabupaten/kota. Karenan-
ya, Gamawan meminta semua daerah 
itu membenahi kinerja pemerintahan-
nya.

Ditegaskannya, dalam melakukan 
kerja pemerintahan, kepala daerah 
seharusnya menyusun rencana pro-
gram dan mewujudkannya dalam aksi 
nyata. “Jjangan hanya wacana. Kawal 
semua  action plan-nya, terus berkoor-
dinasi dengan KPK (Komisi Pember-
antasan Korupsi). Bila ada yang perlu 

dibenahi, langsung diubah. Setiap 
kelemahan perlu diperhatikan,” tegas 
mantan Gubernur Sumatera Barat itu. 

Ia mengungkapkan, tim Desain Be-
sar Penataan Daerah (Desartada) akan 
mengevaluasi daerah otonom baru 
atau daerah pemekaran. “Bila Desarta-
da sudah lakukan evaluasi dan tidak 
ada perbaikan, maka daerah pemek-
aran yang dinilai tidak layak. Daerah itu 
akan digabungkan (kembali ke daerah 
induknya),” tegas Gamawan. 

Wakil Presiden Boediono, Kamis 
(12/9/2013) memberi penghargaan 
bagi beberapa daerah yang laporan 
keuangannya mendapat predikan wa-
jar tanpa pengecualian (WTP). Di anta-
ranya adalah Provinsi Sulawesi Utara, 
Jawa Timur, Sumatera Barat, Jambi, 
Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 
Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan 
Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Nusa Tenggara Barat dan Lampung.

 SUMBER: KOMPAS 

MENDAGRI BERHENTI-
KAN 3 PEJABAT 
DAERAH “NYALEG”
KEMENTERIAN Dalam Negeri sudah 
membuat surat edaran ke seluruh 
kepala daerah untuk segera meminta 
DPRD terkait memproses pemberhen-
tian “Sekarang sudah tiga yang diber-
hentikan, sementara yang lain sudah 
saya surati. Saya sudah buat surat 
edaran ke seluruh kepala daerah untuk 
segera meminta DPRD terkait mem-
proses pemberhentian,” kata Mendagri 
ketika ditemui di Gedung Kemendagri, 
Jakarta, Jumat (13/9). 

Sebelumnya, dua kepala daerah 
sudah dikeluarkan surat keputusan 
(SK) pemberhentiannya karena men-
calonkan diri sebagai anggota DPR, 
yaitu Wali Kota Tangerang, Wahidin 
Hamid, dan Wali Kota Padang, Panjang 
Suir Syam, yang keduanya sudah habis 
masa jabatan pada 2013. “Satu lagi 
yang sudah saya tanda tangani, Wakil 
Gubernur NTB, Badrul Munir, sudah 
diberhentikan,” kata Mendagri. 

 SUMBER: KORAN JAKARTA

teropong

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Ingin Bernasib
Seperti Ini?

Bilang TIDAK pada KORUPSI!!!
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S
ejauh ini, di tingkat pusat, urusan ketahanan pangan ditangani oleh be-
berapa kementerian dan badan usaha milik negara. Sebagai contoh, Ke-
menterian Pertanian, yang berupaya mengawal kebijakan produksi pangan, 
perkebunan, peternakan, peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan dan 

air irigasi, pengolahan dan pemasaran hasil, pengembangan sumber daya manu-
sia (melalui penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan), penelitian dan pengembangan, 
serta koordinasi pemantapan ketahanan pangan.

Sementara, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab pada urusan pembi-
naan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota melalui koordinasi kebijakan 
pangan dan pertanian antardaerah otonom, pemberian insentif perwilayahan ko-
moditas pangan, pengalokasian dana ketahanan pangan, dalam kaitannya dengan 
fasilitasi penyusunan anggaran daerah, pertanggungjawaban dan pengawasan 
keuangan daerah.

Urusan wajib
Namun, sejak era desentralisasi pemerintahan di republik ini bergulir, urusan ke-

tahanan pangan bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, melainkan juga 
telah menjadi urusan wajib bagi daerah. Artinya, pemerintah daerah diberi kewenan-
gan dan tanggung jawab lebih untuk mengurus dan mengatur ketahanan pangan 
di wilayahnya masing-masing. Tujuannya, agar potensi pangan daerah bisa tergali, 
sehingga bisa memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Pemerintah pusat cukup menentukan arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang 
akan dicapai menuju tingkat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat se-
cara umum. Sementara, pemerintah daerah wajib melaksanakan kebijakan dan ber-
tanggung jawab terhadap penyelengaraan ketahanan pangan di wilayahnya den-
gan memerhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah pusat.

Penyerahan urusan ketahanan pangan senyatanya sudah dimulai se-
jak terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang diikuti dengan berlakunya PP No 25 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom. Belakangan, aturan 
perundangan itu diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan an-
tara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan aturan itu, pemerintah daerah wa-
jib melakukan tiga hal. Pertama, memastikan 
ketersediaan pangan di daerah. Artinya, ma-
syarakat memiliki stok pangan yang cukup, 
aman, dan bergizi. Pangan yang dimaksud 
bisa bersumber dari pangan lokal atau pun 

impor. Kedua, memastikan 

DILEMA URUSAN KETAHANAN 
PANGAN DI DAERAH
Ketahanan pangan 
adalah kondisi ter-
penuhinya pangan 
bagi negara sampai 
dengan perseoran-
gan, yang tercermin 
dari tersedianya 
pangan yang cukup, 
baik jumlah maupun 
mutunya, aman, bera-
gam, bergizi, merata, 
dan terjangkau, serta 
tidak bertentangan 
dengan agama, keya-
kinan, dan budaya 
masyarakat, untuk 
dapat hidup sehat, 
aktif, dan produktif 
secara berkelanjutan.

opini
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kemampuan akses fisik dan ekonomi dari masyarakat 
terhadap sumber pangan secara sosial dan demografis 
sepanjang waktu dan di mana saja. Ketiga, memastikan 
bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat itu sudah 
memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Ketiga kewajiban itu menjadi makin “serius” dilakoni 
daerah, karena ada regulasi lain yang memaksa dae-
rah untuk menjamin terselenggaranya hak dan pelay-
anan dasar pangan kepada masyarakat, yaitu UU No 
18 Tahun 2012 tentang Pangan, PP No 65 Tahun 2005 
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM), dan Peraturan Menteri Per-
tanian No 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang SPM 
Bidang Ketahanan Pangan.

Dengan diserahkannya urusan ketahanan pangan 
kepada daerah, daerah diyakini akan mampu mengem-
bangkan diversifikasi pangan terutama ke arah pangan 
lokal, sehingga pangan lokal akan lebih berkembang. 
Impaknya, ketahanan pangan lokal akan terbentuk. Oto-
matis ketahanan pangan nasional pun bakal terpenuhi.

Kombinasi kewenangan
Kendati begitu, penyerahan urusan ketahanan pan-

gan kepada daerah sejatinya juga menimbulkan dilema 
tersendiri. Pasalnya, pada batas tertentu, desentralisasi 
pangan bisa menciptakan ketidakseragaman pengelo-
laan pangan. Sebagai contoh, membandingkan antara 
Kalsel, Sulsel, dan Papua. Menyerahkan urusan ketah-
anan pangan kepada Kalsel dan Sulsel, mungkin tidak 
akan menimbulkan masalah yang berarti. Sebab, kedua 
provinsi itu bisa dibilang sudah tahan pangan, khusus-
nya sebagai produsen beras.

Kalau pun ada kelebihan produksi pangan, beras, 
misalnya, pemerintah provinsi akan mampu membeli 
kelebihan produksi, sehingga harga di pasaran tidak 
jatuh. Andai stok pangan di kabupaten/kota di kedua 
provinsi itu tidak mencukupi, pemerintah provinsi dapat 
menjual beras yang ada di gudang.

Tetapi, ketika dikontraskan dengan Papua, akan lain 
ceritanya. Warga Papua yang sekarang sudah gemar 
makan nasi, tetapi bukanlah daerah produsen beras, 
tentu akan kerepotan memenuhi kebutuhannya akan 
beras. Sementara, Pemerintah Provinsi Papua harus 
mampu menjamin terisinya perut penduduk berupa 
tersedianya beras.

Padahal untuk mendapatkan beras, Papua harus 
mendatangkannya dari daerah lain. Alhasil, Papua ter-
bebani secara ekonomi untuk urusan beras. Beruntung 
Papua adalah daerah yang memiliki kapasitas fiskal 
kuat, karena ditopang dana otonomi khusus. Namun, 
bagaimana dengan daerah lain yang fiscal gap-nya be-
sar? Atau, daerah yang sebagian besar APBD-nya ter-
kuras untuk belanja pegawai. Maka, pada konteks ini, 
desentralisasi urusan ketahanan pangan sangat mem-
beratkan daerah. 

Kalau urusan pangan dikelola seperti itu, ketahanan 
pangan di tingkat nasional akan sukar terwujud. Malah, 
membuat persoalan baru dalam tata kelola pangan. Di-
prediksi, desentralisasi pangan akan membuka pintu 
liberalisasi. APBD dan kemampuan investasi pangan 
pemerintah daerah yang terbatas membuat produksi 
komoditas pangan di daerah tidak profitable. 

Daerah yang surplus komoditas pangan utama akan 
cenderung membuat harga tidak menarik. Akhirnya, 
daerah tersebut akan mengurangi produksi pangan 
utama dan beralih ke komoditas yang memiliki nilai jual 
tinggi. Sementara, daerah yang defisit pangan bakal 
semakin terjepit, karena terus bergantung pada impor.

Dari pintu-pintu kecil impor di daerah itulah kapital-
isme akan masuk membawa kepentingan asing, lalu 
menguasai pangan strategis secara nasional. Agar ti-
dak tercipta kondisi seperti itu, pemerintah pusat harus 
tetap mengontrol komoditas pangan strategis, seperti 
beras. 

Oleh karena itu, diperlukan regulasi baru sebagai tu-
runan UU No 18 Tahun 2012 yang isinya menegaskan, 
wewenang menetapkan jenis dan target produksi, dis-
tribusi, serta penetapan harga komoditas pangan strat-
egis harus berada di tangan pemerintah pusat. Diperlu-
kan kombinasi kewenangan antara pusat dan daerah, 

agar terjadi keseimbangan. 
Daerah boleh diberi kewenangan dalam hal men-

gelola komoditas pangan non-strategis, sesuai dengan 
potensi masing-masing. Misalnya, sayur-sayuran, ga-
ram, kelapa sawit, dan lainnya. Tetapi, khusus untuk ke-
bijakan pangan strategis, seperti penyediaan lahan per-
tanian, bibit, subsidi pupuk, dan pengelolaan pertanian 
secara terpadu, harus tetap dalam kendali pemerintah 
pusat.  (MOH ILHAM A HAMUDY)

Padahal untuk 
mendapatkan beras, 
Papua harus men-
datangkannya dari 
daerah lain. Alhasil, 
Papua terbebani se-
cara ekonomi untuk 
urusan beras. Berun-
tung Papua adalah 
daerah yang memiliki 
kapasitas fiskal kuat, 
karena ditopang dana 
otonomi khusus.

opini
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S
elama ini pemerintah daerah sudah memiliki 
tujuan dalam pelaksanaan kerja sama dae-
rah, tetapi sayangnya tujuan tersebut tidak 
tergambar secara nyata dalam menuntun 

penyelenggaraan kerja sama daerah. hanya mem-
baca peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan menindaklanjuti dan seharusnya diikuti dari 
tujuan-atau serangkaian tujuan dari yang ingin dica-
pai dalam kerja sama daerah teresebut.

Walapun terjadi demikian, hingga saat ini su-
dah cukup banyak pemerintah daerah yang sudah 
melakukan kerja sama, baik itu kerja sama antar 
daerah, kerja sama dengan pihak ketiga, dan kerja 
sama internasional. Ketiga model kerja sama terse-
but sangat berkaitan erat dengan peningkatan 

pelayanan publik dan juga pengedaan infrastruktur 
daerah baik bersifat fisik dan non fisik. Bentuk pen-
gaturan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah yaitu: 1) coorperative construc-
tion; 2) Contract services; dan 3) Pengaturan lain-
nya. Ketiga jenis pengaturan tersebut dimanfaatkan 
oleh pemerintah daerah untuk dapat memperlancar 
jalannya kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah. selain itu seluruh bidang urusan pemerintah 
daerah dijadikan objek kerja sama daerah. dengan 
demikian kerja sama tersebut juga mendukung dan 
sangat erat betul dengan peningkatan knowledge 
Sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah 
dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan per-
annya setiap unit kerja.

MENDORONG PENINGKATAN KERJA 
SAMA DAERAH DALAM MENDUKUNG 

PEMBANGUNAN DAERAH

opini

Otonomi daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi dan 
sumber daya yang dimiliki untuk dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Saat ini dengan di tetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelak-
sanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah, membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk meman-

faatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk dikelola dan diambil manfaatnya.
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Kerja sama 
daerah didorong 
dari  pihak-pihak 
yang memiliki po-
tensi dan sumber-
daya yang belum 
dimanfaatkan se-
cara optimal. karena itu, pihak pemer-
intah daerah yang memiliki potensi dan 
sumberdaya bermintra dengan pihak 
lainnya untuk dapat bersinergi dalam 
menggali dan mengambil manfaat dari 
pengelolaan kerja sama tersebut. Un-
tuk itu dalam mendorong peningkatan 
kerja sama daerah beberapa aspek 
terkait di pemerintah daerah harus 
menjadi senjata utama pendukungnya 
pelaksanaan kerja sama daerah

Aparatur pengelola kerja sama 
daerah menjadi modal utama yang 
akan memberikan warna dalam pelak-
sanaannya. Kapasitas aparatur, kom-
petensi, dan profesionalisme aparatur 
menjadi titik-titik krusial dalam memban-
gun aparatur yang berkualitas. Keterse-
diaan aparatur pengelola kerja sama di 
daerah dirasakan belum memenuhi ke-
butuhan pelaksanaan kegaitan. Apara-
tur harus menguasai pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap kerja yang 
mendukung pelaksaan kerja sama dae-
rah, pengetahuan yang di dapat dianta-
ranya penguasaan terhadap perjanjian 
kerja sama daerah, mulai dari analisis 
hukumnya hingga bentuk perjanjian 
baik isi perjanjian dan pengaturan per-
janjian kerja sama itu sendiri. Hal ini 
dimaksudkan untuk menghindari posisi 
pemerintah yang lemah dalam pelak-
sanaan kerja sama daerah. selain itu, 
kemampuan dalam berkomunikasi dan 
berkoordinasi dalam “meloby” untuk 
mendapatkan nilai optimal dari keber-
manfaatan kerja sama yang  dilakukan 
oleh pemerintah daerah.

Selain pengetahuan, kemampuan 
yang harus dimiliki oleh aparatur pen-
gelola kerja sama tersebut adalah ket-
erampilan. Keterampilan yang diharus 
dimiliki teknis pengelolaan kerja sama 
daerah dan mampu mengidentifikasi 
pelaksanaan kerja sama yang terdiri 
dari tiga tahapan pelaksanaan kerja 
sama daerah, yaitu tahap persiapan 
pada tahapan ini kemampuan aparatur 
untuk menginventarisasi dan mengi-
dentifikasi secara teknis dan substansi 

terkait dengan potensi dan sumber-
daya sebagai objek kerja sama yang 
dapat digunakan sehingga dapat mem-
berikan nilai optimalisasi dari penggu-
naan potensi dan sumber daya terse-
but sebagai objek kerja sama.  Sikap 
kerja yang harus dimiliki oleh aparatur 
tersebut dalam menjaga integritas dan 
keberlangsungan pelaksanaan kerja 
sama itu dimulai dari sikap disiplin, 
jujur, bertanggung jawab, dapat berk-
erjasama  dengan baik dan yang tidak 
kalah pentingnya adalah kemampuan 
dalam berkomunikasi/ berkoordinasi. 
Dengan demikian kapasitas aparatur 
pengelola kerja sama daerah memiliki 
kapasitas yang standar dalam mendu-
kung pekerjaannya. Untuk itu perlunya 
kedepan tersedianya jabatan fungsion-
al dalam mendukung pelaksanaan ker-
ja sama tersebut.

Pemerintah daerah dalam menetap-
kan dan menggali potensi dan sumber-
daya yang dimiliki daerah terlihat belum 
dilandasi dasar yang matang dan tepat. 
Selama ini pemilihan atau pengalian 
sektor belum dilihat sebagai suatu upa-
ya yang sangat memiliki pengaruh san-
gat besar dalam mencapai nilai keber-
hasilan dan nilai manfaat dalam pada 
setiap pelaksanaan kerja sama daerah. 
penggalian potensi tersebut menjadi 
batu pijakan awal dalam menetapakan 
potensi dan sumberdaya daerah men-
jadi objek dari kerja sama tesebut.

Penetapan potensi atau sumber-
daya daerah yang menjadi objek kerja 
sama daerah terlihat masih diambil ber-
dasarkan pertimbangan struktural dan 
disesuaikan dengan urusan pemerin-
tah daerah yang diselenggarakan. Un-
tuk beberapa kerja sama yang bersifat 
pelayanan kepada masyarakat, pemer-
intah daerah memiliki Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) mememiliki 
peran melaksanakan kegiatan di sek-
tor masing-masing jadi dengan mudah 
pemerintah daerah yang berperan se-
bagai eksekutif di daerah menetap-
kan SKPD terkait yang memiliki peran 

yang sama sesuai den-
gan objek kerja sama. 
Pada tahap awal dalam 
inisiasi kerja sama terse-
but setidaknya ada yang 
memberikan dukungan 
terhadap penguatan dan 

sekaligus menilai kebermanfaatan 
penyelenggaraan kerja sama terse-
but. unit kerja yang membidangi kerja 
sama daerah tersebut bagi Sub Ba-
gian kerja sama atau pun bagian kerja 
sama daerah dapat melakukan inisiasi 
awal dalam mendukung pelaksanaan 
kerja sama sehingga keuntungan bagi 
pemerintah daerah tersebut sudah 
dapat dinilai dan nampak dari awal se-
belum perjanjian kerja sama tersebut di 
tanda tangani.

Pemetaan terhadap potensi dan 
sumber daya yang dimiliki daerah seti-
daknya dimulai dari kesiapan unit kerja 
yang akan menjadi pelaku kerja sama 
daerah nantinya dengan didukung oleh 
unit kerja yang memiliki peran sebagai 
fasilitasi pelaksanan kerja sama dae-
rah. diharapkan dari awal dengan ter-
informasikannya kerja sama yang akan 
menjadi tugas tambahan dari satu unit 
kerja tersebut, sudah memiliki kesiapan 
yang cukup dalam mengantisipasi dan 
mendukung pelaksanaan kerja sama 
daerah nantinya, yang dimaksudkan 
disini adalah kesiapan SKPD sektor 
yang menjalankan peran dan mengelo-
la potensi atau sumberdaya yang sama 
dengan objek kerja sama sehingga 
pelaksanaanya diharapkan bisa berja-
lan dengan baik.

Menjaga komitmen dalam peny-
elenggaraan kerja sama daerah me-
mang tidak bisa lepas dari dukugan 
regulasi dan kebijakan yang dikeluara-
kan oleh pemerintah daerah, baik regu-
lasi yang bersifat teknis pelaksanaan 
dan regulasi yang mengikat para pe-
mangku kepentingan penyelenggaraan 
kerja sama daerah.
Dengan dukungan tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan jumlah kerja sama 
daerah, sehingga memberikan dampak 
penciptaan pembangunan daerah dari 
berbbagai lini, baik pelayanan publik, 
ketersediaan infrastruktur dan pening-
katan taraf hidup masyarakat. 

 (IMAM RADIANTO ANWAR SETIAP PUTRA)

Penetapan potensi atau sumberdaya daerah 
yang menjadi objek kerja sama daerah terli-

hat masih diambil berdasarkan pertimbangan 
struktural dan disesuaikan dengan urusan 
pemerintah daerah yang diselenggarakan. 

opini
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catatan

Siapa tak kenal penggalan kalimat diatas, 
ya…itulah penggalan kalimat dalam sebuah 
pidato yang dilontarkan dengan berapi-api 

oleh mantan Presiden Republik Indonesia pertama, 
Ir. Soekarno.

Tokoh bangsa yang akrab disapa dengan sebutan 
Bung Karno ini menyiratkan bahwa generasi muda 
adalah generasi yang akan menjadi tulang punggung 
keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indone-
sia (NKRI) yang besar ini.

Pemuda adalah generasi penerus bangsa, den-
gan karyanya, pemuda akan membawa bangsa yang 
besar ini untuk terus membuktikan bahwa Bangsa In-
donesia adalah bangsa yang disegani di seluruh du-
nia. Sejarah telah membuktikan jika pemuda adalah 
elemen utama yang melahirkan momen-momen pent-
ing dalam sejarah peradaban manusia dari masa 
yang lampau hingga ke masa yang kini.

Di Indonesia sendiri, pergerakan untuk memer-
deka kan bangsa ini dari penjajahan, diawali oleh 
pergerakan pemuda yang terkenal dengan peristiwa 
Sumpah Pemuda pada Tahun 1928.

Para pemuda Indonesia, dari dulu hingga seka-
rang juga telah membuktikan bahwa mereka mampu 
membuat harum nama Indonesia di dunia Interna-
sional. Berbagai prestasi yang ditorehkan tersebut 
membuat angin segar bagi bangsa yang tengah 
getol menampilkan wajah-wajah muda dalam ber-
bagai elemen kehidupan. Salah satu contoh nyata 
prestasi yang diukir oleh para pemuda Indonesia, 
yang membuat kita bangga menjadi bagian dari 

Bangsa Indonesia adalah keluarnya Tim Nasional 
U-19 antar Negara ASEAN atau yang lebih familiar 
dengan istilah AFF CUP.

Pasukan garuda muda U-19 tahun, mampu men-
jadi kampiun di ASEAN. Prestasi ini ibarat pelepas 
dahaga setelah Indonesia puasa gelar di ajang sepak-
bola lebih dari 22 tahun, sejak terakhir menjadi kam-
piun di Sea Games 1991 dengan meraih medali emas.

Namun tentu saja hal tersebut tidak bisa menjadi 
satu-satunya tolak ukur untuk melihat prestasi yang 
dihasilkan para pemuda Indonesia. Masih banyak 
prestasi lainnya yang telah ditorehkan para generasi 
penerus bangsa ini di berbagai bidang yang tidak 
terpublikasikan.

Namun, ibarat dua sisi mata uang, di lain pihak, 
ada juga perlakuan pemuda-pemuda Indonesia yang 
membuat kita merasa prihatin dengan apa yang mer-
eka perbuat. Ambil contoh beredarnya kasus video 
porno anak SMP di salah satu sekolah negeri di Ja-
karta.Tahun ini, merupakan perayaan ke 85 Sumpah 
Pemuda. Sebuah tonggak bersejarah dalam perger-
akan Bangsa Indonesia yang akan terus tertanam 
dalam jiwa setiap pemuda Indonesia.

Tantangan bangsa ini ke depan akan semakin 
kompleks. Dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang 
segar, keluar dari otak dan dituangkan dalam karya 
pemuda Indonesia. Untuk itu, bukan saatnya lagi 
pemuda Indonesia terpana dengan angin kebebasan 
pasca kemerdekaan ‘45. Yang ada adalah perjuan-
gan untuk terus mempertahankannya dan membawa 
nama Indonesia untuk terus eksis di mata dunia.

Pemuda Harapan Bangsa

Beri aku 1.000 orang tua 
niscaya akan kucabut 
semeru dari akarnya, 
Berikanlah aku 10 
pemuda maka akan 
kuguncang dunia!!!”
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
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