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Salam Redaksi…

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan Sumber Daya Alam 
(SDA). Tidak hanya berupa mineral, namun juga keanekaragaman 
hayatinya, sulit ditemui di negara manapun di dunia ini.

Potensi keanekaragaman hayati inilah yang kemudian dilirik oleh 
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provin-
si Riau dengan mendorong penelitian terkait durian melalui Sistem 
Inovasi Daerah (SIDa) dengan mengangkat kulit durian sebagai ba-
han baku pembuatan asap cair.

Asap cair sendiri dipilih oleh Balitbangda Provinsi Riau karena 
memiliki potensi sebagai bahan pengawet makanan alami yang be-
bas dari bahan-bahan kimiawi yang berbahaya bagi tubuh manusia.

Selain mengangkat durian sebagai bahan dasar asap cair yang 
dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan non kimiawi, 
Balitbangda Provinsi Riau juga tengah getol untuk membuat kenda-
raan berbahan baku listrik.

Hal ini dilakukan seiring dengan komitmen Balitbangda Provin-
si Riau untuk cinta akan lingkungan. Seperti kita ketahui bersama, 
kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil memiliki efek po-
lusi yang kurang baik. Selain itu cadangan bahan bakar fosil juga 
semakin lama semakin menipis. Tidak heran jika kemudian Ba-
litbangda Provinsi Riau concern akan hal ini dan berusaha untuk 
menggunakan bahan bakar alternative dan terbarukan seperti listrik.

Selain inovasi yang dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Riau, 
Tim Redaksi Majalah BPP kemendagri, dalam edisi terakhir di Tahun 
2013 ini juga mengangkat SIDa yang dilakukan Balitbangda Provinsi 
Kalimantan Timur dengan mengangkat Cratoxylum Sumatranum se-
bagai obat kuat.

Dalam edisi ke 6 Tahun 2013 ini, Tim Redaksi Majalah BPP Ke-
mendagri juga mengangkat cerita mengenai perhelatan FKPPD di 
Provinsi Riau dan juga Rakornas Evaluasi Peraturan Bersama antara 
Kemendagri dengan Kemenristek.

Pelaksanaan Rakornas FKPPD Tahun 2013 yang mengambil tema 
Pemberdayaan FKPPD Dalam Mendukung Sinergitas Program Ker-
ja Kelitbangan Pemerintahan Dalam Negeri dan Inovasi Daerah ini 
didasarkan atas hasil temuan dalam kegiatan FKPPD Tahun 2013 di 
3 regional, yaitu barat, tengah dan timur dan hasil Rakornas FKPPD 
Tahun 2012 di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

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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laporan utama

S
elama ini, teknologi pengawetan yang bi-
asa digunakan masyarakat untuk meng-
hindari bahan-bahan pengawet sintetis 
adalah dengan metode pengeringan di 

bawah sinar matahari dan pengasapan den-
gan menggunakan berbagai jenis kayu-kayu-
an. Penggunaan teknologi ini kurang praktis, 
tidak higienis dan tergantung kepada keadaan 
cuaca.

Berdasarkan fakta inilah, Badan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) 
Provinsi Riau getol mengembangkan teknologi 
pengawetan menggunakan metode asap cair 
dengan memanfaatkan bahan baku durian.

Memaksimalkan Potensi Durian
Produksi durian di Riau memang cukup 

melimpah. Stok buah yang memiliki nama latin 
Durio Zubethinus ini selalu tersedia sepanjang 
tahun, baik yang bersumber dari durian lokal 
maupun yang dipasok dari luar Provinsi Riau.

Selama ini buah durian hanya dapat di-
manfaatkan dagingnya saja atau sekitar 20-35 
persen dari seluruh bagian durian. Sementara 
sisanya sekitar 65-80 persennya terbuang se-
bagai sampah. 

Biasanya jika tidak dibuang, sisa dari buah 
durian yang terbuang dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak. Khususnya kulit durian, akan 

ASAP CAIR DARI KULIT DURIAN

PENGAWET ALAMI UNTUK PANGAN
Banyak beredarnya bahan-bahan pengawet sintetis yang berbahaya 
bagi kesehatan mendorong banyak pihak untuk melakukan penelitian 
guna menemukan teknologi pengawetan yang aman bagi kesehatan.

Alat untuk melakukan produksi asap cair dari bahan baku kulit durian, hasil karya Balitbangda Provinsi Riau
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laporan utama

dibuang dan tidak termanfaatkan ataupun jika 
dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat, han-
ya akan dikeringkan dan dibakar untuk dijadi-
kan abu gosok.

Melihat potensi banyaknya kulit limbah du-
rian yang tidak dimanfaatkan secara optimal, 
Balitbangda Provinsi Riau mencoba meman-
faatkan kulit durian yang banyak terbuang den-
gan ide membuat asap cair dari kulit durian.

Hal ini juga didorong oleh fakta jika kulit 
durian mengandung substansi pektin. Pirolisis 
yang dilakukan pada kulit durian akan meng-
hasilkan rendemen berupa asap cair yang 
dapat digunakan sebagai biopreservatif baru 
pengganti preservatif kimia, arang maupun 
tar.  

Pemanfaatan kulit durian sebagai asap 
cair, terutama dikaitkan dengan sifat-sifat fung-
sional asap cair yakni sebagai antioksidan, 
antibakteri, antijamur dan potensi pengawetan 
lainnya.

Asap cair juga dapat diaplikasikan pada 
bahan pangan karena dapat berperan dalam 
pengawetan bahan pangan. Cara pengawetan 
tradisional yang biasanya menggunakan teknik 
pengasapan dapat digantikan dengan metode 
pangasapan asap cair dengan mencelupkan 
bahan pangan pada larutan asap atau meny-

emprotkan larutan asap pada bahan pangan 
kemudian dikeringkan.

Menurut Kepala Balitbangda Provinsi Riau 
Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, penggunaan asap 
cair lebih menguntungkan karena warna dan 
citarasa produk dapat dikendalikan, kemungki-
nan menghasilkan produk karsinogen juga le-
bih kecil, proses pengasapan dapat dilakukan 
dengan cepat dan bisa langsung ditambahkan 
pada bahan selama proses.

“Pengasapan diperkirakan akan tetap ber-
tahan pada masa yang akan datang karena 
efek yang unik dari citarasan dan warna yang 
dihasilkan pada bahan pangan,” katanya.

Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, mengatakan, 
secara umum, penelitian yang dilakukan Balit-
bangda Provinsi Riau terkait pembuatan asap 
cair dari kulit durian bertujuan untuk mende-
sain, membuat dan meneliti pirolisis produksi 
asap cair dari kulit durian, sementara secara 
tujuan khusus penelitian ini antara lain untuk:

Mengetahui kondisi terbaik pembuatan asap cair 
dari kulit durian;

Peningkatan mutu asap cair sebagai bahan 
pengawet alami makanan dengan variasi suhu 
pirolisis;

Menentukan pengaruh oemberian asap cair 
terhadap kualitas bahan makanan seperti bau, rasa 
dan tekstur;

Membuat prototipe peralatan yang ekonomis un-
tuk menghasilkan asap cair dari kulit durian serta 
melakukan uji kinerja peralatan tersebut, dan;

Melakukan analisis tekno-ekonomi prototipe 
peralatan asap cair yang dirancang sebagai daya 
ungkit ekonomi kreatif masyarakat.

Asap Cair Sebagai Pengawet Makanan
Hasil penelitian menunjukkan jika kulit du-

rian secara proporsional mengandung unsur 
selulose yang tinggi (50-60%) dan kandungan 
lignin (5%) serta kandungan pati yang ren-
dah (5%) sehingga dapat diindikasikan bahan 
tersebut bisa digunakan sebagai campuran 
bahan baku pangan olahan serta produk lain-
nya yang dimanfaatkan.

Penggunaan asap cair sebagai bahan pen-
gawet makanan telah disetujui di beberapa 
Negara. Kualitas dan kuantitas unsur asap cair 
bergantung pada bahan yang dibakar sebagai 
sumber asap.

Asap cair merupakan solusi yang baik se-
bagai pengganti pengawet makanan sintetis 
karena mengandung senyawa fenol sebesar 
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4,13%, karbonil 11,3%, dan asam seban-
yak 10,2% sehingga mikro organisme sulit 
berkembang dan pada akhirnya makanan 
menjadi tahan lama.

Fungsi utama dari senyawa tersebut an-
tara lain sebagai penghambat perkembangan 
bakteri. Penggunaan asap cair yang sesuai 
dosis juga tidak akan merubah rasa makanan 
yang diawetkan meskipun asap cair memiliki 
senyawa asam dan fenol.

Kandungan asam pada asap cair juga 
efektif dalam mematikan dan menghambat 
pertumbuhan mikroba pada produk makanan 
dengan cara senyawa asam itu menembus 
dinding sel mikroorganisme yang menyebab-
kan sel mikroorganisme menjadi lisis kemu-
dian mati. Dengan menurunnya jumlah bakteri 
dalam produk makanan, kerusakan pangan 
oleh mikroorganisme dapat dihambat sehing-
ga meningkatkan unsur simpan pada produk 
pangan.

Meski begitu, tidak semua asap cair dapat 
digunakan sebagai bahan pengawet makan-
an. Asap cair grade 3 tidak dapat digunakan 
sebagai bahan pengawet makanan karena 
banyak mengandung tar yang karsinogenik. 
Asap cair grade 3 hanya dapat digunakan 
untuk pengolahan karet, penghilang bau dan 
pengawet kayu agar tahan rayap.

Sementara asap cair grade 2 dapat digu-
nakan sebagai pengawet makanan. Asap cair 
grade 2 dapat digunakan sebagai pengganti 
formalin dan taste asap (daging asap atau ikan 
asap). Asap cair grade 2 berwarna kecokla-
tan dan sedikit transparan, rasa asam sedang 
dan aroma asap lemah. Biasanya daging atau 
ikan yang diawetkan dengan asap cair grade 
2 dapat bertahan hingga tiga hari.

Sementara asap cair grade 1 dapat juga 
digunakan sebagai bahan pengawet makan-
an untuk makanan siap saji seperti bakso, 
mie, tahu, ataupun bumbu-bumbuan. Asap 
cair grade 1 ini berwarna bening, dengan 
rasa sedikit asam dan aroma netral serta 
merupakan asap cair yang paling bagus 
kualitasnya serta tidak mengandung senya-
wa yang berbahaya untuk diaplikasikan ke 
produk makanan. Makanan yang diawetkan 
dengan menggunakan asap cair grade 1 
biasanya dapat bertahan hingga enam hari 
penyimpanan.

Teknologi Pembuatan Asap Cair Dari Kulit Durian
Pembuatan asap cair dari kulit durian 

menggunakan metode pirolisis yaitu peruraian 

dengan bantuan panas tanpa adanya oksigen 
atau dengan jumlah oksigen yang terbatas. 
Biasanya terdapat tiga produk dalam pirolisis 
yaitu gas, pirolisis oil dan arang. Proporsi keti-
ganya tergantung dari metode pirolisis karak-
teristik biomassa dan parameter reaksi.

Terdapat beberapa cara memanfaatkan 
energi yang tersimpan dalam biomassa me-
lalui pirolisis. Pembakaran langsung adalah 
cara yang kerap digunakan. Biomassa yang 
dibakar dapat langsung menghasilkan pa-
nas tetapi cara ini hanya mempunyai efisiensi 
sekitar 10 persen.

Cara lain adalah mengubah biomassa 
menjadi cairan. Cara ini 
digunakan karena keun-
tungannya berupa ke-
mudahan penyimpanan, 
p e n g a n g k u t a n 
serta pemba-
karan. Cairan 
yang dihasilkan 
dari pengolahan 
biomassa dapat 
berupa crude bio 
oil.

P e r a l a t a n 
yang digunakan 
untuk memban-
gun sebuah insta-
lasi pembuatan asap cair dapat dirakit sendiri 
namun harus sesuai standar tertentu seperti 
kekedapan, kekuatan dan keamanan dalam 
pengoperasiannya.

Langkah pertama yang dilakukan dalam 
proses pembuatan asap cair dari kulit durian 
adalah memasukkan kulit durian ke dalam 
reaktor pirolisis. Sebelumnya kulit durian juga 
harus dibersihkan dari kotorannya dan di-
pecah menjadi beberapa bagian agar luas 
permukaan pembakaran menjadi lebih luas 
sehingga proses dapat berjalan lebih cepat.

Selanjutnya dilakukan pengeringan den-
gan cara penjemuran untuk mengurangi ka-
dar air pada kulit durian atau memanfaatkan 
cabinet dryer. Setelah itu dilanjutkan dengan 
metode pirolisis yang merupakan reaksi pen-
guraian senyawa-senyawa penyusun kayu 
keras menjadi beberapa senyawa organik 
melalui reaksi pembakaran kering atau pem-
bakaran tanpa oksigen. Reaksi ini berlang-
sung pada reaktor piolisator yang bekerja 
pada temperature 360-650oC selama 1 jam 
pembakaran atau diberhentikan apabila tidak 
keluar asap lagi.

laporan utama

FUNGSI UTAMA DARI SENYAWA TERSEBUT 
ANTARA LAIN SEBAGAI PENGHAMBAT 
PERKEMBANGAN BAKTERI. PENGGUNAAN 
ASAP CAIR YANG SESUAI DOSIS JUGA 
TIDAK AKAN MERUBAH RASA MAKANAN 
YANG DIAWETKAN MESKIPUN ASAP CAIR 
MEMILIKI SENYAWA ASAM DAN FENOL.
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Asap hasil pembakaran dikondensasi den-
gan kondensor yang berupa koil melingkar. 
Hasil dari proses pirolisis diperoleh 3 produk, 
yaitu asap cair, tar dan arang. Kondensasi di-
lakukan dengan koil melingkar yang dipasang 
dalam bak pendingin. Air pendingin dapat be-
rasal dari air hujan yang ditampung dalam bak 
penampungan atau memanfaatkan air sungai 
maupun air dari PDAM.

Setelah itu memasuki tahapan pemurnian 
asap cair untuk mendapatkan asap cair yang 
tidak mengandung bahan berbahaya sehingga 
aman bagi bahan pengawet makanan. Asap 
cair yang diperoleh dari kondensasi asap pada 
proses pirolisis diendapkan selama 1 minggu.

Kemudian, cairan diambil dan dimasukkan 
ke dalam alat destilasi. Suhu destilasi sekitar 
150oC. Destilat ini masih belum dapat digu-
nakan sebagai pengawet makanan karena 
ada lagi proses lain yang harus dilewati yaitu 
proses filtrasi destilat dengan zeolit aktif untuk 
mendapatkan zat aktif yang benar-benar aman 
dari zat berbahaya.

Langkah yang dilakukan untuk melakukan 
proses filtrasi destilat yaitu mengalirkan zat 
destilat asap cair ke dalam kolom zeolit aktif se-
hingga diperoleh filtrate asap cair yang aman 
dari bahan berbahaya dan bisa dipakai untuk 
pengawetan makanan non karsinogenetik.

Langkah yang terakhir dilakukan adalah 
proses filtrasi filtrat zeolit aktif dengan karbon ak-
tif. Proses ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
filtrat asap cair dengan bau asap yang ringan 
dan tidak menyengat. Langkah yang dilakukan 

adalah mengalirkan filtrate dari filtrasi zeolit ak-
tif ke dalam kolom yang berisi karbon aktif se-
hingga filtrat yang diperoleh berupa asap cair 
dengan bau asap ringan dan tidak menyengat. 

Dengan melakukan proses filtrasi filtrat zeo-
lit aktif dengan karbon aktif maka sempurnalah 
asap cair sebagai bahan pengawet makanan 
yang aman, efektif dan alami.

Nilai Ekonomis Asap Cair Dari Kulit Durian
Asap cair dari limbah kulit durian yang di-

gunakan sebagai bahan pengawet, baik untuk 
pangan maupun non pangan, secara ekonomis 
dapat meningkatkan ekonomi di Provinsi Riau. 
Dampak positif dari kegiatan ini antara lain:

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, dan;

Membuka dan memenuhi keperluan pengusaha 
yang membutuhkan pengawet alami seperti misal-
nya untuk industri perikanan.

Selain keunggulan di atas, penggunaan 
asap cair dari kulit durian juga memiliki be-
berapa keunggulan lain, yaitu lebih ramah ling-
kungan karena tidak menimbulkan pencemaran 
udara, dapat diaplikasikan secara cepat dan 
mudah, tidak membutuhkan instalasi pengasa-
pan, peralatan yang digunakan lebih sederha-
na dan mudah dibersihkan, karakteristik yang 
khas pada produk akhir berupa aroma, warna 
dan rasa.   (F.DASA SAPUTRA)

laporan utama

Proses produksi kulit durian untuk dijadikan asap cair
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K
eanekaragaman hayati ini me-
miliki beberapa manfaat, misal-
nya yang berkaitan erat dengan 
dunia kesehatan seperti banyak 

ditemukannya tumbuhan obat. 
Selain itu Kalimantan Timur yang 

merupakan tempat asal bermacam 
etnis Dayak yang dibekali dengan 
pengetahuan pengobatan dengan 

berbahan baku alami, kemampuan 
pengobatan alami ini diturunkan se-
cara turun-menurun untuk mengatasi 
persoalan kesehatan ditengah komuni-
tasnya saat itu. 

Bahkan sampai saat ini keterampi-
lan suku Dayak untuk mengolah obat-
obatan dari tumbuhan alami non kimia 
terus dipertahankan. Keunggulan 

obat-obatan dari tanaman  yang alami 
ini bahkan diminati oleh masyarakat 
modern yang ada di Kalimantan Timur.

“Saat ini, meski sudah era teknologi, 
namun masyarakat kota banyak yang 
lebih memilih untuk back to nature, se-
hingga potensi alam dan kearifan yang 
dimiliki etnis lokal (Dayak) tersebut 
sangat disayangkan jika tidak kita gali 
dan dilestarikan keberadaannya,” kata 
Kepala Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Daerah (Balitbangda) Provinsi 
Kalimantan Timur, Ir. Hj. Halda Arsyad, 
MM.

Cratoxylum Sumatranum Sebagai Obat Kuat
Salah satu tanaman obat-obatan 

yang tengah dikembangkan oleh Ba-
litbangda Kalimantan Timur adalah 
Cratoxylum Sumatranum. Tanaman ini 
berasal dari suku Hypericaceae yang 
banyak terdapat di Kalimantan Timur 
dengan nama daerah   atau Irat (Dayak 
Benuaq). Hasil penelusuran secara et-
nobotani berkhasiat sebagai obat kuat 
(Litbang Kalimantan Timur, 2006) 

Tanaman ini bisa dimanfaatkan se-
bagai obat kuat yang dapat diartikan 
sebagai obat yang digunakan untuk 
meningkatkan stamina atau menguran-
gi letih, tidak mudah terserang penya-
kit atau imunomodulator, dapat pula 
diartikan obat perkasa untuk laki-laki. 

Tumbuhan tersebut berpotensi un-
tuk diteliti lebih lanjut dan produknya 
dapat dipatenkan. Hasil penelusuran 
paten di internet masih belum ada pat-
en tersebut disebarluaskan dan diteliti 
sebagai hepatopreventif atau antioksi-
dan.

Kepedulian Balitbangda Kaliman-
tan Timur untuk mengangkat tumbuhan 
ini, tidak terlepas dari ancaman pihak 
luar, yang melihat potensi pengeta-
huan tradisional tentang manfaat tum-

CRATOXYLUM SUMATRANUM

OBAT KUAT ASLI KALIMANTAN TIMUR
Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia bagian timur yang dianugerahi 
oleh Tuhan YME sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, salah satunya adalah kekayaan 
keanekaragaman hayati. 

laporan utama



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

buhan obat yang ada di Kalimantan 
Timur dipatenkan oleh luar dari pihak 
Kalimantan Timur. 

“Hal ini terjadi karena keterbatasan 
peneliti di Kalimantan Timur untuk 
melaksanakan penelitian yang berpo-
tensi paten,” ujarnya.

Penelitian terkait Cratoxylum Su-
matranum yang pernah dilakukan se-
belumnya menampilkan fakta tentang 
ekstrak etanol batang Cratoxylum Su-
matranum yang mengandung aktivi-
tas antioksidan (Litbang Kalimantan 
Timur, 2006). Selain itu, dalam pene-
litian tersebut juga mengungkap fakta 
jika batang Cratoxylum Sumatranum 
juga terdeteksi mengandung metabo-

lit sekunder flavonoid, saponin, dan 
terpenoid/steroid (Litbang Kalimantan 
Timur, 2006). 

Pada uji sitotoksik terhadap larva 
Artemia salina mempunyai nilai LC50 
(Median Lethal Concentration) > 1000 
ppm (Litbang Kalimantan Timur, 2006), 
memiliki aktivitas hepatopreventif pada 
tikus yang diinduksi dengan kerusakan 
hati dengan karbon tetraklorida (Lit-
bang Kalimantan Timur, 2007), tidak 
toksik pada uji toksisitas kronik (Litbang 
Kalimantan Timur, 2009).  

Meski telah dilakukan berbagai 
penelitian dan menemukan berbagai 
potensi dari Cratoxylum Sumatranum, 
masih diperlukan penelitian tamba-

han untuk proses produksi agar efisien 
dalam produksi jamu dan dapat di-
patenkan.

Berangkat dari hal-hal semacam 
itulah, Balitbangda Provinsi Kalimantan 
Timur menginisiasi kegiatan penelitian 
tumbuhan obat yang dimulai dengan 
melakukan kegiatan eksplorasi di ber-
bagai kabupaten dan kecamatan yang 
memiliki mayoritas etnis dayak. 

Singkat cerita dari kurang lebih 17 
tumbuhan obat yang waktu itu diperoleh 
dari eksplorasi tahap I, setelah dilaku-
kan pengerjaan skala lab oleh Fakultas 
MIPA dan Fakultas Kedokteran Univer-
sitas Mulawarman, maka diperoleh je-
nis tanaman yang memiliki antioksidan 
yang cukup tinggi yaitu dari jenis Cra-
toxylum Sumatranum. 

Dari hasil perjuangan secara teknis 
di laboratorium fitofarmaka yang dilaku-
kan  hingga saat ini sudah sampai pada 
tahapan uji praklinis dan pada tahun 
2011 Balitbangda Provinsi Kalimantan 
Timur mencoba melakukan kegiatan 
paten. 

Invensi yang dipatenkan yaitu 
menyediakan metode untuk efisiensi 
produksi ekstrak dari batang Cratoxy-
lum Sumatranum dengan aktivitas an-
tioksidan dan hepatoprotektor. Invensi 
metode efisiensi produksi ekstrak men-
cakup:

Maserasi batang Cratoxylum sumatranum 
dengan menggunakan campuran pelarut 
etanol-air dengan perbandingan tertentu. 

Lama waktu ekstraksi dan efek pemana-
san dalam ekstraksi untuk mendapatkan 
ekstrak dengan rendemen.

Aktivitas antioksidan dan hepatoprotektor 
yang tinggi.

Aktivitas antioksidan menggunakan uji 
2,2-diphenyl-1-picrylhidrazyl (DPPH), 
dan aktivitas hepatoprotektor secara in 
vitro menggunakan uji malondialdehid 
(MDA).

laporan utama
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Cratoxylum Sumatranum Tengah Proses 
Paten

Usulan paten tersebut sudah di-
daftarkan oleh Balitbangda Provinsi 
Kalimantan Timur pada Hak Kekay-
aan Intelektual (HAKI) Kementerian 
Hukum dan HAM di Jakarta.

“Namun sampai saat ini surat 
keputusan paten tersebut belum se-
lesai, mengingat proses perumusan 
paten tersebut cukup panjang dan 
memerlukan waktu yang sangat lama 
karena perumusan tersebut bukan 
hanya di dalam negeri saja, tetapi 
juga harus ditelusuri hingga ke luar 
negeri,” tuturnya.

Menurut Ir. Hj. Halda Arsyad, MM, 
penelitian terkait potensi dari Cratoxy-
lum Sumatranum sebenarnya masih 
cukup panjang. Untuk sampai kepada 
tujuan utama berupa obat yang nanti-
nya dapat dikonsumsi secara aman 
dengan khasiat seperti yang terkan-
dung yaitu untuk meningkatkan ke-
bugaran stamina tubuh manusia maka 
harus sampai pada tahap uji klinis den-
gan subjek ujinya adalah manusia. 

Hal ini dikarenakan uji yang dilaku-
kan masih dalam tahap uji pra klinis 
dengan subjek adalah mencit (tikus 
putih) yang hasilnya cukup menggem-
birakan karena aman dan tidak ada 

gangguan yang berarti terhadap or-
gan vital pada tubuh tikus tersebut 
seperti jantung, hati dan ginjalnya.

Untuk tahapan sebelum uji klinis 
akan dilakukan ketahapan produk 
jamu dan herbal. Rencananya di tahun 
2014, Balitbangda Provinsi Kaliman-
tan Timur akan mengeluarkan teh ce-
lup dan permen yang bisa dikonsumsi 
langsung dengan berbahan baku dari 
ekstrak tumbuhan Cratoxylum suma-
tranum dengan pengawasan Badan 
POM dan Fakultas Kedokteran Uni-
versitas Mulawarman yang selama 
ini menjadi mitra kerja Balitbangda 
Provinsi Kalimantan Timur.

laporan utama

Saat ini, meski sudah era teknologi, namun masyarakat kota banyak yang lebih memilih untuk 
back to nature, sehingga potensi alam dan kearifan yang dimiliki etnis lokal (Dayak) tersebut 

sangat disayangkan jika tidak kita gali dan dilestarikan keberadaannya,” 

Ir. Hj. Halda Arsyad, MM.
Kepala Balitbangda Prov. Kalimantan Timur
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P
adahal energi yang telah men-
gendap dalam perut bumi sejak 
jutaan tahun yang lalu tersebut, 
semakin lama semakin menyu-

sut. Melihat fakta tersebut, ketergan-
tungan manusia akan energi fosil pelan 
tapi pasti mulai berusaha untuk diganti-

kan dengan berbagai energi yang ter-
barukan dan ramah lingkungan.

Salah satunya adalah penggunaan 
listrik untuk kendaraan bermotor. Meski 
belum banyak industri yang secara ma-
sal memproduksi kendaraan bermotor 
bertenaga listrik, namun langkah untuk 

menuju penggunaan kendaraan ber-
motor bertenaga listrik sudah terlihat 
dengan banyaknya prototipe kenda-
raan yang bertenaga listrik ataupun 
kendaraan yang menggunakan dua en-
ergi yaitu energi listrik dan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) secara bersamaan.

Bahkan penggunaan kendaraan 
yang menggunakan dua energi ini 
sudah menyentuh pada kendaraan 
umum seperti Kereta Rel Diesel Elektrik 
(KRDE) yang berhasil diproduksi oleh 

DARA, MOBIL LISTRIK PRODUKSI BALITBANGDA RIAU

MENANTI MINAT SWASTA 
UNTUK PRODUKSI MASAL

laporan utama

Lebih dari 75 persen kebutuhan energi di muka bumi ini 
masih mengandalkan energi yang berasal dari fosil.
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PT INKA di Madiun dan digunakan oleh Daops VI Yogyakarta 
untuk melayani relasi Kutoarjo-Yogyakarta-Solo.

Terlepas dari itu semua, banyak pihak di Indonesia, khu-
susnya dari Perguruan Tinggi (PT) juga getol mengembang-
kan kendaraan yang berbahan bakar listrik. Menteri BUMN, 
Dahlan Iskan bahkan sangat getol dalam mendukung pen-
ciptaan kendaraan berbahan bakar listrik.

DARA, Produksi Bersama Balitbangda Provinsi Riau 
dan Universitas Riau

Salah satu lembaga yang saat ini tengah mengembang-
kan kendaraan bertenaga listrik adalah Badan Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Riau. Menu-
rut Kepala Balitbangda Provinsi Riau, Prof. Dr. Tengku Dahril 
MSc, mobil yang diberi nama Dara ini merupakan hasil ker-
jasama dengan Pusat Pengembangan Teknologi dan Energi 
Lembaga Penelitian Universitas Riau.

“Mobil ini 100% menggunakan listrik sebagai sumber 
energinya sehingga sangat ramah lingkungan karena tidak 
menimbulkan polusi udara,” katanya, beberapa waktu lalu.

Menurut Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, mobil yang memiliki 
kapasitas 5 orang penumpang ini berdimensi 3,6x1,6x1,67 

meter dengan berat total 1.190 Kilogram. Bodi mobil yang 
memiliki bentuk seperti city car ini terbuat dari aluminium al-
loy dengan mengandalkan penggerak pada roda depan. 

Daya penggerak motor DC 15 HP/24 KW dan memiliki 
kecepatan maksimum 80 kilometer per jam dengan meng-
gunkaan baterai jenis PB Acid 72 Volt 152 Aha. Dalam sekali 
pengecasan yang memakan waktu antara 6-8 jam, mobil 
yang diberi label sebagai Green Energy Vehicle mampu 
menempuh perjalanan sejauh 130 kilometer.

“Memang masih terbatas daya jelajahnya karena rata-
rata mobil seperti ini cocoknya untuk di perkotaan,” ujarnya.

Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, menambahkan, biaya untuk 
membangun sebuha mobil listrik tersebut berkisar antara 
Rp200-Rp300 juta. Angka ini memang terbilang cukup ma-
hal, pasalnya beberapa bagian, khususnya untuk batreai 
masih harus mengimpor dari luar negeri.

Meski begitu, Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, optimis, nilai 
sebesar itu akan berkurang jika ada pihak swasta yang ter-
tarik untuk memproduksi mobil listrik ini secara masal. Bah-
kan jika nantinya ada pihak swasta yang berminat, Pemerin-
tah Provinsi Riau akan mendukung langkah tersebut dengan 
menyediakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 

laporan utama

Sepeda motor listrik hasil karya Balitbangda Provinsi Riau
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yang dapat mengisi baterai mobil listrik 
tersebut.

Sepeda Listrik Hadir Lebih Dahulu
Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, men-

gatakan, proyek mobil listrik ini meru-
pakan tindak lanjut dari keberhasilan 
Balitbangda Provinsi Riau bekerjasama 
dengan PT di Provinsi Riau yang mam-
pu memproduksi sepeda listrik.

Menurutnya, sepeda listrik buatan 
Balitbangda Provinsi Riau bekerjasama 
dengan Universitas Islam Riau ini mam-
pu bertahan selama 6 jam dengan wak-
tu pengecasan hanya selama 2 jam.

Sepeda listrik yang sudah tersedia 
dalam berbagai bentuk dan varian ini, 
konon dibanderol senilai Rp6 juta per 
unitnya. Suku cadang sepeda listrik 
buatan putra-putra asli Provinsi Riau 
ini sekitar 70 persen menggunakan 
kandungan dalam negeri, sementara 
sisanya sekitar 30 persen masih impor 
dari luar negeri. 

“Kecepatan lajunya mencapai 40 
km/jam. Kami masih menggunakan 
komponen dari luar negeri sekitar 30 
persen saja. Itu terdapat pada bagian 
panel-panel khusus dan inti seper-
ti accu dan control motor, tuturnya.

Prof. Dr. Tengku Dahril MSc, ber-
harap banyak pihak, khususnya di 
Provinsi Riau yang melirik sepeda lis-
trik ini sebagai sarana transportasi. Hal 
ini dikarenakan sepeda listrik memiliki 
beberapa keunggulan, seperti ramah 
lingkungan, bebas emisi, dan hemat 
energi.

laporan utama

Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi (kedua dari kiri) bersama Kepala Balitbangda Provinsi Riau Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, 
MSc (paling kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Drs.H. Zaini Ismail, M.Si (kedua dari kanan) saat mencoba sepeda motor 
listrik hasil karya Balitbangda Provinsi Riau 

Mobil listrik hasil karya Balitbangda Provinsi Riau yang diberi nama Dara
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T
ingkatkan peran dan fungsi kelit-
bangan dalam rangka merumus-
kan program kerja Tahun 2014, 
Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Kementerian Dalam Negeri 
(BPP Kemendagri) bersama Badan 
Penelitian dan Pengembangan Daerah 
Provinsi Riau menggelar Rapat Kerja 
Nasional Forum Komunikasi Penelitian 
dan Pengembangan Daerah (FKPPD) 
Tahun 2013 di Hotel Aryaduta Pekan-

baru, Provinsi Riau.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 

18-20 November 2013 ini dimaksudkan 
untuk membahas, mensinkronisasi dan 
merumuskan program kerja FKPPD bi-
dang Kelitbangan Pemerintahan Dalam 
Negeri.

Pelaksanaan Rakornas FKPPD Ta-
hun 2013 yang mengambil tema Pem-
berdayaan FKPPD Dalam Mendukung 
Sinergitas Program Kerja Kelitbangan 

Pemerintahan Dalam Negeri dan Ino-
vasi Daerah ini didasarkan atas hasil 
temuan dalam kegiatan FKPPD Tahun 
2013 di 3 regional, yaitu barat, tengah 
dan timur dan hasil Rakornas FKPPD 
Tahun 2012 di Manado, Provinsi Su-
lawesi Utara.

Semangat Kelitbangan Meredup
Keberadaan Badan Penelitian dan 

Pengembangan (Balitbang) dalam se-

RAPAT KERJA NASIONAL 

FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN DAERAH (FKPPD) 
TAHUN 2013
Pemberdayaan FKPPD Dalam Mendukung Sinergitas Program Kerja Kelitbangan 
Pemerintahan Dalam Negeri dan Inovasi Daerah

Pejabat BPP Kemendagri berfoto bersama pejabat dari Provinsi Riau dan Balitbangda Provinsi Riau di acara Rakernas FKPPD 
2013 di Hotel Aryaduta Provinsi Riau, 18-20 November 2013
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buah tatanan birokrasi sangat diperlu-
kan saat ini. Pasalnya, kebijakan yang 
akan diambil oleh pemangku kepent-
ingan harus melalui kajian Balitbang. 
Namun sayangnya, menurut Kepala 
BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi, 
semangat kelitbangan saat ini sedikit 
meredup.

Hal tersebut menurut Ahmad 
Zubaidi, dapat dilihat pada menyu-
sutnya jumlah Balitbangda di tingkat 
provinsi. Ia menambahkan, inti utama 
dari permasalahan kelitbangan yang 
harus diselesaikan secara terfokus 
adalah masalah kelembagaan.

Balitbangda Provinsi yang diben-
tuk pada tahun 2000 dengan mening-
katkan status Bidang Penelitian pada 
Organisasi Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah (Bappeda) men-
jadi Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) yang mandiri di 26 Provinsi, 
saat ini jumlahnya justru hanya tinggal 
18 provinsi saja.

“Ketika kita ingin memajukan bi-
dang penelitian, kajian dan pengem-
bangan, kita justru menghilangkan 
Balitbang dari SKPD. Hal ini tentu men-
jadi sebuah ironi. Untuk itu kita perlu 
menyatukan sikap tentang urgensi 
guna menghidupkan kembali seman-
gat kelitbangan sebagai SKPD yang 
bertanggungjawab dalam melakukan 
penelitian dan pengkajian yang hasil-
nya dapat digunakan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan, perumusan 
regulasi dan inovasi,” katanya dalam 
pembukaan Rakornas FKPPD Tahun 
2013.

Ahmad Zubaidi mengatakan, jika 
18 provinsi siap mempertahankan ke-
beradaan Balitbangda sebagai SKPD 
yang mandiri, maka 16 provinsi yang 
lain diharapkan juga dapat mengikuti-
nya dengan membentuk Balitbangda 
sebagai SKPD yang mandiri.

Selain masalah kelembagaan, 
Ahmad Zubaidi menambahkan, per-
masalahan lain yang juga harus dise-
lesaikan bersama-sama antara lain 
adalah:

Membangun pemahaman bersama 
untuk mengarahkan klembagaan Balit-
bangda sebagai organisasi yang ber-
tumpu pada jabatan fungsional peneliti 
dan perekayasa, sedangkan jabatan 
struktural berfungsi sebagai unit kerja 
pendukung;

Memfungsikan secara bertahap 
Balitbangda sebagai pusat perumusan 
kebijakan, regulasi dan inovasi daerah. 
Selama ini, hanya sebagian kecil hasil 
kelitbangan yang dimanfaatkan seba-
gai masukan untuk perumusan kebi-
jakan, regulasi dan inovasi daerah;

Memberdayakan Balitbangda untuk 
bekerja dengan pola T+1. Seluruh reko-
mendasi kelitbangan yang dilaksanakan 
pada Tahun T (tahun sebelumnya) akan 
ditindaklanjuti menjadi program dan 
kegiatan SKPD Pelaksana pada Tahun 
T+1 (tahun berikutnya).

Permasalahan lainnya yang men-
jadi perhatian BPP Kemendagri, yaitu 
masalah Sumber Daya Manusia (SDM) 
peneliti dan perekayasa. Menurut Ah-
mad Zubaidi, jika semua pihak sepakat 
untuk memfungsikan Balitbangda se-
bagai SKPD yang professional dan ber-
tumpu pada jabatan fungsional, maka 
kehadiran peneliti yang handal tidak 

bisa ditunda lagi.
Namun, sayangnya minat menjadi 

peneliti biasanya justru muncul ketika 
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) su-
dah akan memasuki masa purna bhakti, 
sementara batas usia maksimum untuk 
dapat mengikuti sertifikasi peneliti dan 
perekayasa adalah 45 tahun.

“Dengan begitu dapat disimpulkan 
jika minat untuk menjadi peneliti lebih 
banyak didorong oleh keinginan untuk 
menunda batas usia pensiun saja,” 
ujarnya.

Untuk itu, menurutnya dalam FKPPD 
Tahun 2013 ini ada beberapa hal yang 
perlu dicermati, antara lain:

Membangun kesepakatan bersama 
untuk mendorong minat menjadi peneliti 
di kalangan PNS usia muda;

Menambah frekuensi kegiatan serti-
fikasi peneliti, guna mendorong pengali-
han status dari pejabat struktural menjadi 
pejabat peneliti sebelum usia 45 tahun;
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Membuka peluang mengirim 
SDM peneliti dan perekayasa mengi-
kuti pendidikan bergelar Strata 2 dan 
Strata 3, baik di dalam negeri maupun 
di luar negeri, melalui Program Diklat 
Aparatur, dan;

Mempertimbangkan kembali ke-
mungkinan impassing agar pejabat 
struktural dengan kualifikasi tertentu 
dapat beralih fungsi menjadi pejabat 
fungsional peneliti.

Selanjutnya, permasalahan yang 
terjadi pada Balitbang adalah Program 
dan Kegiatan Kelitbangan. Ahmad 
Zubaidi menegaskan untuk perma-
salahan kali ini, dirinya menyampaikan 
sebuah kritikan yang konstruktif ten-
tang program dan kegiatan kelitban-
gan.

Menurut Ahmad Zubaidi, seyog-
yanya, seluruh program dan kegiatan 
kelitbangan harus berjalan 1 tahun di 
depan program dan kegiatan SKPD 
pelaksana. Hasil kajian yang disam-
paikan oleh Balitbang pada Tahun 
2013, seyogyanya sudah harus men-
jadi landasan untuk menindaklanjuti-
nya menjadi program dan kegiatan 
pada SKPD pelaksana.

Sehubungan dengan itu, diskusi 
tentang program dan kegiatan kelit-
bangan hendaknya difokuskan pada 
aspek-aspek antara lain:

Membangun kesepakatan bersa-
ma untuk menghentikan secara berta-

hap kegiatan kelitbangan dari semua komponen Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) dan SKPD dipusatkan hanya pada Balitbang;

Memfokuskan kegiatan kelitbangan daerah untuk mengembangkan inovasi 
yang sesuai dengan kebutuhan dan cirri khusus daerah;

Mengembangkan secara bertahap kegiatan penelitian mandiri dalam rangka 
mendorong kapasitas peneliti dan perekayasa, baik secara perorangan maupun 
berkelompok, dan;

Membangun jaringan kerjasama antara Balitbangda dengan lembaga-lemba-
ga kelitbangan yang ada di daerah, baik unit-unit kelitbangan vertical dari kemen-
terian dan lembaga, meupun pusat-pusat penelitian yang berafiliasi dengan pergu-
ruan tinggi dan perusahaan swasta.

Selain permasalahan kelembagaan, SDM peneliti dan perekayasa serta pro-
gram dan kegiatan tersebut di atas, menurut Ahmad Zubaidi, masih ada hal pen-
ting yang perlu didiskusikan lagi, yaitu:

Sinergitas regionalisasi kelitbangan yang terbagi ke dalam 3 regional, yaitu re-
gional timur, tengah dan barat, dengan regionalisasi yang diterapkan pada pro-
gram Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 
(MP3EI), yang membagi wilayah NKRI ke dalam 6 koridor utama.

Sinergitas regionalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menyamakan pembagian 
wilayah regional antar keduanya, melainkan hanya mengadopsi prioritas program 
MP3EI agar selaras dengan prioritas ketiga regional kelitbangan yang sudah ber-
laku hingga saat ini.

Replikasi keberhasilan program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ke dalam pro-

Kepala Balitbangda Provinsi Riau 
Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, MSc
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gram-program kelitbangan di daerah. 
Melalui Peraturan Bersama Menteri 
Negara Riset dan Teknologi (Menristek) 
dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
No. 3 Tahun 2012 dan No.36 Tahun 
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi 
Daerah, Kemendagri dan Kementerian 
Ristek telah melakukan rintisan awal 
untuk mendorong daerah melakukan 
program-program inovatif. Dengan ke-
berhasilan yang sudah dapat dicapai 
selama ini, pemerintah mengharapkan 
agar semua daerah dapat mereplikasi 
atau melanjutkan kegiatan sejenis, 
sesu ai dengan ciri khas khusus masing-
masing daerah melalui pembiayaan 
APBD setempat.

Ahmad Zubaidi menambahkan, saat 
ini BPP Kemendagri tengah menyiapkan 
Draft Surat Edaran Menteri Dalam Neg-
eri tentang Petunjuk Operasional (PTO) 
Kegiatan Kelitbangan di lingkungan Ke-
mendagri dan Pemerintahan Daerah.

Menurutnya, tujuan penerbitan PTO 
ini adalah sebagai pedoman dan arah 
dalam perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, pemanfaatan, monitor-
ing, evaluasi dan pelaporan kegiatan 
kelitbangan. Selain itu juga menjadikan 
PTO sebagai upaya untuk membangun 
sistem e-office kelitbangan.

“Selain itu juga bertujuan untuk 
menggeser paradigma kelitbangan di 
lingkungan Kemendagri dan Pemerin-
tahan Daerah dari yang lebih menitik-
beratkan pada pengembangan, serta bertujuan untuk memerintahkan perlunya 
segera menata kelembagaan, SDM, sistem, dan prosedur serta infrastruktur lain-
nya,” tuturnya.

Rakornas FKPPD Tahun 2013 Diharapkan Jadi Titik Awal Peningkatan Peran 
Balitbangda

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail dalam acara tersebut mengatakan 
peran Balitbangda sebagai sebuah SKPD yang mandiri mempunyai nilai yang san-
gat strategis, pasalnya di tengah modernisasi, tiap kepala daerah memerlukan ha-
sil penelitian sebagai acuan untuk membuat kebijakan yang aspiratif serta dapat 
dipertanggungjawabkan.

“Banyak kebijakan yang diambil belum berlandaskan hasil-hasil penelitian, 
kebijakan seperti ini yang kemudian kerap menimbulkan gejolak karena kurang 
mengakomodir keinginan masyarakat itu sendiri,” katanya.

Oleh karena menurut Zaini Ismail Pemerintah Provinsi Riau sendiri menyadari 
betul strategisnya peran Balitbangda untuk perumusan kebijakan, regulasi mau-
pun inovasi daerah. Tidak heran jika Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk 
Balitbangda sebagai SKPD mandiri sejak 2001. 

Zaini Ismail mengatakan, telah banyak produk kelitbangan yg telah dihasilkan 
dan dipakai sebagai acuan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau, contohnya hasil 
survey pemetaan dan pendataan warga miskin di Provinsi Riau tahun 2007 yang 
sampai saat ini masih dijadikan sebagai acuan untuk membuat kebijakan program 
pengentasan kemiskinan.
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“Di sektor energi dan Energi Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) Balitbangda 
Provinsi Riau sudah mulai mendorong 
energi baru dan terbarukan melalui pi-
lot project pembangunan bio diesel se-
jak tahun 2003,” ujarnya.

Melihat hasil positif yang didapat 
oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan 
adanya Balitbangda sebagai SKPD 
mandiri, untuk itu dirinya merasa heran 
jika masih ada kepala daerah yang be-
lum menyadari pentingnya keberadaan 
Balitbangda.

“Padahal dalam Pasal 60 Per-
mendagri No 20 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penelitian dan Pengemban-
gan di Lingkungan Kemendagri dan 
Daerah sudah jelas-jelas disebutkan 
jika daerah harus membentuk Balit-
bangda paling lambat 2 tahun sejak 
diundangkan, namun sayangnya masih 
banyak kepala daerah yang belum sa-
dar pentingnya keberadaan Balitbang-
da sebagai acuan untuk merumuskan 
kebijakan,” tuturnya.

Untuk itu dirinya berharap agar 
pelaksanaan Rakornas FKPPD Tahun 
2013 di Provinsi Riau ini mampu men-
jadi titik awal dari upaya peningkatan 
peran Balitbangda sebagai institusi 
yang mampu memberikan kontribusi 
dalam perumusan kebijakan inovasi 
teknologi di daerah masing-masing.

Sementara Kepala Balitbangda 
Provinsi Riau Prof Tengku Dahril MSc 
mengatakan, kegiatan ini   diharapkan 
mampu untuk merumuskan beberapa 
program prioritas, seperti penguatan 
kapasitas kelembagaan litbang dae-
rah, peningkatan koordinasi antara BPP 
Kemendagri dan Balitbangda dalam 
rangka sinergi kebijakan, program 
dan kegiatan dalam rangka implemen-
tasi penguatan Sistem Inovasi Daerah 
(SIDa).

“Selain itu juga diharapkan mam-
pu untuk melakukan peningkatan, 
pengembangan dan pemanfaatan 
produk litbang daerah dalam rangka 
penguatan otonomi daerah, daya saing 
dan kesejahteraan rakyat pada masing-
masing daerah,” katanya.Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi, saat memberikan sambutan dalam acara 

Rakernas FKPPD 2013 di Hotel Aryaduta Provinsi Riau, 18-20 November 2013
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ASPEK KELEMBAGAAN BADAN LITBANG

•	 Perlu	penegasan	keberadaan	Badan	Litbang	Daerah	sebagai	SKPD	Wajib	dalam	Revisi	UU	No.	32	tahun	2004;
•	 Badan	Litbang	Kemendagri	perlu	meningkatkan	koordinasi	dengan	seluruh	Badan	Litbang	K/L	dalam	memfasili-

tasi	Badan	Litbang	Daerah,	sehingga	dapat	bekerja	secara	terintegrasi,	dan;	
•	 Badan	Litbang	Kemendagri	dan	Badan	Litbang	K/L	berperan	menggagas	program	inovasi	untuk	direplikasi	di	

daerah-daerah,	sesuai	dengan	ciri	khusus	masing-masing	daerah.

ASPEK SDM PENELITI DAN PEREKAYASA

•	 Badan	Litbang	Kemendagri	diharapkan	dapat	menerbitkan	MoU	dengan	LIPI	agar	Penilaian	Angka	Kredit	untuk	
Peneliti	Pertama	sampai	dengan	Peneliti	Muda	dapat	dikerjasamakan	antara	Badan	Litbang	Kemendagri	dengan	
LIPI;

•	 Memberikan	prioritas	pada	pengangkatan	pegawai	baru	yang	akan	ditugaskan	sebagai	pejabat	fungsional	peneliti	
dan	perekayasa;

•	 Memberikan	insentif	kemudahan	kepada	para	pejabat	struktural	yang	berusia	maksimum	45	tahun	untuk	beralih	
ke	dalam	jabatan	fungsional	peneliti	dan	perekayasa,	dan;

•	 Meningkatkan	frekuensi	penyelenggaraan	Diklat	Sertifikasi	Peneliti	dan	Perekayasa,	sesuai	koridor	Regional	Barat,	
Regional	Tengah	dan	Regional	Timur.

ASPEK PROGRAM DAN KEGIATAN.

•	 Badan	Litbang	Kemendagri,	melalui	kerjasama	dengan	Badan	Litbang	K/L,	memprakarsai	penyusunan	jenis-jenis	
program	inovatif	yang	akan	dilaksanakan	di	daerah,	sesuai	dengan	ciri	khusus	masing-masing	regional;	

•	 Sinkronisasi	program	dan	kegiatan	penelitian	dan	pengembangan	antara	Badan	Litbang	Pusat	dan	Badan	Litbang	
Daerah	diperlakukan	sebagai	bagian	dari	proses	Musrenbang	Daerah;

•	 Program	kerja	kelitbangan	harus	berjalan	1	(satu)	tahun	di	depan	program	dan	kegiatan	SKPD	pelaksana	lainnya.	
Seluruh	rekomendasi	kelitbangan	yang	telah	dihasilkan	T-1	(tahun	sebelumnya),	akan	ditindaklanjuti	menjadi	
program	dan	kegiatan	SKPD	pelaksana	lainnya	untuk	Tahun	T+1	(tahun	berikutnya);

•	 Kegiatan	kelitbangan	daerah	difokuskan	untuk	mengembangkan	inovasi	sesuai	dengan	kebutuhan	daerah	yang	
mengacu	pada	koridor	MP3EI;

•	 Agenda	kerja	tahunan	kelitbangan	antara	Badan	Litbang	Kemendagri	dan	Badan	Litbang	Daerah	dalam	1	tahun	
dilaksanakan	minimal	3	kali	yaitu:

•	 Rapat	Koordinasi	Nasional	Penyusunan	Rencana	Program	Kelitbangan	pusat	daerah	pada	bulan	Februari	s/d	
Maret,	bertempat	di	Jakarta;

•	 Rapat	Kerja	Nasional	Pelaksanaan	FKPPD	pada	bulan	Juni,	bertempat	di	Sulawesi	Selatan;
•	 Rapat	Kerja	FKPPD	Regional,	dengan	penjelasan	sebagai	berikut:
•	 FKPPD	Regional	Barat,	bertempat	di	Batam;
•	 FKPPD	Regional	Tengah,	bertempat	di	Balikpapan;
•	 FKPPD	Regional	Timur,	bertempat	di	Sulawesi	Tenggara.
•	 Rapat	Evaluasi	Nasional	Program	kerja	Kelitbangan	pada	bulan	November	2014

KEPENGURUSAN FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN 
DAERAH REGIONAL BARAT, TENGAH DAN TIMUR PERIODE 

MASA BHAKTI 2013 – 2016.
KEPENGURUSAN FKPPD REGIONAL BARAT
1 Ketua Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Banten
2 Wakil	Ketua Kepala	Badan	Litbang		Provinsi	Sumatera	Utara
3 Sekretaris Kepala	Bidang	Litbang	Bappeda	Provinsi	DKI	Jakarta

KEPENGURUSAN FKPPD REGIONAL TENGAH
1 Ketua Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Kalimantan	Timur
2 Wakil	Ketua Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Jawa	Tengah
3 Sekretaris Sekretaris	Badan	Litbang	Provinsi	Kalimantan	Timur

KEPENGURUSAN FKPPD REGIONAL TIMUR
1 Ketua Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Sulawesi	Selatan
2 Wakil	Ketua Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Sulawesi	Tenggara
3 Sekretaris Kepala	Badan	Litbang	Provinsi	Sulawesi	Tengah

Hasil Sidang Pleno FKPPD Tahun 2013 di Pekanbaru Provinsi Riau
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K
egiatan yang digelar di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta pada 
12-13 November ini juga dalam rangka Evaluasi Setahun Implementasi Per-
aturan Bersama (Perber) Menristek dan Mendagri Nomor 3 Tahun 2012 dan No-
mor 36 Tahun 2012 tentang penguatan SIDa yang ditandatangani dalam acara 

Puncak Peningkatan Hari Otonomi Daerah pada tanggal 25 April 2012 lalu.
Dalam pembukaan acara yang mengambil tema Bersama Meningkatkan Daya 

Saing Daerah melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah ini, Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah telah berusaha untuk mendorong peningka-
tan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan otonomi daerah, Gamawan Fauzi mengatakan, bahwa asumsinya setiap 

RAKORNAS EVALUASI SETAHUN IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA 
KEMENRISTEK DAN KEMENDAGRI TERKAIT SIDA

BERSAMA MENINGKATKAN DAYA 
SAING DAERAH MELALUI PENGUATAN 
SISTEM INOVASI DAERAH

Optimalkan implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa), 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian 
Riset dan Teknologi (Kemenristek) menggelar Rakornas 
Evaluasi SIDa.

fokus
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daerah akan meningkatkan inovasi daerahnya untuk berkem-
bang karena masing-masing daerah tahu apa potensi yang 
dimiliki.

“Segala kelebihan dan kekurangan, daerah itu sendiri 
yang tahu, bagaimana daerah menggali potensinya dan 
bagaimana menyelesaikannya,” katanya.

Gamawan Fauzi mengatakan Indonesia harus dapat 
mencontoh Singapura yang tidak memiliki Sumber Daya 
Alam (SDA) namun bisa menjadi negara kaya. Oleh karena 
itu, Gamawan berharap melalui SIDa, Indonesia dapat me-
ningkatkan inovasi melalui riset yang dilakukan oleh masing-
masing daerah.

Gamawan Fauzi juga mengharapkan agar Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) disetiap daerah dapat meman-
faatkan hasil risetnya secara optimal, sehingga para peng-
guna mengetahui dan merasakan manfaat hasil riset terse-
but.

“Kuncinya adalah inovasi dan kreatifitas. Tanpa itu kita 
sulit memiliki daya saing,” ujarnya.

Terkait daya saing, sebagai informasi, daya saing Indo-
nesia dikutip dari Global Competitiveness Report 2013-2014 
yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF), pada tahun ini 
mengalami peningkatan ke posisi 38 dari peringkat 50 pada 
tahun lalu.  Demikian Rabu (4/9/2013).

Laporan ini mengkaji daya saing dari 148 negara di du-
nia, berdasarkan tingkat produktivitas dan tingkat kesejahter-
aan di masing-masing negara. Peningkatan yang terjadi 
pada daya saing Indonesia menu-
rut WEF terjadi karena Indonesia 
mampu menyelesaikan masalah 
infrastruktur yang mencatat kenai-
kan 17 tingkat ke posisi 61 dunia. 
Indonesia dianggap mampu untuk 
membangun infrastruktur seperti 
jalan, pelabuhan, fasilitas air ber-
sih hingga pembangkit listrik. 

Kenaikan 12 tingkat ini menja-
dikan Indonesia sebagai salah satu 
negara dengan kenaikan pering-
kat tertinggi untuk daya saingnya. 
Namun, meski mengalami pen-
ingkatan,, posisi Indonesia masih 
berada di bawah negara-negara 
tetangga, seperti Singapura yang 
nangkring di posisi 2, Thailand 
yang berada di posisi 37, Brunei 
Darussalam di posisi 26 dan Ma-
laysia yang berada di posisi 24.

Iptek tantangan terbesar Indonesia
Salah satu tantangan yang di-

hadapi bangsa Indonesia saat ini 
adalah meningkatkan kontribusi 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
untuk meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat. 

Di beberapa negara maju Iptek 
memegang peranan penting dan 

telah menjadi pilar kemajuan dan daya saing untuk mewu-
judkan kesejahteraan bangsa.

Sayangnya, perkembangan Iptek di Indonesia masih 
terkendala infrastruktur dan kesiapan teknologi. Untuk itu 
diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah 
dalam pengembangan Iptek karena hampir seluruh daerah 
memanfaatkan peranan yang besar dalam menentukan ke-
bijakan dan arah pembangunan di daerah masing-masing.

Oleh karena itu, Gamawan Fauzi berharap kerja sama an-
tara Kemendagri-Kemenristek perlu dilakukan pendampin-
gan dan dukungan secara berkelanjutan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait 
dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah daerah 
juga sangat berperan penting meningkat iptek di Tanah Air. 
Kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat 
dalam mengembang iptek patut untuk terus digalakan.

“Untuk itu perlu dibentuk forum daerah untuk melaku-
kan evaluasi dan pengembangan inovasi. Daerah harus 
mengembangkan riset dan teknologi informasi,” tuturnya.

Selain itu, guna menjamin pelaksanaan SIDa berjalan 
dengan mulus, Gamawan Fauzi menambahkan, pihaknya 
saat ini tengah berupaya untuk memberikan payung hukum 
dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Adminis-
trasi Negara. Menurutnya, dengan peraturan ini, nantinya ke-
pala daerah akan memiliki sedikit keleluasaan dalam meng-
gali potensi dan inovasi daerah.

“Kami harapkan terpayungi dengan UU Administrasi 

fokus
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Negara karena inovasi dibutuhkan 
daerah. Jangan sampai niat baik justru 
berakhir di penjara karena dianggap 
salah,” paparnya.

Kepala Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Balitbang) Ke-
mendagri Ahmad Zubaidi mengatakan, 
koordinasi antara Kemendagri dan 
Kemenristek tercermin dalam Per-
aturan Bersama (Perber) Menristek dan 
Mendagri. 

Kerja sama yang sudah berjalan 
satu tahun ini harus terus dijalin den-
gan rapat koordinasi SIDa. Ada tiga 
poin dalam pengembangan SIDa, 
yakni meningkatkan koordinasi litbang 
antara pemerintah pusat dan daerah, 
pengembangan daya saing di daerah 
serta menginvestigasi dan mencari 
solusi pemecahan dalam program ke-
giatan pusat serta daerah.

Sebagai informasi, SIDa merupakan 
salah satu program Kementerian Riset 
dan Teknologi untuk meningkatkan in-
teraksi antara  aktor atau  unsur kelem-
bagaan Iptek khususnya untuk pening-
katan rantai nilai teknologi dan daya 
saing daerah berbasis inovasi.

 Program ini bertujuan untuk me-
ningkatkan diseminasi teknologi yang 
dihasilkan oleh lembaga litbang untuk 
mengatasi permasalahan yang diha-
dapi oleh masyarakat dan   industri di 
suatu daerah. 

Diharapkan melalui pengembangan 
SIDa, daerah dapat mengembang-
kan potensinya dengan inovasi yang 
ada sehingga produk dan komoditas-
nya memiliki nilai tambah yang lebih 
berkualitas dan berdaya saing dan 
pada akhirnya mampu meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan ma-
syarakat.

Untuk memperkuat Program SIDa 
ini, Kemenristek dan Kemendagri mem-
buat Peraturan Bersama yang ditan-
datangani Menristek, Gusti Muhammad 
Hatta dan Mendagri, Gamawan Fauzi 
pada Peringatan Hari Otonomi Daerah 
XVI, pada 25 April 2012. Penandatan-
gan Peraturan Bersama tersebut disak-
sikan langsung oleh Wakil Presiden RI, 
Budiono.

Menurut Gamawan Fauzi, Penanda-
tangangan Peraturan Bersama tersebut 
sangat strategis, karena banyak aspek 

1 Pola penerapan otonomi daerah adalah konsep pembangunan berbasis kewilaya-
han, sehingga perencanaan wilayah merupakan hal yang sangat esensial.  Guna 
mendukung konsep ini, diperlukan pula adanya fokus pembangunan berdasarkan 
potensi daerah masing-masing.

2 Sebagai implementasinya, Pemerintah Daerah hendaknya mengidentifikasi potensi 
yang ada di daerah masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya manusia 
dan berbagai hasil kelitbangan baik dari institusi litbang maupun perguruan tinggi.

3 Indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan 
di wilayahnya adalah peningkatan  kesejahteraan  rakyat, pelayanan publik yang 
semakin baik serta menguatnya  daya saing daerah sehingga akan meningkatkan 
Human Development Index. Target-target tersebut dapat dicapai salah satunya 
melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

4 Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang diterapkan, sehingga 
perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan memerlukan tools untuk mem-
peroleh umpan balik dalam memperkuat sinergi untuk pembangunan di daerah.

5 Penguatan SIDa merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan daya saing 
daerah. Hal ini tentunya memerlukan komitmen dan konsensus dari stakeholder. 
Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan SIDa di setiap daerah, berperan dalam 
mengkoordinasikan berbagai kegiatan sektoral dari kementerian, lembaga, dan 
dinas terkait.

6 Penetapan komoditas yang menjadi basis sinergi untuk memacu penguatan SIDa 
diharapkan berbasis pada komoditas unggulan daerah yang memiliki daya ungkit 
yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat setempat (misalnya rumput laut dan 
kerbau belang yang menjadi komoditas unggulan Sulawesi Selatan).

7 Pelaksanaan Peraturan Bersama antara Menteri Riset dan Teknologi dengan Men-
teri Dalam Negeri tentang Penguatan SIDa selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini 
telah berjalan cukup baik, namun ada beberapa kalangan yang belum  mengetahui 
Peraturan Bersama ini sehingga masih diperlukan lagi sosialisasi.

8 Unit litbang di daerah/Balitbangda, dalam konteks penguatan SIDa hendaknya 
berperan sebagai “dapur” racikan inovasi di daerah yang melibatkan aktor-aktor 
dari berbagai stakeholder/SKPD. Oleh karena itu, rencana implementasi Penguatan 
SIDa harus one step ahead atau mendahului kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
oleh SKPD secara parsial.

9 Perlunya pendampingan teknis kementerian maupun lembaga litbang dalam men-
gawal implementasi Peraturan Bersama tentang Penguatan SIDa  serta dibangun-
nya jejaring dengan organisasi internasional terkait.

10 Perlu disusun jadwal kegiatan kelitbangan yang disepakati secara nasional baik 
dalam bentuk evaluasi maupun penyusunan program dimana jadwal tersebut me-
mungkinkan bahwa hasil pertemuan dapat dimasukkan dalam pembahasan alokasi 
anggaran pada saat pelaksanaan musyawarah pembangunan nasional.

DRAFT RUMUSAN RAKOR EVALUASI IMPLEMENTASI 
PERATURAN BERSAMA  MENRISTEK DAN MENDAGRI TENTANG 
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

penyelenggaraan daerah yang terkait 
inovasi namun belum diatur dalam Un-
dang Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah. Disamp-
ing itu, banyak potensi dan produk 
daerah yang belum tersentuh oleh ino-
vasi dan teknologi. 

“Peraturan Bersama ini sangat 
strategis dalam rangka meningkatkan 
daya saing daerah, sehingga produk-

produk yang dihasilkan daerah kuali-
tasnya makin baik dari waktu ke wak-
tu”, tuturnya.

Sementara itu, bagi Kemenristek, 
Peraturan Bersama ini merupakan pa-
yung hukum untuk dapat bersinergi 
dengan pemerintah daerah baik dari 
segi subtansi maupun kelembagaan, 
terutama fungsi pembinaan terdapat 
unsur-unsur SIDa yang ada di daerah.

fokus
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embentuk Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) yang profes-
sional di bidang keuangan, 
Bagian Keuangan Sekretariat 

Badan penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Dalam Negeri (BPP Ke-
mendagri) menggelar Bimbingan Tek-
nis (Bimtek) Perbendaharaan dan Pen-
gujian Dokumen Adminsitrasi Negara.

Gelaran yang diselenggarakan di 
Hotel Wisata Taman Mini Indonesia In-
dah pada 11-12 November 2013 diikuti 
oleh seluruh pegawai yang mengurusi 
adminstrasi keuangan di lingkungan 
BPP Kemendagri.

Menurut Sekretaris BPP Kemendag-
ri, Sahat Marulitua, dasar hukum 
pelaksanaan tatalaksana pengelolaan 
keuangan negara yaitu:

Peraturan Menteri Keuangan 
Nomo190/PMK.05/2012 tentang Tata 
Cara Pembayaran dalam rangka Pelak-
sanaan APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran 
di Lingkungan Kemendagri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 910-898 Tahun 2013 tentang 

Petunjuk Teknis Operasional Tata Cara 
Pembayaran dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara di Lingkungan BPP 
Kemendagri.

Menurut Sahat Marulitua, sesuai 
dengan Reformasi Birokrasi (RB) yang 
tengah digalakan oleh Kemendagri, 
maka diharapkan kegiatan ini dapat 
membentuk SDM yang yang mening-
katkan kemampuan aparatur penge-
lola, meningkatkan kinerja kegiatan 
unit kerja, memberikan pemahaman 
persepsi yang sama dari berbagai unit 
kerja, tertib administrasi dengan mema-
hami peraturan dengan baik.

“Kesemua itu akan bermuara men-
jadi satu yaitu perbaikan administrasi 
keuangan karena SDM yang berkuali-
tas akan mampu melakukan verifikasi 
dan menguji dengan benar, selain itu 
juga memberikan pelayanan yang baik 
dengan akuntabilitas dan responsibility 
serta bekerja dengan sistematis sesuai 
dengan tata kerja/prosedur serta efi-
sian dan efektif,” katanya.

Daya Serap Rendah
Sementara Kepala Bagian Keuan-

gan Sekretariat BPP Kemendagri Drs. 

Matheos Tan, MM, permasalahan yang 
terkait keuangan di BPP Kemendagri 
adalah rendahnya daya serap angga-
ran.

Hal ini terjadi karena rendah-
nya pemahaman pengelola dalam 
peangadministrasian keuangan neg-
ara sehingga terjadi pengembalian 
pertanggungjawaban yang berulang-
ulang diantaranya seperti:

Masih banyak Surat Perintah Jalan (SPJ) 
yang belum lengkap seperti tandatangan   
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Peja-
bat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)., 
BP, BPP dan penerima hasil pekerjaan,

Tidak dilampirkan undangan maupun 
daftar kamar apabila kegiatan fullboard,

Penulisan Akun yang salah, nomor 
rekening yang sudah kadaluarsa, tidak 
melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), perhitungan pemotongan pajak 
yang salah,

Tidak mentaati batas waktu proses 
pengajuan, pencairan dan pertanggung-
jawaban, pelaksanaan kegiatan, sering 
jadwal mundur tidak sesuai target yang 
direncanakan, dan

BIMTEK PERBENDAHARAAN DAN PENGUJIAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA 
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

MEMBENTUK SDM YANG BERKUALITAS 
UNTUK PERBAIKAN ADMINISTRASI KEUANGAN

telaah
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Pengembalian dokumen perbaikan yang 
lama

Untuk mensiasati kendala-kendala di atas, 
Bagian Keuangan merancang strategi dan 
upaya-upaya seperti:

Memahami aturan, memahami dokumen 
administrasi, memahami aplikasi, alat 
yang digunakan, 

Lebih meningkatkan ketelitian (melihat 
dan membaca), perhitungan kembali, 
mengecek kembali isi dokumen, 

Mengontrol dan mengendalikan admin-
istrasi dokumen taat aturan, taat jadwal, 
taat rencana, terhadap pertanggungjawa-
bannya,

Jika tidak mengerti, bertanya kepada 
pegawai yang pengalaman, atau bertanya 
kepada bagian keuangan bagaimana 
membuat SPJ, dan

Mengikutsertakan staf pengelola keuan-
gan dalam Bimtek dan sosialisasi. 

Sementara khusus tahun ini, Drs. 
Matheos Tan, MM menambahkan, per-
masalahan pada urusan keuangan BPP 
Kemendagri pada tahun ini disebabkan 

adanya perubahan kebijakan alokasi 
tunjangan kinerja pada tahun berjalan, 
tidak optimalnya pengawalan Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA), PPK dan 
PPTK

“Juga ada hambatan pengadminsi-
trasian keuangan oleh Pejabat Penge-
lola Keuangan, karena kurangnya staf 
untuk membantu meneliti dokumen per-
tanggungjawaban pada PPK,” ujarnya.

Sementara kendala rendahnya pe-
nyerapan di BPP Kemendagri pada ta-
hun ini menurut Drs. Matheos Tan, MM 
juga disebabkan karena adanya pem-
bangunan gedung baru.  Pembiayaan 
pembangunan gedung baru ini terbagi 
menjadi beberapa termin yaitu :

Proses Tahap I 20% atau 
Rp.2.124.990.000 tanggal 10 Oktober 
2013, 

Tahap II 30% atau Rp.3.187.485.000 
tanggal 31 Oktober 2013, 

Tahap III 30% atau Rp.3.187.485.000 
tanggal 28 Nopember 2013, dan 

Tahap IV 20%  atau Rp. Rp.2.124.990.000 
tanggal 20 Desember 2013.

“Adanya keterlambatan MoU Kerjasama 
Kelitbangan dengan pihak AUSAID terkait 
belum disetujuinya Annual Work Plan 
sehingga tanda blokir belum bisa dibuka,” 
tuturnya. 

Melihat hal tersebut, BPP Kemendagri 
menyusun strategi dan upaya–upaya 
antara lain:

Pengendalian atas kesiapan dokumen 
administrasi pelaksanaan anggaran sesuai 
DIPA,

Menyepakati dan menetapkan rencana/
target penyerapan per triwulan,

Rapat triwulanan dipimpin langsung oleh 
kepala badan dan, hadir seluruh pejabat 
eselon II dan III,

Membentuk forum komunikasi dan 
koordinasi para bendahara pengeluaran 
pembantu dalam mengatasi berbagai 
masalah dan hambatan,

Surat teguran dari  kaban kepada pejabat 
eselon II dan kapus kepada eselon III, dan

Mengalokasikan anggaran yang diblokir 
untuk tunjangan kinerja.

telaah
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P
asalnya keberadaan Balitbangda sebagai ujung tombak 
dalam perumusan kebijakan yang akan diambil oleh pemer-
intah. Keberadaan lembaga ini sungguh membantu daerah 
untuk menghasilkan berbagai peraturan maupun kebijakan 

yang berkualitas.
Hal inilah yang dipahami betul oleh pemerintah Provinsi Riau 

dalam memaksimalkan keberadaan Balitbangda Provinsi Riau. 
Geografis Provinsi Riau
 Provinsi Riau  adalah sebuah  provinsi  di  Indonesia  yang 

terletak di bagian tengah pulau Sumatera. Dikutip dari Wikipedia, 
Provinsi Riau diduga telah dihuni sejak masa antara 10.000-40.000 
SM. Kesimpulan ini diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman 
Pleistosin  di daerah aliran sungai Sungai Sengingi di  Kabupaten 
Kuantan Singingi pada bulan Agustus 2009 yang usianya jauh lebih 
tua dari alat-alat yang ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah. 

Sejarah Riau pada masa pra-kolonial didominasi beberapa 
kerajaan otonom yang menguasai berbagai wilayah di Riau. Kera-
jaan yang terawal,  Kerajaan Keritang, diduga telah muncul pada 
abad keenam, dengan wilayah kekuasaan diperkirakan terletak 
di Keritang, Indragiri Hilir. Kerajaan ini pernah menjadi wilayah tak-
lukan  Majapahit, namun seiring masukkan ajaran Islam, kerajaan 
tersebut dikuasai pula oleh  Kesultanan Melaka. Selain kerajaan 

PROFIL BALITBANGDA PROVINSI RIAU

TULANG PUNGGUNG 
PERUMUSAN KEBIJAKAN 
Keberadaan Badan Pene-
litian dan Pengembangan 
Daerah (Balitbangda) 
sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 
(SKPD) guna memaksi-
malkan potensi daerah 
dalam hal inovasi sangat 
krusial.
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ini, terdapat pulaKerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam 
Suku, dan  Kerajaan Indragiri, semuanya diduga berpusat 
di Indragiri Hilir.

Kesultanan Indragiri didirikan pada tahun 1298 oleh Raja 
Merlang I, yang uniknya tidak berkedudukan di Indragiri, 
melainkan di Melaka. Urusan pemerintahan diserahkan pada 
para pembesar tradisional. Baru pada masa kekuasaan 
Narasinga II  sekitar tahun 1473, para raja Indragiri mulai 
menetap di pusat pemerintahannya di Kota Tua. Pada tahun 
1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindah-
kan ke Rengat, yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Indra-
giri Hilir.

Pada  masa pendudukan Jepang di Indonesia, Provinsi 
Riau menjadi salah satu sasaran utama untuk diduduki. Bala 
tentara Jepang menduduki Rengat pada 31 Maret 1942. Se-
luruh Provinsi Riau dengan cepat tunduk di bawah peme-
rintahan Jepang. Salah satu peninggalan masa pendudukan 
Jepang adalah jalur kereta api sepanjang 300 kilometer yang 
menghubungkan Muaro Sijunjung dan Pekanbaru yang ter-
bengkalai. Ratusan ribu rakyat Riau dipaksa bekerja oleh 
tentara Jepang untuk menyelesaikan proyek ini.

Pada  awal kemerdekaan  Indonesia, bekas wilayah Ka-
residenan Riau dilebur dan tergabung dalam Provinsi Su-
matera yang berpusat di Bukittinggi. Kemudian provinsi ini 
dimekarkan menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Su-

matera Tengah, dan Sumatera Selatan. 
Dominannya etnis  Minangkabau  dalam pemerintahan 

Sumatera Tengah, menuntut masyarakat Riau untuk mem-
bentuk provinsi tersendiri. Selanjutnya pada tahun 1957, 
berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, 
Sumatera Tengah dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu 
Riau, Jambi dan Sumatera Barat. 

Kemudian yang menjadi wilayah provinsi Riau yang baru 
terbentuk adalah bekas wilayah Kesultanan Siak Sri Indera-
pura dan Keresidenan Riau serta ditambah Kampar yang se-
belumnya pada masa pendudukan tentara Jepang dimasuk-
kan ke dalam wilayah Rhio Shu.

Dikutip dari laman Balitbangda Provinsi Riau, Pembentu-
kan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-undang Daru-
rat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam 
Undang-undang Nomor 61 tahun 1958. 

Dengan surat keputusan Presiden tertanggal 27 Febru-
ari 1958 No. 258/M/1958 Mr. S.M. Amin diangkat menjadi 
Gubernur KDH Provinsi Riau yang pertama pada tanggal 5 
Maret 1958.

Dalam Undang-undang pembentukan daerah swatan-
tra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Jo Lembaran 
Negara No 75 tahun 1957, daerah swatantra Tingkat I Riau 
meliputi wilayah daerah swatantra tingkat II yaitu Bengkalis, 
Kampar, Indragiri, Kepulauan Riau dan Kotaparaja Pekan-
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baru. Pada Juli 2004, Kepulauan Riau dimekarkan  menjadi 
provinsi tersendiri. 

Luas wilayah provinsi Riau adalah 87.023,66 km², yang 
membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka. 
Riau memiliki iklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 
berkisar antara 2000-3000 milimeter per tahun, serta rata-
rata hujan per tahun sekitar 160 hari. 

Provinsi Riau saat ini merupakan salah satu provinsi ter-
kaya di Indonesia, dan sumber dayanya didominasi oleh 
sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa 
sawit dan perkebunan serat. 

Perkebunan yang berkembang adalah perkebu-
nan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dike-
lola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat 
perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan 
kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 
1.34 juta hektar. Selain itu telah terdapat sekitar 116 pabrik 
pengolahan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi dengan 
produksi coconut palm oil (CPO) 3.386.800 ton per tahun.

Sejarah Organisasi
Menurut Kepala Balitbangda Provinsi Riau, Prof. Dr. Ir. 

Tengku Dahril, MSc, keberadaan Balitbangda Provinsi Riau 
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi 
Riau Nomor 25 tahun 2001.

“Pembentukan Balitbangda Provinsi Riau sebagai satuan 
kerja tersendiri yang terpisah dari Bappeda Provinsi Riau, 
menunjukan kebutuhan dan komitmen Pemerintah Provinsi 
Riau terhadap suatu satuan kerja yang khusus menangani 
tugas-tugas pemerintah Provinsi Riau di bidang penelitian 
dan pengembangan (Litbang),” katanya.

Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril, MSc, mengatakan keberadaan 
Balitbangda Provinsi Riau telah mengalami berbagai peruba-
han dan kemajuan, baik dari aspek kelembagaan, program 
dan anggaran, serta perannya dalam memberikan masukan 
terhadap penetapan kebijakan pemerin-
tah provinsi dalam pembangunan dae-
rah diberbagai bidang. 

Namun diakui pula bahwa ke-
beradaan BPP Provinsi Riau saat ini ma-
sih belum optimal, sesuai dengan kondi-
si organisasi yang ada saat ini, terutama 
kualitas sumber daya manusianya, baik 
yang berstatus sebagai tenaga struk-
tural maupun fungsional peneliti. 

Menurutnya masih ada pandangan 
atau penilaian yang kurang apresiatif 
terhadap lembaga dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) pada satker ini, yang 
perlu dikaji lebih mandalam guna meng-
hilangkan image tersebut, sehingga tim-
bul image baru yang lebih kondusif. 

Menurut Prof. Dr. Ir. Tengku Dah-
ril, MSc, segala kekurangan yang ada 
terkait Balitbangda Provinsi Riau, terus 
dibenahi oleh pihaknya. Hal ini tidak 

lain karena keberadaan Balitbangda Provinsi Riau memiliki 
peran yang sangat penting, antara lain (1). Sebagai insti-
tusi yang melakukan interaksi, kerjasama dan singkronisasi 
dengan berbagai pihak (pemerintah dan non pemerintah) 
dalam bidang litbang; (2). Sebagai koordinator dan fasilita-
tor kegiatan penelitian dan pengembangan didaerah dalam 
rangka sinergi, efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan lit-
bang; (3). Sebagai analisator dan  integrator dalam hal per-
encanaan sampai tingkat pelaksanaan dibidang penelitian 
dan pengembangan; dan (4) Sebagai think tank berbagai isu 
strategis yang berkembang dalam merumuskan kebijakan 
Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan dan pembangu-
nan.

Untuk mewujudkan hal-hal di atas, Balitbangda Provin-
si Riau berupaya keras untuk menerapkan kebijakan yang 
dapat sesuai dengan tujuan pendirian Balitbangda Provinsi 
Riau. Kebijakan tersebut antara lain: (1). Meningkatkan ke-
mampuan dan penguasaan Penelitian dan Pengembangan 
serta pemanfaatannya di bidang pemerintahan dan pem-
bangunan guna kesejahteraan masyarakat; (2). Mewujudkan 
Balitbangda sebagai Institusi konsultasi di bidang Litbang 
terhadap berbagai isu strategis yang berkembang dalam 
merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah, (3). Meningkat-
kan kemampuan dalam dalam penyediaan  data base, in-
formasi dan data statistik lainnya yang berkualitas dengan 
tingkat akurasi dan validitas yang tinggi serta mutakhir, yang 
mampu diakses secara baik dalam rangka peningkatan kual-
itas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pemerin-
tahan dan pembangunan.

Kebijakan-kebijakan ini diikuti oleh strategi Balitbangda 
Provinsi Riau, yaitu (1). Menfasilitasi penelitian dan pengem-
bangan untuk menunjang pembangunan; (2). Menggali in-
formasi yang berkaitan dengan potensi sumberdaya alam 
yang belum dikembangkan untuk menunjang kelangsungan 
pembangunan, (3). Peningkatan penerapan IPTEK dalam 
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pembangunan, pameran media elektronik, media cetak, (4). Pen-
ingkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEK dibidang 
Ekonomi Sumberdaya Alam, Sosial Budaya dan Masalah-masalah 
yang bersifat strategis.

Hasilkan Penelitian Bermutu
Besarnya peranan Balitbangda Provinsi Riau serta dukungan 

dari para pengambil kebijakan di provinsi tersebut membuat Ba-
litbangda Provinsi Riau banyak menghasilkan penelitian-peneli-
tian bermutu yng memiliki dampak besar terhadap masyarakat di 
Provinsi Riau.

Salah satunya adalah penelitian tentang “Asap Cair Dari Kulit 
Durian”. Balitbangda Provinsi Riau berusaha untuk memaksimalkan 
potensi alam di Provinsi Riau dengan melimpahnya buah durian.

Kulit durian yang selama ini terbuang begitu saja dan menjadi 
sampah dimaksimalkan menjadi bahan dasar pembuatan asap cair 
yang dapat digunakan sebagai bahan pengawet makanan alami.

Hal ini tentu saja banyak membantu masyarakat di Provinsi Riau. 
Pasalnya sector pariwisata di Provinsi Riau banyak menawarkan 
panganan berbahan dasar dari buah durian yang notebene tidak 
bertahan lama apabila dijadikan sebagai buah tangan para wisa-
tawan.

Untuk itu keberadaan hasil penelitian berupa asap cair dari ku-
lit durian yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pengawet 
makanan alami yang tidak mengandung bahan kimia dapat diopti-
malkan untuk industry pariwisata, khususnya untuk membuat buah 
tangan dari Provinsi Riau bertahan lama sehingga dapat dibawa 
oleh para wisatawan yang kembali ke daerahnya masing-masing.

Lainnya, Balitbangda Provinsi Riau berhasil memproduksi mobil 
berbahan bakar listrik. Mobil yang memiliki penggerak motor DC 15 
HP/24 KW dan memiliki kecepatan maksimum 80 kilometer per jam 
dengan menggunakan baterai jenis PB Acid 72 Volt 152 Aha. Dalam 
sekali pengecasan yang memakan waktu antara 6-8 jam, mobil 
yang diberi label sebagai Green Energy Vehicle mampu menempuh 
perjalanan sejauh 130 kilometer.

Keberadaan kendaraan ini diharapkan dapat mendorong pihak 
swasta untuk ikut memproduksi kendaraan sejenis yang ramah ling-
kungan dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan.

VISI
“Terwujutnya Balitbang profesional dalam 
melaksanakan penelitian dan pengembangan 
yang berkualitas guna mendorong percepatan 
pembangunan Riau”

MISI
•	 Menjadikan Balitbang Provinsi Riau 

sebagai institusi yang merumuskan arah 
kebijakan kelitbangan untuk perencanaan 
pembangunan

•	 Mewujudkan aparatur peneliti yang 
handal dan profesional;

•	 Mewujudkan Balitbang Provinsi Riau se-
bagai pusat data dan informasi hasil-hasil 
penelitian

•	 Mendorong percepatan pembangunan 
daerah melalui kebijakan/kegiatan yang 
berbasis pada hasil-hasil litbang yang 
berkualitas

•	 Melaksanakan dan mengkoordi-nasikan 
kegiatan penelitian dan pengenbangan di-
bidang pemerintahan dan pembangunan

•	 Melaksanakan koordinasi dan bantuan 
kerjasama bidang litbang dengan kabu-
paten/ kota, lintas sektoral dan regional 
secara sinergi.

PROGRAM BALITBANGDA PROVINSI RIAU
•	 Pemantapan Aparat dan Kelembagaan
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang Sumberdaya Alam;
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang Pengkajian Masalah Strategis;
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang IPTEK;
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang Sosial dan Budaya
•	 Penelitian dan pengembangan (R & D) 

Bidang Umum.
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umlah penduduk Indonesia saat ini di-
perkirakan lebih dari 250 juta jiwa. Jum-
lah yang besar ini tentu saja berpengaruh 
terhadap tata perekonomian Indonesia. 

Meski begitu, ada sisi positif dan negatif ter-
kait banyaknya jumlah penduduk Indonesia.

 Sisi positif dari besarnya jumlah pen-
duduk ini bisa kita lihat pada saat terjadi 
krisis ekonomi global yang menyerang Ero-
pa dan Amerika. Indonesia dengan jumlah 
penduduk yang banyak mampu bertahan di 
tengah krisis global karena tertolong dengan 
besarnya daya serap domestik sehingga In-
donesia tidak bergantung pada daya serap 
negara lain, khususnya Eropa dan Amerika 
yang tengah tertimpa krisis.

Namun besarnya jumlah penduduk ini 
bukan tanpa masalah, tingginya pertum-
buhan penduduk yang tidak diikuti dengan 
pengendalian akan sangat menghambat 
pembangunan ekonomi dan mempersulit 
jaminan ketersediaan penyediaan pangan 

bagi penduduk.
Pada tahun 1984 Indonesia mencapai 

level swasembada pangan dan mendapat 
medali dari Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO) PBB. Saat ini, Indonesia mengim-
por beras dan berbagai komoditas pangan 
lainnya. Sebagai contoh, akumulasi Janu-
ari-Juni 2013, impor beras tercatat sebesar 
239.000 ton atau US$ 124,4 juta. 

Untuk itulah dibutuhkan kebijakan dan 
koordinasi dari berbagai pihak terkait untuk 
mensinergikan dan mengoptimalkan upaya 
peningkatan ketahanan pangan dan pen-
gendalian pertumbuhan penduduk.

 Melihat fakta tersebut, Pusat Pemerintah-
an Umum dan Kependudukan, Badan Peneli-
tian dan Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (Pusat Pumduk BPP Kemendagri) 
menggelar Seminar Laporan Akhir Peneli-
tian Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam 
Mengantisipasi Pertumbuhan Penduduk di 
Indonesia.

forumaktivitas

SEMINAR LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 
DALAM MENGANTISIPASI PERTUMBUHAN PENDUDUK DI INDONESIA

SINKRONISASI ANTARA KETAHANAN 
PANGAN DENGAN PERTUMBUHAN 
PENDUDUK

Indonesia 
merupakan 
negara yang 
memiliki popu-
lasi penduduk 
terbesar keem-
pat di dunia.
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 Menurut Kepala Pusat Pumduk 
BPP Kemendagri, Drs. Sugeng Hariyo-
no. M.Pd, melihat fenomena masalah 
kependudukan yang terkait dengan 
ketahanan pangan, pihaknya telah 
melakukan penelitian terkait hal ini.

 Tujuan penelitian ini untuk men-
getahui dan menganalisis strategi 
yang dilakukan daerah sampel dalam 
upaya peningkatan ketahanan pangan 
dan pengendalian pertumbuhan pen-
duduk.

“Strategi apakah yang dilakukan 
Pemerintah Daerah Provinsi sebagai 
upaya peningkatan ketahanan pan-
gan dan pengendalian pertumbuhan 
penduduk,” katanya di Hotel Traveller 
Jakarta, 21-22 November 2013.

Drs. Sugeng Hariyono. M.Pd, men-
gatakan, hasil dari penelitian yang 
dilakukan di 10 Provinsi tersebut ke-
mudian menghasilkan beberapa kes-
impulan yaitu:

1. Bidang Ketahanan Pangan
a. Masing-masing Pemerintah Provinsi 

Sampel Penelitian, telah dapat me-

nyediakan bahan pangan khusus-
nya beras bagi penduduknya setiap 
tahun dan bahkan surplus selama 
empat tahun terakhir (2009-2012).

b. Meskipun bahan pangan beras telah 
mencukupi dan surplus, namun 
surplus beras dimaksud sebagai 
cadangan pangan hanya cukup un-
tuk dua (2) bulan saja dan apabila 
terjadi kekurangan maka dapat ditu-
tupi melalui cadangan pangan yang 
ada di daerah Kabupaten/Kota ma-
sing-masing Provinsi. 

c. Dalam realitasnya sebenarnya, 
cadangan bahan pangan beras 
tersebut masih dapat di tingkatkan 
melalui potensi lahan sawah yang 
ada  dan meminimalisir konversi 
lahan pertanian khususnya lahan 
sawah.

d. Impor bahan pangan beras se-
benarnya dapat dihentikan atau di-
minimalisir hanya untuk memenuhi 
kebutuhan kalangan tertentu saja, 
melalui upaya swasembada bahan 
pangan beras. 

2. Bidang Pengendalian Pertumbuhan 
 Penduduk
a. Laju pertumbuhan penduduk pasca 

Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP 
2010),  sangat meningkat tajam 
rata-rata 4,98% selama dua (2) ta-
hun terahhir (2011-2012) khususnya 
pada sepuluh (10) sampel lokasi 
penelitian.

b. Ada dua (2) kutub persoalan yang 
penyelesaiannya harus bersinergi 
yaitu kebijakan yang belum sinkron 
dan laju pertumbuhan penduduk 
sangat meningkat tajam, di satu sisi 
dan kelembagaan yang mengen-
dalikan laju pertumbuhan penduduk 
tersebut pada tataran Kabupaten/
Kota tidak fokus melaksanakan uru-
san Keluarga Berencana di sisi lain-
nya.

3. Bidang Kebijakan
a. Bidang Ketahanan Pangan
 Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang ketahanan pangan telah 
ditetapkan Menteri Pertanian pada 
tahun 2010 dan dalam pelaksanaan-

aktivitas
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nya sudah ditindaklanjuti dengan ke-
bijakan lokal seperti Peraturan Dae-
rah (Perda) atau Peraturan Gubernur 
(Pergub), masing-masing daerah 
sampel namun belum optimal hasil-
nya.

b. Bidang Pengendalian Pertumbuhan 
Penduduk 

 SPM Bidang Kependudukan dan 
Keluarga Berencana, juga telah 
ditetapkan oleh Kepala BKKBN, na-
mun dalam prakteknya di lapangan 
masih menemui berbagai kendala.

Melihat kesimpulan yang didapat 
dari hasil penelitian, tim peneliti ke-
mudian memberikan beberapa reko-
mendasi untuk memperbaiki temuan-
temuan yang ada, antara lain:

1.  Bidang Ketahanan Pangan
a. Menata kembali faktor produksi 

pertanian khususnya sawah, sep-
erti: (1) irigasi atau tata air harus 
terjaga, agar panen dapat 2 atau 3 
kali setahun, (2) teknik pengelolaan 
pertanian harus ditingkatkan, (3) 
pupuk harus tersedia dan dijamin 

keberadaannya, (4) penyuluh per-
tanian harus disediakan jumlah dan 
kualitasnya, (5) menerapkan atau 
menggunakan varietas unggul hasil 
temuan atau inovasi Balitbang Ke-
menterian Pertanian.

 Selain itu juga diperlukan perlu ad-
anya Grand Strategy pembangunan 
pertanian dengan basis pemberda-
yaan petani kecil (gurem), dan per-
lunya meninjau ulang kebijakan di 
bidang urusan pertanian.

b. Membatasi impor bahan pangan 
terutama beras. Ada dua pertimban-
gan penting yang harus diputuskan 
untuk dilakukan pemerintah, yang 
pertama adalah komitmen politik 
pemerintah untuk tidak mengimpor 
bahan pangan beras, yang kedua 
yaitu komitmen pemerintah untuk 
sungguh-sungguh membangun per-
tanian. 

c. Meminimalisir konversi lahan perta-
nian menjadi non pertanian. melalui 
aturan yang diterapkan yaitu: (1) UU 
No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ru-
ang, (2) UU No. 41 Tahun 2009 ten-
tang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan.

2. Bidang Pengendalian Pertumbuhan 
Penduduk
a. Revitalisasi Program KB, yakni:  
•	 Melaksanakan capacity building 

bagi para pejabat ditingkat provin-
si, kabupaten/kota; 

•	 Melaksanakan konsultasi secara 
intensif, berjenjang dari tingkat 
kabupaten/kota ke tingkat provinsi 
dan tingat provinsi ke pusat;

•	 Melibatkan para mitra kerja dan 
stakeholder dalam program keg-
iatan pengendalian penduduk;

•	 Mengadakan sosialisasi dan advo-
kasi kepada para mitra kerja dan 
stakeholder untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kepedulian ter-
hadap masalah kependudukan, 
dan;

•	 Mengidentifikasi dan menyusun 
kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan 
yang harus dilaksanakan dibidang 
kependudukan.

b.  Penataan Kelembagaan KB
•	 PP No. 41 Tahun 2007, Pasal 22 

ayat (5) huruf (i) harus secepat-
nya dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku dan segera Kemendagri 

menegaskan bahwa urusan Ke-
luarga Berencana sepenuhnya 
mengikuti UU No. 52 Tahun 2009, 
sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) 
serta memfasilitasi pembentukan 
Badan Kependudukan dan Kelu-
arga Berencana di daerah provinsi, 
kabupaten/kota.

3. Kebijakan SPM 
 Untuk Bidang Ketahanan Pangan, 

masih perlu dilanjutkan sosialisasi 
tentang SPM serta pentingnya Ke-
mendagri melakukan koordinasi den-
gan Kementerian Pertanian dalam 
perekrutan penyuluh pertanian. 
Sedangkan untuk Keluarga Beren-
cana sangat diharapkan peran Ke-
mendagri terutama dalam rangka 
mengadvokasi para bupati/walikota 
dalam kaitannya  dengan sharing 
APBD.

Sinkronisasi Kebijakan Ketahanan Pangan 
di Pusat dan Daerah 

Direktur Usaha Ekonomi Masyara-
kat Direktorat Jenderal  Pemberday-
aan  Masyarakat  dan Desa Kemente-
rian Dalam Negeri Dr. Ir. Sapto Supono, 
M.Si. dalam paparannya mengatakan, 
beberapa permasalahan terkait pangan 
diantaranya yaitu ketergantungan akan 
bahan pangan impor, penguasaan ko-
moditas pangan oleh jaringan kartel, 
dan kestabilan harga bahan pangan.

“Hal ini ditambah lagi dengan alo-
kasi dari APBD untuk sektor petanian/
pangan yang masih sangat rendah yai-
tu antara 0,5 sd 1,5%   ,” katanya.

Tidak heran jika kemudian menurut 
Dr. Ir. Sapto Supono, M.Si, ketahanan 
pangan menjadi salah satu prioritas 
dalam agenda Kabinet Indonesia Ber-
satu II. Menurutnya pemerintah ter-
tantang untuk dapat meningkatkan 
produksi pangan lokal berbasis potensi 
unggulan daerah.

Selain itu pemerintah juga ha-
rus dapat menerapkan teknologi pada 
proses produksi pertanian dan pengola-
han pangan lokal agar proses produksi 
pangan lokal dapat berjalan dengan 
efektif dan efisien namun menghasil-
kan produksi yang maksimal untuk 
memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Ini termasuk kemampuan untuk 
menyediakan infrastruktur pertanian 
dan distribusi serta akses petani terha-
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dap permodalan dan sarana produk-
si,” ujarnya.

Untuk itu menurutnya ada be-
berapa strategi yang dapat dilakukan 
pemerintah yaitu:
•	 Mengoptimalkan dukungan dana 

APBN dan APBD untuk program 
ketahanan pangan;

•	 Mensinkronkan kebijakan dan 
program-program ketahanan pan-
gan, baik pusat maupun daerah, 
dan;

•	 Mengawal dan mendorong regu-
lasi di daerah yang lebih mem-
berikan peluang bagi upaya pem-
berdayaan masyarakat melalui 
peningkatan kemampuan dan 
peran serta masyarakat.

Perlu Dibentuk BKKBD Di Tiap Provinsi
Direktur Analisis Dampak Kepen-

dudukan Badan Kependudukan Dan 
Keluarga Berencana Nasional  (BKK-
BN) Drs. Suyono Hadinoto, MSc men-
gatakan, masalah ketahanan pangan 
tidak bisa dipisahkan dari masalah 
kependudukan.

Laju pertumbuhan di Indonesia 
yang bisa dibilang masih cukup tinggi 
berpengaruh besar terhadap ketah-
anan pangan

Dari data yang ada, laju pertum-
buhan penduduk di Indonesia prosen-
tasenya mencapai 1,49 % di periode 
Tahun 2000-2010. Prosentase ini me-
ningkat sedikit jika dibandingkan de-
ngan prosentase di periode 1990-2000 
yang tercatat sebesar 1,47 %. Padahal 
ambang batas normal pertumbuhan 
penduduk berada di angka 1,1%.  

Tingginya pertumbuhan penduduk 
di Indonesia, diperparah lagi dengan 
persebaran penduduk yang tidak 
mera ta. Tercatat sekitar 57,49 % pen-
duduk Indonesia bermukim di Pulau 
Jawa, sementara 21,31 % berada di Pu-
lau Sumatera, 7,31 % di Pulau Sulawesi, 
5,8 % di Pulau Kalimantan, Bali dan 
Nusa Tenggara sebanyak 5,5 % dan si-
sanya 2,6 % ada di Maluku dan Papua.

Hal ini menurutnya cukup meng-
khawatirkan, pasalnya meski Indone-
sia memiliki wilayah yang sangat luas, 
jika pertumbuhan penduduk tidak 

dikendalikan akan seperti Singapura 
yang antara luas wilayah dengan per-
tumbuhan penduduk tidak seimbang.

Pertumbuhan penduduk yang tidak 
dikendalikan, menurut Drs. Suyono 
Hadinoto, MSc juga berdampak pada 
Sumber Daya Alam (SDA). Pasalnya 
pertumbuhan penduduk akan berdam-
pak pada konversi lahan pertanian 
menjadi non pertanian.

“Akan terjadi penurunan produksi 
biji-bijian dan beras jika terlalu banyak 
lahan pertanian yang dikonversi men-
jadi non pertanian,” katanya.

Melihat pertumbuhan penduduk 
yang tinggi, Drs. Suyono Hadinoto, 
MSc menambahkan, pihaknya mem-
butuhkan bantuan dari banyak pihak, 
untuk membuat kebijakan yang memu-
dahkan program-program untuk men-
gatasi laju pertumbuhan penduduk 
dapat terlaksana dengan baik. Salah 
satunya adalah dengan membentuk 
Badan Kependudukan Dan Keluarga 
Berencana Daerah (BKKBD).

Untuk itu pihaknya berharap Ke-

menterian Dalam Negeri (Kemendagri) 
dapat memberikan himbauan kepada 
kepala pemerintahan, baik di tingkat 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota un-
tuk membentuk BKKBD di daerah

Diharapkan keberadaan BKKBD 
dapat menjadi ujung tombak bagi 
pemerintah untuk mensukseskan pro-
gram pengendalian penduduk. Drs. 
Suyono Hadinoto, MSc mengatakan, 
salah satu kendala yang dihadapi 
pemerintah dalam hal pengendal-
ian penduduk tanpa adanya BKKBD 
adalah kurang berhasilnya program 
Keluarga Berencana (KB).

“Kurang berhasilnya Program 
KB karena goodwill dari pemerintah 
kurang baik. Program KB juga tidak 
fokus, Hal ini terutama disebabkan 
oleh ketidakjelasan lembaga yang 
bertanggung jawab dalam mengen-
dalikan pertumbuhan penduduk.  Ter-
dapat variasi yang tinggi antar daerah 
terkait lembaga yang menangani ma-
salah keluarga berancana dan pen-
gendalian penduduk,” ujarnya.

aktivitas

SARAN HASIL DISKUSI PENINGKATAN KETAHANAN 
PANGAN DALAM MENGANTISIPASI PERTUMBUHAN 
PENDUDUK DI INDONESIA

Perlunya Kemendagri menginisiasi untuk merevisi PP Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan menempatkan 
urusan keluarga berencana dan pengendalian penduduk sebagai urusan 
wajib yang berdiri sendiri. Hal ini juga perlu diikuti dengan perubahan 
PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan 
pembentukan organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah 
(BKKBD) sesuai amanat Pasal 57 UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 

 Perlunya mengoptimalkan pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil 
pemerintah pusat dalam mengevaluasi Rancangan Perda Kabupaten/
Kota tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dengan membatasi 
alih fungsi lahan, terutama lahan produktif pertanian. 

 Perlunya penegasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ke-Perlunya penegasan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ke-
tahanan pangan dengan memanfaatkan secara optimal potensi pertanian 
di daerah dan meningkatkan alokasi APBD untuk sektor Pertanian. 

Perlunya Pemda memedomani SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam 
menyusun kebijakan, perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat 
ketahanan pangan. 
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

WUJUDKAN
TRANSPARASI

BIROKRASI
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S
ampai sejauh ini, sudah ada 15 SPM berbagai jenis 
pelayanan yang ditetapkan menjadi urusan daerah 
yakni bidang kesehatan, lingkungan hidup, pemer-
intahan dalam negeri, sosial, perumahan rakyat, lay-

anan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, 
ketenagakerjaan, pendidikan dasar, pekerjaan umum dan 
penataan ruang, komunikasi dan informatika, ketahanan pa-
ngan, kesenian, perhubungan serta penanaman modal. 

Namun, dalam praktiknya, ada beberapa daerah yang 

SEMINAR DAN LOKAKARYA STUDI PEMETAAN PENERAPAAN 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SINKRONISASI HASIL-HASIL STUDI 
PEMETAAN SPM

Pemerintah telah mengamanatkan perlunya 
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam 
pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib 
Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemer-
intah (PP) No. 65/2005. Peraturan  ini meru-
pakan alat yang baik untuk mewujudkan janji 
pendiri negara dalam konstitusi nasional. 

telah mengimplementasikan seluruh SPM, namun ada juga 
daerah yang baru mulai mempersiapkan kerangka kerja 
untuk implementasi SPM.

Hal di atas terungkap dalam Acara Seminar dan Lo-
kakarya Studi Pemetaan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Tahun 2013 yang dilakukan bersama antara 
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam 
Negeri (BPP Kemendagri) dan Magister Administrasi Publik 
(MAP) Universitas Gadjah Mada yang difasilitasi oleh Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Jerman.

Kepala BPP Kemendagri, Ahmad Zubaidi dalam sambu-
tannya mengatakan, semua pihak yang terlibat dalam SPM 
harus memiliki pemahaman yang sama tentang kedudukan 
kebijakan dan program SPM.

Menurut Ahmad Zubaidi, acara ini diselenggarakan 
dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil studi 
pemetaan penerapan SPM kepada komponen-komponen 
di lingkungan Kemendagri yang terkait dengan SPM selain 
itu juga agar mendapatkan masukan terhadap studi kon-
sepsi SPM.

forum
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Pelaksanaan SPM Di Daerah Ma-
sih Rendah

Berdasarkan data yang ada, Ahmad 
Zubaidi menuturkan, hasil survei yang 
ada menunjukkan bahwa pelaksanaan 
SPM di daerah masih sangat rendah. 
Dari 45 daerah  kabupaten/kota, hanya 
ada 36% daerah yang menerapkan 15 
jenis SPM dan 24% daerah lainnya baru 
menerapkan 10-14 jenis SPM. Bahkan, 
ada 20 % daerah yang belum menerap-
kan semua SPM sama sekali

“Padahal pemerintah telah meleng-
kapi peraturan itu (PP) No. 65/2005-red) 
dengan penerbitan Permendagri No. 
6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal,” katanya di Hotel 
Millenium Jakarta, 11-12 November 
2013.

Ahmad Zubaidi mengatakan, empat 
tahun sejak ditetapkan, ternyata pener-
apan SPM menimbulkan berbagai fakta 
yang sangat penting untuk dipahami. 
Melalui pelaksanaan Kajian Pemetaan 
Penerapan SPM Tahap I, yang dilang-
sungkan sepanjang bulan Agustus 
sampai dengan November 2012 di 7 
provinsi, 9 kabupaten dan 10 kota, di-
peroleh temuan-temuan empiris pada 
dua aspek utama, yakni pada aspek 
Konsepsi Dasar dan pada aspek Imple-
mentasi SPM.

Pada aspek konsepsi dasar, Kajian 
Tahap I memunculkan 3 (tiga) perma-
salahan, yakni:

Kerancuan tentang pemahaman 
mengenai konsepsi tentang Pelayan-
an Dasar. Dalam ketentuan umum PP 
No. 65 tahun 2005, Pelayanan Dasar 
didefinisikan sebagai ‘pelayanan publik 
yang mutlak harus dipenuhi oleh warga 
negara dalam kehidupan mereka’. Jika 
tidak, maka kelangsungan hidup mer-
eka akan terancam. 

Dalam kenyataannya, tidak semua 
dari 69 jenis Pelayanan Dasar yang 
ditetapkan dalam 15 Permen K/L ten-
tang SPM benar-benar merupakan 
jenis pelayanan dasar. Sebagian dian-
taranya justru hanya merupakan jenis 
program turunan Tupoksi SKPD Pelak-
sana SPM itu sendiri.

Kerancuan konsep SPM dengan 
Target Kinerja. 

Dari 15 Pedoman SPM yang telah 
diterbitkan oleh K/L penanggungjawab 

teknis, diketahui bahwa terdapat dua 
kelompok perumusan SPM, yaitu SPM 
yang berbentuk standar pelayanan 
(Standards of Services) dan SPM yang 
berbentuk target capaian kinerja dae-
rah penyelenggara pelayanan publik 
tertentu. 

Kerancuan tentang Cakupan Indi-
kator SPM. 

Kerancuan ini timbul karena adanya 
keleluasaan bagi K/L untuk memilih in-
dikator yang digunakan dalam meru-
muskan SPM. Akibatnya, sebagian 
K/L menggunakan rumusan cakupan 
SPM yang sangat luas (meliputi input, 
proses, hasil dan outcome), seperti 
yang terdapat dalam SPM Kemendik-
bud. Namun, ada juga K/L yang meng-
gunakan rumusan SPM yang lebih 
terbatas, karena hanya menggunakan 
indikator hasil, seperti yang dilakukan 
Kemenkes. 

Akibat dari perbedaan rumusan 
cakupan SPM ini, terjadilah kesulitan 
dalam menentukan skala prioritas ke-
giatan SPM pada setiap tahun ang-
garan. Dengan keterbatasan APBD, 
tidak semua kegiatan SPM yang su-
dah direncanakan dapat dilaksanakan. 
Pemerintah Daerah berharap agar 
pusat menambah pembiayaan SPM 
melalui DAK. 

Selanjutnya, pada aspek imple-
mentasi, Kajian Tahap I memunculkan 
7 (tujuh) temuan penting. Tiga diantara 
temuan yang paling penting adalah:

Lemahnya Keinginan antar K/L 
untuk saling berkoordinasi dengan 
Kementerian Dalam Negeri dalam 
Pelaksanaan SPM. 

Peran Kemendagri sebagai koordi-
nator antar K/L dalam perumusan kebi-
jakan pemerintahan dan pembangunan 
daerah seringkali dipahami secara par-
sial, sebagaimana diatur dalam PP No. 
65 tahun 2005. 

Dari sudut ini, K/L cenderung me-
mandang kedudukan Mendagri adalah 
setara dengan kedudukan menteri-
menteri teknis lainnya, karena sama-
sama sebagai pembantu presiden, 
sehingga K/L tidak harus berkoordinasi 
dengan Kemendagri. 

Namun bila dipahami melalui Pasal 
222 UU No. 32 tahun 2004, kebutuhan 
untuk berkoordinasi antar K/L den-
gan Kemendagri adalah amanat yang 
bersifat konstitusional. Menteri Dalam 
Negeri bertanggung jawab melaku-
kan sinergi kebijakan dan sinkronisasi 
program antar K/L, yang akan dilak-
sanakan di daerah guna mencapai 
target nasional. Tanpa koordinasi, ses-
uai Pasal 222 UU No. 32 tahun 2004 
dimaksud, benturan kebijakan dan 
friksi program tak bisa dihindari. Mari 
kita sama-sama memetik hikmah dari 
kealpaan ini.

Kesenjangan antara Luasnya 
Cakupan SPM dengan Struktur 
Kelembagaan K/L dalam Implemen-
tasi SPM. 

forum
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K/L memiliki peran kunci dalam penyusunan SPM, karena 
K/L lah yang menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri 
terkait tentang Pedoman Teknis SPM. Dalam implementasi 
SPM,  K/L juga wajib membina daerah dalam implementasi 
SPM, terutama SKPD yang terkait. 

Namun dalam pelaksanaanya, terdapat kesenjangan 
yang cukup tajam antara cakupan SPM yang ditetapkan K/L 
dengan frekuensi pembinaan K/L terhadap SKPD pelaksana 
SPM di daerah. Akibatnya, sejumlah kegiatan SPM dari ke-
15 K/L yang sudah menerbitkan Pedoman Teknis tidak dapat 
terlaksana sebagaimana direncanakan.

Lemahnya Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan di 
Daerah

Sebagai standar pelayanan publik, integrasi SPM ke 
dalam perencanaan pembangunan daerah adalah bersifat 
mutlak. Semua program SPM harus dituangkan dan teru-
rai secara teknis di dalam RPJMD dan Renstra SKPD, se-
bagaimana diatur di dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta PP No. 58 tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 
8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja In-
stansi Pemerintah, yang kemudian dijabarkan secara lebih 
teknis di dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pe-
doman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 
54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemban-
gunan Daerah.

Ahmad zubaidi menambahkan, dalam penerapannya, in-
tegrasi program SPM ke dalam RPJMD dan Renstra SKPD 
mengalami berbagai kendala yang cukup serius. Pelaksa-
naan SPM membutuhkan dukungan dana yang sangat be-
sar, karena sebagian SPM K/L ditetapkan dengan pola Tar-
get Capaian Kinerja yang sangat tinggi. 

Pada waktu yang sama, kapasitas fiskal pemerintah 
daerah masih sangat terbatas. 65% APBD rata-rata daerah 
teralokasikan untuk Belanja Rutin. Ironisnya, tingginya kebu-
tuhan dana untuk mencapai target kinerja SPM belum dii-
kuti dengan penambahan DAK kepada daerah. Akibatnya, 
sebagian dari SPM yang ditetapkan terpaksa harus ditunda 
pelaksanaannya. 

Melihat hal tersebut di atas, menurut Ahmad Zubaidi, pi-
hak Kemendagri kemudian melalui BPP Kemendagri kembali 
melakukan kerjasama dengan Tim Peneliti MAP-UGM dan 
GIZ untuk melaksanakan Kajian Tahap II tahun anggaran 
2013.

Dari Kajian Tahap II tersebut, kemudian diperoleh temuan 
yaitu:
•	 Sekitar 36% dari 520 kabupaten dan kota telah melak-

sanakan 15 jenis SPM;
•	 Sekitar 24% kabupaten dan kota telah melaksanakan 10 

– 14 jenis SPM;
•	 Sekitar 7% kabupaten dan kota telah melaksanakan 5 

– 9 jenis SPM;

•	 Sekitar 13% kabupaten dan kota telah melaksanakan 1 
– 4 jenis SPM; dan

•	 Sekitar 20% kabupaten dan kota belum melaksanakan 
SPM sama sekali. 

Dari fakta-fakta empiris yang ditemukan melalui Kajian 
SPM Tahap II ini, Ahmad Zubaidi menegaskan jika sejumlah 
kebijakan dan pedoman teknis tentang SPM membutuhkan 
perumusan ulang secara mendasar. Perumusan ulang itu 
mencakup antara lain sebagai berikut:

Melakukan penyempurnaan tentang pola-pola pemba-
gian urusan antara pemerintah dengan daerah, sebagaima-
na diatur di dalam PP No 38 tahun 2007. Sejumlah urusan 
yang sudah diserahkan kepada daerah mungkin perlu ditarik 
kembali untuk menjadi urusan pusat;

Melakukan penyempurnaan PP No. 65 tahun 2005 ten-
tang SPM. Penyempurnaan ini mencakup klausul tentang 
konsepsi dasar SPM, standar palayanan, target kinerja, dan 
pola-pola pembinaan terintegrasi oleh Kemendagri dan K/L 
kepada daerah pelaksana SPM, termasuk bimbingan teknis, 
fasilitasi, supervisi, asistensi, monitoring dan evaluasi antara 
pemerintah dengan masing-masing SKPD pelaksana di dae-
rah;

Mempertajam substansi Permen K/L tentang Pedoman 
Teknis Pelaksanaan SPM di daerah, termasuk menyempur-
nakan konsepsi tentang pelayanan dasar, kriteria cakupan 
pelayanan dasar dan mekanisme pembinaan dan supervisi 
secara terpadu;

Memberdayakan peran DPOD sebagai pusat koordinasi 
perumusan pedoman teknis SPM oleh setiap K/L. Di dalam-
nya terkandung upaya untuk melakukan revitalisasi pemaha-
man dan kesediaan untuk saling berkoordinasi antara K/L 
dengan Kemendagri, sebagaimana diamanatkan dalam 
Pasal 222 UU No. 32 tahun 2004;

Mengintegrasikan program SPM dengan RPJMD dan 
Renstra SKPD. Integrasi ini mewajibkan seluruh K/L pen-
anggungjawab dan pembina SPM tingkat pusat untuk sal-
ing berkoordinasi dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah 
Kemendagri;

Mensinergikan kebijakan SPM dengan kapasitas fiskal 
di daerah. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kegiatan 
pelayanan dasar yang tercakup di dalam Program SPM, 
maka pembiayaan melalui mekanisme DAK perlu dipertim-
bangkan bersama Kemendagri, terutama Ditjen Keuangan 
Daerah Kemendagri, K/L Pembina SPM, serta Bappenas dan 
Kemenkeu;

Mengintegrasikan kebijakan dan program SPM ke dalam 
evaluasi capaian kinerja tahunan pemerintah, dengan 
melibatkan UKP-4 sebagai salah satu unsur Pembina SPM 
tingkat Pusat. 

Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Terus Ditingkatkan
Sementara dalam lokakarya ditemukan fakta bahwa 

pelaksanaan SPM di daerah memerlukan sinergi yang lebih 
intens lagi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Ke-
pala Bidang Pemerintahan Daerah BPP Kemendagri Subiyo-
no, SH., M.Sc., Ph.D mengatakan BPP sejak tahun 2011 telah 
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melakukan kajian dan diskusi-diskusi 
tentang SPM.

Pihaknya sepakat tentang temuan-
temuan yang telah disampaikan oleh 
teman-teman akademisi pada pene-
litian yang telah dilakukan mengenai 
bagaimana mengembangkan konsep, 
kebijakan yang telah dilakukan agar 
tetap diamankan melalui kebijakan 
yang lebih rasional, realistis dan visible.

“Jika adanya sinergi yang baik an-
tara pemerintah daerah dengan pemer-
intah pusat (dalam hal ini Kemendagri 
dengan tupoksinya melakukan pem-
binaan dan pengawasan penyeleng-
garaan pemerintah daerah) tentunya 
pelaksanaan SPM akan berjalan den-
gan baik.

Perlunya kebijakan dan langkah 
kongkrit percepatan penerapan SPM 
di daerah, harus benar-benar clear,” 
katanya.

Sementara peneliti dari MAP UGM 
Dr. Erwan Agus menambahkan, wa-
laupun pada pelaksanaan riset masih 
banyak keterbatasan namun pihaknya 
telah mendapatkan gambaran umum 
tentang problematika penerapan SPM 
di Indonesia. Menurutnya aalah satu 
isu yang penting untuk didiskusikan 
adalah konsep SPM.

“Apa dan bagaimana serta meru-
juk pada gagasan dan konstitusi yang 
mana. Jangan-jangan SPM itu telah di-
janjikan para founding fathers yang ter-
tuang dl UUD, ataukah hanya sebatas 
ide dari pendahulu,” ujarnya.

Dr. Erwan Agus mengatakan, me-
lihat SPM sebagai standar yang harus 
dinikmati oleh seluruh masyarakat In-
donesia, maka tidak boleh ada perbe-
daan dalam kualitas pelayanan. Namun 
Ia menegaskan sebagai standar, apa-
kah platformnya harus sama, ataukah 
disesuaikan oleh kemampuan daerah.

“Pekerjaan kita akan lebih mudah 
dilaksanakan apabila indikator SPM 
sudah ditentukan, apakah standarnya 
berupa input, proses ataukah out-
come,” paparnya.
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“JIKA ADANYA SINERGI YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
PEMERINTAH PUSAT (DALAM HAL INI KEMENDAGRI DENGAN TUPOKSINYA 
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 
DAERAH) TENTUNYA PELAKSANAAN SPM AKAN BERJALAN DENGAN BAIK.”
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IRONI PANGAN 
DARI LUMBUNG PANGAN 

JAWA BARAT
Guna mempertahankan predikatnya sebagai salah satu lumbung 

pangan di republik ini, sudah hampir lima tahun terakhir, Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berupaya mewujudkan ketahan-
an pangan, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. 
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P
elbagai program dicanangkan 
dan dana pun digelontorkan, 
di antaranya pertama, dalam 
bidang pertanian, Pemprov 

Jabar berhasil merealisasikan bantuan 
keuangan Gerakan Multiaktivitas Agri-
bisnis dan mengakselerasi peningka-
tan produksi padi, jagung, dan kedelai. 

Kedua, untuk peternakan, khusus-
nya sapi potong, Pemprov Jabar me-
rintis program Satu Juta Sapi Potong 
melalui peningkatan jumlah akseptor 
sapi potong, inseminasi buatan (IB), 
penyediaan bibit sapi potong dan sara-
na pendukung lainnya, serta pemben-
tukkan kampung ternak sapi. Selain 
itu, Pemprov Jabar juga menyediakan 
sarana dan prasarana budidaya sapi 
potong di daerah-daerah, operasional 
IB, dan bantuan bagi kelompok tani 
budidaya sapi potong.

Ketiga, dalam hal perikanan, Pem-
prov Jabar mendorong pemanfaatan 
sumber daya perikanan dan kelautan 
di kawasan pesisir Pantai Utara dan 
Pantai Selatan Jawa Barat dan men-
dorong kemajuan perikanan tangkap 
melalui dana alokasi khusus peningka-
tan prasarana perikanan serta bantuan 
gubernur untuk pengembangan peri-
kanan dan kelautan. Ditambah lagi, ada 
juga program mengampanyekan Gerak-
an Memasyarakatkan Makan Ikan.

Keempat, bantuan traktor. Kalau 
dulu Pemprov Jabar hanya memberi-
kan bantuan traktor tangan kepada 
petani atau Gapoktan setiap tahunnya 
hanya hitungan puluhan. Namun sejak 
2011, Pemprov Jabar memberi ban-
tuan sebatas 500 traktor tangan, tahun 
2012 sebanyak 750 buah dan tahun 
2013 sejumlah 1.500 unit traktor.

Hingga sekarang jumlah Gapoktan 
yang memiliki traktor tangan sudah 
mencapai 10.000 buah. Ada pun jum-
lah Gapoktan yang tercatat hingga kini 
mencapai 15.000 buah. Kekurangan 
5000 buah akan dipenuhi bertahap 
2.500 pada 2014 dan sisanya pada 
2015.

Kelima, penguatan cadangan pan-
gan. Hingga 2012 Pemprov Jabar telah 
mengalokasikan anggaran penyediaan 
cadangan pangan setara 845 ton. Se-
lain itu, Pemprov Jabar telah menya-
lurkan bantuan sosial pengembangan 

lumbung pangan masyarakat sebesar 
Rp 4.470.000.000 pada 2011, serta 
mengalokasikan dana Bansos pada 
2012 sebesar Rp 4,5 miliar. 

Sedangkan, penyediaan dan pen-
gelolaan lahan abadi untuk mem-
produksi bahan pangan terutama 
komoditi padi dan pangan sumber 
karbohidrat lainnya, dilakukan melalui 
kerja sama pemerintah kabupaten/
kota dengan masyarakat dan swasta, 
termasuk di antaranya melalui pola 
corporate social responsibility.

Pelbagai Bantuan
Keenam, penguatan kelembagaan 

ketahanan pangan. Pemprov Jabar 
juga mendorong penguatan kelem-
bagaan ketahanan pangan dan sistem 
ketahanan pangan desa melalui 
pengembangan Desa Mandiri Pan-
gan. Di mana desa yang pada awal-
nya merupakan desa rawan pangan, 
melalui fasilitasi pemberdayaan ke-
lompok masyarakat miskin, dibina dan 
dikembangkan menjadi desa mandiri 
pangan. Untuk mendukung program 
ini, mulai 2011 telah disalurkan dana 
bansos APBD sebesar Rp 1,2 miliar 
untuk 12 desa, dan dilanjutkan dengan 
alokasi dana bansos Desa Mapan un-
tuk 14 desa pada 2012.

Ketujuh, mengoptimalkan urban 
farming. Konkretnya adalah peman-
faatan lahan pekarangan rumah untuk 
ditanami komoditas pangan. Saat ini, 
Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jabar 
tengah menggalakkan pemanfaatan 
perkarangan dengan konsep kawasan 
rumah pangan lestari. Dengan konsep 
itu, pola konsumsi masyarakat akan 
beragam karena komoditas seperti sa-
yur, cabai tersedia di halaman rumah.

Tujuannya tidak lain adalah 
memenuhi gizi keluarga, mengem-
bangkan ekonomi keluarga, 
dan membantu ibu-ibu 
mendapatkan bahan 
pangan. minimalnya 
tidak perlu beli. 
Guna men-
sukseskan 
program ini 
P e m p r o v 
Jabar me-
nyediakan 

bantuan sosial sebesar Rp 47 juta per 
kelompok. Rinciannya, Rp 30 juta un-
tuk pekarangan rumah, Rp 12 juta un-
tuk pembuatan kebun bibit, Rp 3 juta 
untuk kebun sekolah, serta Rp 2 juta 
untuk pemenuhan menu. Setiap kelom-
pok minimal 30 orang yang rumahnya 
berada berdekatan dan satu kawasan, 
serta tidak menjadi penerima bansos 
lainnya pada tahun yang sama.

Kedelapan, antisipasi gizi buruk. 
Pemprov Jabar menganggarkan Rp 
4.462.500.000 dalam bentuk program 
bantuan kadar gizi dan lingkungan 
bebas rawan pangan pada 2013. Ban-
tuan tersebut ditujukan untuk 170 ke-
lompok yang berlokasi di 170 desa di 
Jabar. Hingga saat ini. 50 kelompok 
dipastikan telah menerima bantuan 
tersebut, sementara sisanya sebanyak 
120 kelompok tengah dalam proses 
karena merupakan kelompok baru.

Berdasarkan data yang diperoleh 
dari BKP Jabar, sejak 2010, jumlah ke-
lompok yang telah menerima bantuan 
tersebut telah mencapai 190 kelom-
pok. Pada 2010 terdapat sebanyak 80 
kelompok, tahun 2011 sebanyak 60 ke-
lompok, dan pada 2012 sebanyak 50 
kelompok.

Program tersebut fokus terhadap 
penanggulangan gizi kurang ataupun 
gizi buruk, jadi selama ada yang mem-
butuhkan, maka program tersebut akan 
terus ada. Oleh karena itu, keberadaan 
program tersebut terus dilakukan 
sepanjang tahun guna menjamin ak-
ses masyarakat terhadap gizi yang 
baik, tidak dibatasi dengan kondisi 
musim atau 
cuaca.
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Sejumlah kelompok tersebut 
tersebar di beberapa kabupaten/
kota, yakni sebanyak 190 kelompok 
di 17 kabupaten. Ada pun 3 kabu-
paten dengan kelompok penerima 
terbanyak yakni Kab. Bandung, 
Kab. Bogor, dan Kab. Karawang 
dengan perincian 47 kelompok 
di Kab. Bandung, 26 kelompok di 
Kab. Bogor, dan 25 kelompok di 
Kab. Karawang.

Satu kelompok penerima ban-
tuan terdiri dari 35 individu yang 
mengalami gizi kurang atau gizi 
buruk dan berhak atas bantuan senilai 
Rp 26.250.000 atau Rp 750.000/orang. 
Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk 
pemanfaatan pekarangan dan pem-
belian makanan secara langsung. Pe-
manfaatan pekarangan berguna agar 
modal yang diberikan bisa berkelan-
jutan dan menambah pendapatan, se-
mentara makanan langsung diharap-
kan dapat menambah nilai asupan gizi 
yang diterima.

Klaim Surplus 
Lantas, bagaimana hasilnya? Pem-

prov Jabar mengklaim swasembada 
pangan, utamanya beras, sudah terca-
pai dengan surplus produksi beras ter-
hadap kebutuhan konsumsi masyara-
kat lebih dari 2,5 juta ton per tahun. 
Tahun 2008 saja Jabar mampu meng-
hasilkan 6,3 juta ton beras, mening-

kat 2 persen dibandingkan 2007. Dan 
pada 2010, Jawa Barat merupakan 
penghasil beras terbesar se-Indonesia.

Tidak heran kalau Jabar pernah 
mendapatkan tiga penghargaan di 
bidang ketahanan pangan. Pertama, 
penghargaan Agro Inovasi 2009 dari 
Kementerian Pertanian RI atas dukun-
gan, kerja sama penelitian, inovasi, 
dan pengembangan pertanian. Kedua, 
pada 2010, oleh Presiden RI, Jabar 
dinobatkan sebagai provinsi dengan 
produksi padi tertinggi tingkat nasional. 

Ketiga, Jabar berhasil menggon-
dol penghargaan Adibakti Mina Ba-
hari 2010 dan 2011 atas kontribusinya 
dalam peningkatan produktivitas eko-
nomi, pengembangan usaha perikan-
an, dan pelestarian sumber daya ikan 
maupun lingkungan.

Kini, Dinas Pertanian dan Tana-

man (Disperta) menargetkan 
produksi padi tumbuh 3 persen 
setiap tahun, untuk meningkat-
kan ketahanan pangan di sektor 
padi. Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) Jabar, pada 
2012 diketahui jumlah produksi 
padi Provinsi Jabar mencapai 
11.271.861 ton Gabah Kering 
Giling (GKG) atau setara dengan 
7.071.965 ton beras. Sementara, 
konsumsi beras masyarakat pada 
2012 mencapai 4.207.728 kg dari 
jumlah penduduk sekira 46 juta jiwa

Pada 2013, produksi padi Jabar 
berdasarkan angka ramalan I/2013 
sudah meningkat 5,5 persen diband-
ing 2012 lalu, namun posisinya tersalip 
Jawa Timur yang kini kembali menem-
pati posisi teratas. Produksi padi Jabar 
mencapai 11,89 juta ton gabah kering 
giling (GKG). Jumlah tersebut sudah 
melewati produksi 2012 yang berjum-
lah 11,27 juta ton GKG.

“Produksi beras di Jabar sebena-
rnya surplus untuk memenuhi kon-
sumsi masyarakat, tetapi ketahanan 
pangan harus tetap ditingkatkan,” ujar 
salah seorang staf Disperta. Dia men-
gatakan, peningkatan produksi harus 
disesuaikan dengan jumlah konsumsi 
masyarakat, sebab jumlahnya selalu 
meningkat sekira 1,9 persen per tahun.

Pada 2014 ditargetkan Jabar dapat 
menghasilkan 12,5 juta ton GKG. Tar-

Pada 2014 ditargetkan Jabar 
dapat menghasilkan 12,5 juta 
ton GKG. Target itu optimis 

tercapai, karena penanaman 
dimulai tepat waktu, di mana 

percepatan tanaman agar lahan 
dapat ditanami 2-3 kali di anta-

ranya melalui pengaturan tanam 
jajar legowo.
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get itu optimis tercapai, karena pena-
naman dimulai tepat waktu, di mana 
percepatan tanaman agar lahan dapat 
ditanami 2-3 kali di antaranya melalui 
pengaturan tanam jajar legowo.

Sejumlah Ironi
Kendati di atas kertas pangan di 

Jabar mengalami surplus, sejumlah iro-
ni pangan masih menggelayut di bumi 
parahyangan itu. Beberapa ironi yang 
mengemukan di antaranya, pertama, 
hasil pemetaan kerawanan pangan di 
Jabar menunjukkan, sekira 20 persen 
kecamatan di Jabar dikategorikan 
cukup rawan sampai dengan sangat 
rawan.

Contohnya, Kabupaten Cianjur. 
Sebagai salah satu lumbung beras di 
Jabar, ironisnya ada sekira 10 keca-
matan di Cianjur masuk dalam data 
kecamatan dengan rawan ketahanan 
pangan yang rendah. Sepuluh keca-
matan itu di antaranya adalah Keca-
matan Leles dan Agrabinta,” ucap 
Kepala Bidang Ketersediaan dan Ker-
awanan Pangan BKP Jabar Ali Sobari.

Malah disebutkan, angka Pola Pan-
gan Harapan berada pada kisaran 60 
persen, itu artinya sebanyak 40 persen 
warga Cianjur belum bisa mengakses 
pangan dengan baik. “Kerawanan pan-
gan tidak saja dilihat dari ketersediaan 
pangan namun juga tingkat daya beli 
masyarakat terhadap pangan. Jika ada 
ketersedian pangan namun masyarakat 
tidak bisa membeli karena miskin juga 
tidak boleh suatu masyarakat dinilai su-
dah tahan pangan,” tutur Kepala Sub 
Bidang Ketersediaan dan Cadangan 
Pangan BKP Jabar Dede Wahyudin.

Bahkan, jika dilihat dari penerima 
Raskin, hampir separuh dari jumlah 
rumah tangga sebanyak 599.349 Ke-
pala Keluarga (KK) di Cianjur digolong-
kan dalam rumah tangga miskin yang 
menerima beras miskin, yaitu sebanyak 
211.066 KK.

Pasalnya, seluruh petani di Cianjur 
yang berjumlah ratusan ribu itu, sepa-
ruhnya merupakan buruh tani yang 
pendapatannya dari upah. “Jadi wajar 
saja jika para buruh tani tersebut juga 
mendapatkan raskin. Mereka panen 
bukan padinya sendiri. Mereka hanya 
sebagai penggarap, jadi tidak punya 

hak dari hasil panen,” kata Dede.
Kepemilikan lahan yang dikatakan 

benar-benar petani di Cianjur hanya 
2000-2500 meter persegi. “Kepemi-
likan ini sangat kecil. Bisa dihitung. Jika 
dalam satu hektare atau 10.000 me-
ter persegi panen 6 ton gabah. Kalau 
cuma punya 2000 meter persegi berarti 
hanya mendapat 1,25 ton gabah yang 
dipanen setiap 3-4 bulan. Ini juga tidak 
akan cukup bagi para petani,” tuturnya.

Kedua, gizi buruk. Pada 2012, 
sembilan kabupaten di Jabar masuk 
sebagai daerah merah atau rawan gizi 
buruk. Yaitu, Bogor, Karawang, Bekasi, 
Bandung Barat, Cirebon, Garut, Cianjur, 
Sukabumi, dan Subang. Sedangkan, 
jumlah desa yang rawan gizi buruk di 
sembilan kabupaten itu ada 140 desa.

Malah, pada 2011, Data Dinas Ke-
sehatan Jabar menunjukkan, 299.700 
orang balita di Jabar mengalami gizi 
kurang. Sebelumnya, pada 2010 jumlah 
balita Jabar yang mengalami kekurang-
an gizi sebanyak 7.377 orang dan 
mengalami gizi kurang sekira 252.255 
orang.

Memang, senyatanya, jumlah balita 
yang mengalami gizi buruk pada 2010 
mengalami penurunan bila dibanding-
kan kasus pada 2009. Pada 2009 jum-
lah balita yang mengalami gizi buruk 
sekira 0,96 persen dari jumlah balita 
yang lahir di Jabar sekira 1 juta balita 
sedangkan, pada 2010 jumlah balita 
yang mengalami gizi buruk turun 0,93 

persen. Oleh karenanya, Dinas Kes-
ehatan Jabar menargetkan pada 2015 
kasus tersebut bisa turun 15 persen.

Masalah Krusial
Malangnya, di tengah keberhasilan 

pencapaian ketahanan pangan dan se-
jumlah ironi pangan yang masih meng-
gelayut, Jabar pun masih menghadapi 
masalah krusial, terutama berkait den-
gan menyempitnya lahan pertanian. 

Wakil Menteri Pertanian Rusman 
Heriawan pernah mengatakan, Jabar 
adalah salah satu provinsi yang alih 
fungsi lahan pertaniannya cukup tinggi, 
yaitu 3.000 hektare per tahun (Pikiran 
Rakyat, 11 Mei 2012). Padahal, Pem-
prov Jabar sudah mengeluarkan Per-
aturan Daerah (Perda) No 27 Tahun 
2010 tentang Perlindungan Lahan Per-
tanian Pangan Berkelanjutan.

Namun, perda itu tampaknya tidak 
berjalan efektif. Di daerah-daerah se-
perti di Kabupaten Karawang, misalnya, 
perda itu mandul. Sebagai lumbung 
padi nasional Karawang mengalami 
alih fungsi lahan pertanian terutama la-
han sawah. Dari tahun 2001-2010 luas 
lahan sawah yang mengalami alih fung-
si sebesar 317,10 hektar. Terjadinya alih 
fungsi lahan telah memberikan dampak 
negatif baik pada lingkungan maupun 
pendapatan petani. Kecamatan Kara-
wang Timur merupakan salah satu ke-
camatan yang mengalami alih fungsi 
lahan tertinggi.
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Hal itu juga dialami oleh Kabupaten 
Cirebon. Di sana, sedikitnya 2.000 hek-
tare lahan pertanian dalam kurun waktu 
sepuluh tahun terakhir sudah beralih 
fungsi menjadi permukiman. Tingginya 
tingkat kebutuhan perumahan yang 
terjadi belakangan ini membuat petani 
terpaksa merelakan sawah garapannya 
diambil alih. Kebanyakan lahan pertani-
an itu berubah fungsi menjadi peruma-
han yang dikembangkan developer 
dan dibangun sendiri oleh masyarakat.

Kondisi di atas sejatinya meneguh-
kan hasil riset M. Nur Affandi (2009). 
Menurutnya, perubahan alih fungsi la-
han sawah ke lahan non sawah di Jabar 
sebesar 1.82 persen. Dengan demiki-
an, setiap tahun Jabar mengalami 
mutasi lahan sebesar 18.774 hektare. 
Impaknya, setiap tahun Jabar rentan 
mengalami pengurangan produksi padi 
sebesar 108.738 ton.

Alternatif Solusi
Oleh karena itu, pelbagai pembe-

nahan mesti segera dilakukan Pemprov 
Jabar. Segala daya upaya yang telah 
diambil perlu diteruskan dan diting-
katkan lagi guna mengatasi sejumlah 
masalah dan ironi yang melanda ketah-
anan pangan di Jabar. 

Pencapaian pangan yang telah di-
raih jangan sampai membuat seluruh 
pemangku kepentingan di Jabar ter-
lena. Masih banyak hal yang perlu dik-
erjakan untuk mempertahankan pen-
capaian itu seraya mengatasi segala 
kekurangan yang masih ada.

Pertama, Pemprov Jabar wajib 
memfokuskan diri pada ketersediaan 
pangan yang berbasis kemandirian. 
Untuk itu, mengembangkan dan mem-
perkuat kemampuan dalam pemu-
pukan dan pengelolaan cadangan 
pangan pemerintah dan masyarakat 
hingga ke tingkat desa dan atau komu-
nitas mesti terus dilakukan. 

Selain itu, kapasitas produksi pan-
gan daerah melalui penetapan lahan 
abadi untuk produksi pangan dalam 
rencana tata ruang wilayah Jabar dan 

meningkatkan kualitas lingkungan, ser-
ta sumber daya lahan dan air adalah 
sebuah keniscayaan.

Kedua, meningkatan kemudahan 
dan kemampuan mengakses pangan. 
Caranya, Pemprov Jabar dibantu se-
luruh pemerintah daerah harus me-
ningkatkan daya beli masyarakat dan 
mengurangi jumlah penduduk miskin. 
Efektivitas dan efisiensi distribusi dan 
perdagangan pangan melalui pengem-
bangan sarana dan prasarana distribu-
si dan menghilangkan hambatan distri-
busi pangan antar daerah, juga tidak 
kalah pentingnya.

Ketiga, mengembangkan teknologi 
dan kelembagaan pengolahan dan 
pemasaran pangan untuk menjaga 
kualitas produk pangan dan mendo-
rong peningkatan nilai tambah, seraya 
meningkatkan dan memperbaiki infra-
struktur dan kelembagaan ekonomi 
perdesaan dalam rangka mengem-
bangkan skema distribusi pangan ke-
pada kelompok masyarakat tertentu 
yang mengalami kerawanan 
pangan.

Keempat, meningkatkan efek-
tivitas fungsi koordinasi lembaga-
lembaga pemerintah dan swasta 
di provinsi dan kabupaten/kota di 
bidang pangan dan gizi. Sehing-
ga, terjamin keterpaduan kebijakan, pro-
gram dan kegiatan antar  sektor di provinsi 
dan kabupaten/kota, khususnya dengan 
sektor kesehatan, pertanian, industri, dan 
perdagangan.

Kelima, pertanian berskala kecil 
namun jumlahnya sangat banyak yang 
menjadi ciri khas Jabar harus menjadi 
titik tolak sekaligus tujuan utama dari 
setiap kebijakan terkait pangan. Upaya 
produktivitas pangan yang diperoleh 
dengan mengorbankan petani kecil 
hanya akan menimbulkan kerawanan 
yang besar. Karena itu, perlu dicari 
cara dan strategi dasar pembangunan 
pertanian yang memadukan sasaran 
pertumbuhan dan pemerataan, yang 
merangkul usaha skala besar dan pe-
tani kecil.

daerah
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M
emasuki usia perkawinan yang 
terus bertambah, bukan berarti   
rumah tangga sudah berjalan sta-
bil. Selisih pendapat, pertengkaran, 

dan perselingkuhan menjadi bumbu dalam 
menjalani hubungan. Tetapi jangan sampai 
kemarahan dan pertengkaran ini berujung 
pada perceraian, terlebih bertahan dengan 
keegoisannya masing-masing.

Hal yang sangat mendasar untuk diketa-
hui suami-istri adalah bersikap realistis dalam 
memahami karakteristik kehidupan berumah 
tangga. Karakteristik tersebut adalah tiadanya 
kesempurnaan antara sifat atau watak suami 
di mata istri, dan sifat atau watak istri di mata 
suami. Oleh sebab itulah keduanya tidak bo-
leh berharap berlebihan mengenai terwujud-
nya suatu gambaran keharmonisan hidup be-
rumah tangga secara sempurna.

Kebahagiaan berumah tangga yang ditan-
dai keharmonisan dan kemesraan hubungan 
suami-istri bukanlah bertumpu pada sesuatu 
yang mustahil. Sangat mungkin suami-istri 
akan hidup penuh dengan cinta, jika setiap 
dari mereka mengetahui apa yang disenangi 
dan apa yang tidak disenangi oleh pasangan-
nya.

“Lima tahun pertama, menjadi perkenalan 
masing-masing dua orang yang berbeda, ma-
salah pun silih berganti datang dalam bahtera 
rumah tangga,” kata pakar psikolog Tika Biso-
no. Menurutnya, setiap persoalan yang mun-
cul harus diselesaikan saat itu juga melalui 
komunikasi yang baik, sehingga persoalan 
yang ada tidak dipendam dan pada akhirnya 
menumpuk.

“Perkawinan yang sudah berjalan selama 
10 tahun belum tentu juga menjadi stabil, jika 
masih adanya permasalahan yang belum di 
selesaikan hingga benar-benar tuntas. Bi-
asanya mereka menganggap sudah selesai 
padahal masih ada yang belum terselesaikan, 
hal ini haruslah dibicarakan secara jelas, se-
hingga kemarahan tidak mengendap dan jika 
sudah mencapai puncaknya akan memblu-
dak yang berujung dengan kata perpisahan,” 
jelasnya. 

ragam

TERWUJUDNYA KEBAHAGIAAN RUMAH 
TANGGA ADALAH DAMBAAN SETIAP PASANGAN 
SUAMI-ISTRI. SAYANGNYA, TIDAK SEMUA PAS-
ANGAN SUAMI-ISTRI BERUSAHA SEMAKSIMAL 
MUNGKIN UNTUK MERENGKUHNYA.

TIPS MENJAGA 
KEHARMONISAN 
RUMAH TANGGA
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ragam

 Belum lagi masalah perselingkuhan yang kerap kali 
hadir, kata Tika, hal itu tidak menjadi alasan utama untuk 
berpisah. Selingkuh bukan menjadi hal besar, jika pasan-
gan suami isteri saling mencintai, hal itu layak untuk di-
maafkan.

“Selingkuh itu bagian dari problem yang numpang le-
wat dalam perkawinan, tidak ada salahnya untuk memaaf-
kan dan memberi kesempatan ke-2 daripada memutus-
kan untuk berpisah,” ungkapnya.

Tika menjelaskan lebih lanjut, harus diakui bahwa sua-
mi ataupun isteri akan menyimpan cinta selain dari pasan-
gan yang di dalam hatinya, sehingga terjadinya perseling-
kuhan akan selalu ada dan memiliki peluang.

“Kasus perselingkuhan layak untuk dimaafkan, apa-
lagi kalau cinta akan selalu memberi peluang kesempatan 
untuk memberikannya, Love you unconditional yang akan 
memperbaiki perkawinan,” terangnya.

Untuk itu Tika Bisono memberikan beberapa tips untuk 
menghadapi situasi seperti ini, agar tidak berujung pada 
kata perpisahan ataupun tidak cocok lagi:

Buka kembali buku akad nikah, mulailah membaca dari depan 
sampai pada halaman belakang.

Ingatlah kembali motif dari pernikahan yang telah dijalani dan 
janji yang telah diucapkan kepada pasangan anda, perdalam 
kembali makna dari semua itu.

Upayakan adanya mentor yang berfungsi untuk mengingatkan 
dalam mereda emosi, itu bisa dilakukan oleh para psikolog, 
orang tua ataupun keluarga.

Bercerita kepada orang lain biasanya akan mendapat-
kan, ‘Aha Effect’ untuk memberikan solusi yang efektif. 

Itulah gunanya sahabat agar kita memiliki teman untuk 
berbagi cerita. Mereka akan memberikan ide untuk men-
ciptakan pikiran-pikiran yang konstruktif terhadap penye-
lesaian masalah yang mendasar. Hal itu berfungsi agar 
kita bisa mencari jalan keluar, carilah orang yang tepat 
untuk diajak bercerita. Lupakan arogansi profesi ketika 
ingin mempertahankan hubungan pernikahan. Keegoisan 
yang tidak penting akan menyebabkan penyesalan dalam 
menyelesaikan masalah.

Pasangan suami-istri yang mempunyai keberaga-
maan yang baik, membuat satu sama lain merasa lebih 
tenteram. Mereka saling mengasihi, menghormati, saling 
percaya untuk menjaga rahasia dan nama baik diri sendiri 
dan keluarga, merawat dan mendidik anak, menjaga har-
ta, serta menjalin hubungan baik dengan orangtua/mertua 
dan saudara kandung/ipar.

Membangun  kebahagiaan rumah tangga  yang di-
dasari agama akan berlangsung secara langgeng. Aga-
ma adalah pelita bagi akal dan hati. Dengan agamalah 
akal mampu memandang kebenaran sejati sehingga hati 
pun menjadi tenang dan tenteram dalam menjalani ke-
hidupan berumahtangga.

Sebaliknya, membangun rumahtangga yang cuma 
mengandalkan fisik (ketampanan atau kecantikan), ma-
teri, atau ukuran keduniawian lain merupakan rumahtang-
ga yang dibangun di atas fondasi yang rapuh, labil, kare-
na mengikuti keinginan nafsu destruktif. 

Cepat atau lambat, kebahagiaan semacam itu akan 
memudar, bahkan hilang sama sekali karena disandar-
kan pada sesuatu yang fana. Ingatlah, hawa nafsu selalu 
mendorong manusia dalam ketidakpuasan dan ketidak-
pastian. >> F. DASA SAPUTRA

Lupakan arogansi profesi ketika ingin mempertahankan 
hubungan pernikahan. Keegoisan yang tidak penting akan 
menyebabkan penyesalan dalam menyelesaikan masalah.
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ADA E-KTP, 
PEMERINTAH KLAIM 
HEMAT RP4 TRILIUN

“Kalau kita berlakukan sistem yang 
lama, satu KTP harganya Rp 16 ribu. 
Kalau lima tahun diganti, penduduk In-
donesia itukan naik terus setiap tahun. 
Dari 190 juta yang memiliki KTP, setiap 
tahun ada 4 juta orang yang beru-
lang tahun ke 17, kawin sebelum 17, 
wajib ber-KTP semua,” kata Menteri 
Dalam  Negeri  (Mendagri) Gamawan 
Fauzi usai Paripurna, di DPR, Jakarta, 
Selasa (26/11/2013).

Dijelaskan Gamawan, dari 194 juta 
penduduk itu dikali Rp16.000,00 maka 
pemerintah harus menghabiskan dana 
Rp 4 triliun per-lima tahun. Itu yang 
menjadi penghematan bagi negara.

“Angka itu akan terus meningkat, 
ada 4 juta tiap tahun. Sekarang tidak 
perlu lagi, KTP berlaku cukup seumur 
hidup,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan soal data 
yang ingin diubah, seperti, jabatan dan 
alamat tinggal. Menurutnya, hal itu tidak 
menjadi masalah selama tidak merubah 
data diri seutuhnya.

“Misalnya, saya belum profesor ter-
us minggu depan profesor saya minta 
tolong perobahan status, itu boleh. Saya 
pindah domisili, ke Jogja msalnya, saya 
tinggal di jakarta, terus saya pensiun-

nya ingin di Jogja, saya mau KTP Jogja, 
nah hanya itu perubahan-perubahan 
yang dilayani,” jelas Gamawan.

Gamawan juga menerangkan, un-
tuk memastikan agar semua penduduk 
memiliki E-KTP, kata Gamawan, maka 
orang dari Kemendagri akan aktif ber-
tanya kepada semua orang. Msalnya, 
aktif mencari di mall, sekolah, pesantren 
dan lainnya. 

Untuk itu, dalam waktu dekat, selu-
ruh kepala dinas penduduk dan catatan 
sipil akan dikumpulkan untuk menso-
sialisasikan perubahan baru yang ada 
dalam UU Adminduk ini.

“Supaya kepala dinas itu ambil tin-
dakan tidak keliru. Jadi sosialsiasi dari 
point-point yang kita tetapkan hari ini,” 
terang Gamawan. SUMBER :OKEZONE

KEMENDAGRI 
TERBITKAN 3,3 JUTA 
NIK PEMILIH 
BERMASALAH

Kementerian Dalam Negeri (Ke-
mendagri) akhirnya bersedia mener-
bitkan nomor induk kependudukan 
terhadap 3.327.502 pemilih yang se-
belumnya tidak ditemukan catatan data 
kependudukannya di daftar penduduk 
potensial pemilih pemilu (DP4).

Direktur Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Ke-
mendagri Irman mengatakan pihaknya 
telah menugaskan tim Dinas Dukcapil 
di tingkat kabupaten-kota untuk mem-
bantu KPU setempat dalam melakukan 
pemeriksaan data pemilih.

“Dari hasil sinkronisasi ditemukan 
3,3 juta merupakan pemilih yang oleh 
KPU sudah dijamin ada elemen dat-
anya selain NIK, sudah lengkap dan 
benar, maka Kemendagri menerbitkan 
NIK terhadap pemilih yang dimaksud-
kan,” kata Irman dalam Rapat Pleno 
Penyempurnaan Rekapitulasi DPT Na-
sional di Gedung KPU RI di Jakarta, 
Rabu.

Kemendagri telah menyamakan 
persepsi dengan KPU terhadap 3,3 juta 
data pemilih tersebut dengan mencer-
mati satu per satu data pemilih melalui 
penyandingan sistem informasi ad-
ministrasi kependudukan (SIAK) dan 
sistem informasi data pemilih (Sidalih).

“Dari hasil sinkronisasi, kami su-
dah menemukan hasil perbaikan DPT 
sejumlah 7.063.407 yang sudah leng-
kap datanya, serta NIK mereka sudah 
ditemukan valid oleh Kemendagri dan 
KPU,” jelas Irman.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik 
mengatakan pihaknya telah menye-
suaikan basis data (database) dengan 
data yang diperoleh hasil verifikasi fak-
tual ulang di lapangan.

“Kesimpulan hasilnya bahwa 7,1 
juta pemilih itu sudah ditemukan di la-
pangan dan disesuaikan datanya, dan 
ternyata cocok sehingga dapat diberi-
kan NIK sebagaimana telah tercantum 
dalam DP4,” kata Husni.

KPU mengaku telah menyiapkan 
surat pernyataan dari KPU tingkat ka-
bupaten-kota mengenai keberadaan 
elemen data kependudukan 3,3 juta 
pemilih tersebut.

Surat pernyataan itu dibuat atas 
permintaan Kemendagri untuk menja-
min bahwa penduduk pemilih tersebut 
tidak fiktif keberadaannya.

“KPU kabupaten-kota sudah me-
minta fasilitas pemberian NIK itu ke-
pada Disdukcapil kabupaten-kota, tapi 
Disdukcapil harus berkoordinasi den-
gan (Ditjen) Dukcapil sehingga itu yang 
perlu diproses,” ujarnya.

teropong
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teropong
Dalam perbaikan DPT, Rabu, KPU 

menetapkan jumlah pemilih tetap men-
jadi 186.172.508 orang, berkurang 
439.747 pemilih dari sebanyak 
186.612.255 pemilih yang ditetapkan 
pada 4 November lalu.

SUMBER :WWW.ANTARANEWS.COM

MULAI 1 JANUARI 
2014, BIKIN KTP, KK 
DAN AKTA LAHIR GRATIS

“Kalau masih ada yang memungut 
biaya, maka itu pungli (pungutan liar),” 
kata Gamawan usai melantik Dirjen 
Otonomi Daerah Kementerian Dalam 
Negeri Djohermansyah Djohan menjadi 
penjabat gubernur Riau, di Gedung Sa-
sana Bakti, Kemendagri, Jakarta, Ka-
mis pagi.

Gamawan menyatakan semua 
penerbitan dokumen kependudukan 
yang dikeluarkan dinas kependudukan 
dan catatan sipil (dukcapil) di seluruh 
kabupaten/kota di Indonesia.

“Akta Kelahiran yang menerbitkan 
dinas dukcapil, tidak perlu lagi ke pen-
gadilan yang membutuhkan waktu satu 
tahun untuk pembuatannya,” tutur man-
tan gubernur Sumatera Barat ini.

Gamawan menegaskan Kemendag-
ri juga telah memberikan pelatihan 
kepada seluruh pegawai Disdukcapil 
tentang bagaimana mempergunakan 
mesin pencetakan e-KTP.

Selain itu, lanjut Gamawan, mulai 
tahun 2014 masa berlaku e-KTP yang 
semula hanya 5 tahun akan diperpan-
jang menjadi seumur hidup. Dengan 
syarat, tidak ada perubahan elemen 
data dalam KTP tersebut.

SUMBER :POS KOTA

MENDAGRI: PELAYANAN 
PUBLIK BURUK, 
PEMDA KENA SANKSI

“Ada SPM dan ada standar pelay-
anan satu pintu. Tinggal menaati itu. 
Kalau tidak dikerjakan mestinya diberi 
sanksi. Di PP (peraturan pemerintah) 
turunan Undang-Undang Nomor 25 Ta-

hun 2009 tentang Pelayanan Publik itu 
saya minta diberikan sanksi terhadap 
pemda yang tidak taat melaksanakan 
SPM,” ujar Gamawan di Gedung Ke-
mendagri, Jumat (22/11/2013). 

Dia mengatakan, Kemendagri 
saat ini sedang melakukan evalu-
asi terhadap pelayanan publik pemda 
sepanjang 2013. Kementerian akan 
mengevaluasi apakah daerah sudah 
menerapkan SPM dalam setiap peker-
jaannya. 

“Kami sekarang sedang menilai 
SPM. Mungkin di akhir tahun ini akan 
kami umumkan hasil survei itu,” kata 
mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, Ombudsman Repub-
lik Indonesia melansir, pelayanan terbu-
ruk ditempati Pemerintah Daerah (Pem-
da) bersama satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD).Menurut anggota Om-
budsman Bidang Penyelesaian Lapo-
ran Budi Santoso pada 2012, lembaga 
pengawas pelayanan publik mengelola 
2.209 laporan masyarakat.

SUMBER :KOMPAS

MAKIN YAKIN PILKADA 
LANGSUNG SEBABKAN 
BANYAK KADA KORUPSI

“Kami curiga ada korelasi. Kita su-
dah melakukan riset untuk hal tersebut. 
Salah satunya ada dugaan bahwa ka-
sus korupsi yang melilit kepala daerah, 
karena biaya pemilihan yang dilakukan 
secara langsung, sangat mahal,” kata 
Gamawan di Jakarta, Jumat (15/11). 
Menurut mantan Gubernur Sumatera 
Barat itu menambahkan, kesimpulan itu 
muncul karena hingga saat ini tercatat 
sudah 311 kepala daerah di seluruh ta-
nah air yang tersangkut kasus korupsi. 
Jumlah tersebut diprediksi masih terus 
bertambah.

Kasus terakhir yang menyeret ke-
pala daerah adalah dugaan korupsi 
subsidi dana perumahan yang melibat-
kan Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, 
Rina Iriani. Kini, Rina sudah menyan-
dang status tersangka korupsi yang 
diduga menimbulkan kerugian negara 
hingga Rp 18 miliar itu.

Hanya saja Gamawan mengaku 
belum mendapat informasi lengkap 

tentang kasus yang menjerat Rina. 
“Mudah-mudahan kita segera dapat 
informasinya secara lengkap. Namun 
memang dari hasil evaluasi kita, san-
gat kuat dugaan ada korelasi pemilihan 
langsung dengan kasus korupsi yang 
menimpa para kepala daerah,” katan-
ya.

Selain itu, lanjut Gamawan, ber-
dasarkan data Kemendagri juga dike-
tahui bahwa 70 orang meninggal dunia 
akibat konflik terkait pilkada langsung. 
“Itu belum termasuk kerugian materi 
akibat pembakaran maupun perusakan 
terhadap sejumlah fasilitas,” pungkas-
nya. SUMBER :SUMATERA EKPRES

GAMAWAN KULIAHI 
33 KEPALA DAERAH 
AGAR TAK KENA 
MASALAH HUKUM

“Bayangkan bila tidak ada pem-
bekalan ini, akan lebih banyak kepala 
daerah yang terkena masalah. Ban-
yaknya rambu-rambu dan aturan se-
belum kita mengambil keputusan, itu 
yang perlu kita pahami,” ujar Gamawan 
dalam acara ‘Orientasi Kepemimpinan 
dan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Bagi Bupati, Walikota dan Wakil 
Bupati, Wakil Walikota’ di Badan Diklat 
Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin 
(11/11).

Gamawan mengharapkan para ke-
pala daerah mampu mengikuti kese-
luruhan acara tersebut. Namun, lanjut 
Gamawan, akan ada toleransi bagi 
pejabat daerah yang tengah dipanggil 
Kejaksaan.

“Mereka akan ada evaluasi bila 
nantinya ada yang tidak mengikuti ke-
seluruhan acara. Ada toleransi bagi 
mereka, bila ada yang dipanggil kejak-
saan,” jelasnya.

Acara yang diadakan Kementerian 
Dalam  Negeri  (Kemendagri) ini diikuti 
oleh 33 orang kepala daerah dari se-
luruh Indonesia. Rencananya, acara ini 
akan berlangsung selama 10 hari guna 
memberikan pembekalan pemahaman 
mengenai kepemimpinan bagi Bupati, 
Wali Kota dan Wakil Bupati, Wakil Wali 
Kota. SUMBER :MERDEKA
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N
amun, larangan konversi lahan pertanian tampaknya tidak berja-
lan sesuai rencana. Meskipun sudah diatur dalam peraturan pe-
rundangan, larangan konversi lahan tetap sukar dijalankan. La-
han pertanian tetap saja berubah menjadi kompleks perumahan, 

mal, atau pun lokasi gedung perkantoran. Pemerintah daerah, utamanya 
kabupaten/kota sebagai pemilik wilayah di daerah, juga lebih memilih 
memberikan lahannya untuk proyek-proyek yang lebih menguntungkan 
APBD ketimbang untuk lahan pertanian.

Tidak heran kalau hasil audit Kementerian Pertanian 2012 menunjuk-
kan, total luas sawah nasional hanya mencapai 8,1 juta hektare. Kemen-
terian Pertanian pun cuma bisa mencetak sawah baru seluas 330 ribu 
hektare selama 2006-2013 atau seluas 40 ribu hektare setiap tahunnya. 
Kemampuan cetak sawah oleh pemerintah belum bisa menyamai laju 
konversi lahan sawah selama periode tersebut, seluas 100 ribu hektare 
per tahun.

Ketiadaan aturan
Penyebabnya, tidak semua daerah memiliki aturan penataan ruang 

dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Andai ada peraturan 
daerah (Perda) tentang kedua hal itu, maka akan jelas peruntukan se-
tiap kawasan. Apalagi, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, berikut turunannya PP No 1 Tahun 2011, telah menyatakan 
lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai kawasan strategis nasional.

Data Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum 
(PU) menunjukkan, sampai akhir Oktober 2013, baru ada 17 provinsi atau 
51,52 persen yang sudah membuat Perda tata ruang, sisanya 16 provinsi 
atau 48,48 persen sudah mendapat persetujuan substansi Menteri PU 
dan sedang proses penetapan Perda.

Sedangkan, untuk kabupaten/kota, dari 491 kabupaten/kota yang su-
dah membuat Perda, ada 314 kabupaten/kota atau 63,95 persen yang 
sudah kelar membuat Perda, sisanya 172 kabupaten/kota atau 35,03 
persen baru mendapat persetujuan substansi Menteri PU dan sedang 
proses penetapan Perda, serta 5 kabupaten/kota baru dalam proses per-
setujuan substansi Menteri PU.

MENGEREM LAJU KONVERSI 
LAHAN PERTANIAN

Beragam kebijakan dikeluarkan pemerintah 
untuk mendorong ketersediaan lahan perta-
nian berkelanjutan. Termasuk memberikan 
insentif dan perlindungan, atau melarang 
konversi lahan pertanian produktif. Tujuannya 
jelas, agar lahan pertanian tidak terus menerus 
berkurang. Jika berkurang, tentu berpengaruh 
langsung pada ketersediaan pangan.

opini
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Akibatnya, pembangunan di daerah tidak terken-
dali dan terus menggerus lahan pertanian. Padahal, 
hingga 2030 Indonesia masih membutuhkan tiga juta 
hektare lahan pertanian. Tetapi, hingga kini, penam-
bahan lahan hanya berkisar 30 ribu s.d 40 ribu hek-
tare. Malahan, menurut Kementerian Pertanian, lahan 
pertanian padi seluas 2 juta hektare terancam hilang 
dalam beberapa tahun ke depan karena dikonversi 
untuk kepentingan nonpertanian.

Celakanya, konversi lahan juga “dilegalkan” oleh 
pemerintah pusat. Misalnya, di utara Karawang ter-
jadi konversi persawahan seluas 60 hektare karena 
pembangunan pelabuhan Cilamaya berserta jalan 
penghubungnya. Pembangunan pelabuhan itu meru-
pakan program pemerintah pusat dari Master Plan 
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia. Sedangkan, di selatan Karawang, banyak 
pembangunan perumahan dan pabrik yang dilegal-
kan pemerintah daerah.

Dengan begitu, persoalan konversi lahan per-
tanian ternyata bukan hanya monopoli pemerin-
tah daerah, melainkan pemerintah pusat juga turut 
andil. Oleh karenanya, diperlukan kemauan politik 
yang kuat pada semua tingkat pemerintahan untuk 
mengerem laju konversi lahan tersebut. Tidak boleh 
pemerintah pusat hanya menyalahkan pemerintah 
daerah, pemerintah daerah pun wajib menyisakan 
sebagian lahannya untuk pertanian berkelanjutan.

Selain itu, percepatan pembuatan Perda tata ru-
ang dan wilayah, serta perlindungan lahan pertanian 
pangan berkelanjutan, mesti dilakukan oleh pemerin-
tah daerah, utamanya kabupaten/kota. Sebab, hanya 
pemerintah kabupaten/kota yang memunyai wilayah, 
bukan pemerintah provinsi. Dengan kata lain, Perda 
tata ruang dan Perda perlindungan lahan pertanian 
berkelanjutan harus dibuat oleh pemerintah provinsi 
dan kabupaten/kota.

Peran Gubernur
Setelah itu, pemerintah provinsi melalui Gubernur 

berkewajiban mengoordinasikan, membina, menga-
wasi, mengevaluasi, dan memastikan Perda yang 
dibuat pemerintah kabupaten/kota tetap sinkron den-
gan Perda yang dibuat pemerintah provinsi dan pel-
bagai peraturan di atasnya, seperti yang diamanat-
kan PP No 79 Tahun 2005 dan PP No 23 Tahun 2011 
yang menjadi derivasi UU No 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah.

Gubernur pun harus diberi kewenangan men-
gevaluasi dan membatalkan Perda kabupaten/kota 
yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya. 
Pembatalan itu bersifat final dan mengikat. Artinya, 
pembatalan Perda tidak bisa dipersoalkan lagi oleh 
pemerintah kabupaten/kota pembuatnya.

Jangan sampai seperti yang terjadi di Jawa Barat 
(Jabar). Sebagai contoh, di sana, alih fungsi lahan 
pertanian cukup tinggi, yaitu 3.000 hektare per tahun. 
Padahal, Pemerintah Provinsi Jabar sudah mengelu-
arkan Perda No 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jabar Tahun 2009-2029 dan 
Perda No 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Namun, kedua Perda itu tidak berjalan efektif alias 
mandul. Di Kabupaten Karawang, misalnya, jangan-
kan terjadi sinkronisasi antara penataan ruang dan 
lahan pertanian yang dibuat provinsi dan kabupaten. 
Kabupaten Karawang sendiri malah belum memiliki 
dan menetapkan luas lahan pertanian yang harus di-
pertahankan dalam bentuk Perda. 

Impaknya, Kabupaten Karawang mengalami alih 
fungsi lahan pertanian sebesar 317,10 hektare se-
lama sepuluh tahun terakhir ini. Pemerintah Provinsi 
Jabar pun hanya bisa menjadi penonton tanpa bisa 
berbuat apa-apa. 

>> MOH ILHAM A HAMUDY
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DATA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (PU) 
MENUNJUKKAN, SAMPAI AKHIR OKTOBER 2013, BARU ADA 17 PROVINSI ATAU 51,52 

PERSEN YANG SUDAH MEMBUAT PERDA TATA RUANG, SISANYA 16 PROVINSI ATAU 48,48 
PERSEN SUDAH MENDAPAT PERSETUJUAN SUBSTANSI MENTERI PU DAN SEDANG 

PROSES PENETAPAN PERDA.
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A
pa pasalnya? Ya, Soekarno 
muda yang berwajah tampan 
dan berpendidikan tinggi kare-
na bisa sekolah di HBS (Hogere 

Burger School) yaitu sebuah sekolah 
lanjutan tingkat menengah pada zaman 
Hindia Belanda untuk orang Belanda, 
Eropa atau elite pribumi dengan ba-
hasa pengantar bahasa Belanda be-
rani melamar kekasihnya saat itu yang 
merupakan noni Belanda.

Soekarno muda memang memben-
ci tindakan pemuda-pemuda Belanda 
yang arogan dan merendahkan pribu-
mi. Namun Soekarno memiliki cara 

sendiri untuk menunjukkan bahwa dia 
tidak kalah dengan pemuda-pemuda 
Belanda itu, dengan cara memacari 
gadis-gadis Belanda. Memang bukan 
perkara sulit bagi Soekarno muda untuk 
mendekati gadis Belanda. Otaknya pin-
tar, wajahnya pun tampan. Tak heran, 
gadis-gadis Belanda mau saja didekati 
sekalipun Soekarno adalah seorang 
pribumi. Apalagi sejak anak-anak, jiwa 
kepemimpinan Soekarno sudah terlihat.

Salah satunya adalah Mien Hessels 
yang oleh Soekarno dianggap sebagai 
kembang tulip berambut kuning berpipi 
merah mawar. Gadis belanda mampu 

membuat Soekarno muda berani me-
minta Mien kepada orangtuanya. Na-
mun apa lacur, saat Soekarno melamar 
Mien kapada ayahnya, Soekarno lang-
sung dihardik dengan kata-kata yang 
akan membekas di hati Soekarno seu-
mur hidupnya.

“Kamu?! Inlander kotor seperti 
kamu? Kenapa kamu berani-berani 
mendekati anakku?! Keluar kamu bina-
tang kotor. Keluar!!!”

Perlakukan kasar yang diterima oleh 
Soekarno muda dari seorang Belanda 
yang notabene adalah penjajah, mem-
buat darah mudanya bergelora untuk 

SOEKARNO: 

KITA ADALAH TUAN, 
TUAN UNTUK TANAH KITA SENDIRI

Rehat

Resensi Film Soekarno karya Hanung Bramantyo

“Jangan sebut Soekarno kalau tidak bisa 
menaklukan Belanda.”

Kata-kata tersebut terlontar dari pemuda bertu-
buh kurus hitam bernama kecil Koesno Sos-
rodihardjo. Saat itu umurnya baru 18 tahun. 
Meski begitu keberaniannya sebagai pribumi 
patut diacungi jempol.
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membenci Belan-
da. Kebencian-
nya ini ditambah 
keanyataan beta-
pa menderitanya 
rakyat Indonesia 
di zaman penja-
jahan, membuat 
Soekarno bertekad untuk membawa In-
donesia ke gerbang kemerdekaan.

Pada 4 Juli 1927, Soekarno kemu-
dian membentuk Partai Nasionalisme 
Indonesia (PNI) dengan tujuan Indone-
sia Merdeka. Akibatnya, Belanda, me-
masukkannya ke penjara Sukamiskin, 
Bandung pada 29 Desember 1929. 
Delapan bulan kemudian baru disi-
dangkan. Dalam pledoinya yang ber-
judul Indonesia Menggugat, Soekarno 
menunjukkan kemurtadan Belanda, 
bangsa yang mengaku lebih maju itu.

Pembelaannya itu membuat Be-
landa makin marah. Sehingga pada 
Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah 
bebas pada tahun 1931, Soekarno ber-
gabung dengan Partindo dan sekaligus 
memimpinnya. 

Akibatnya, Soekarno dan istrinya 
Inggit Garnasih ditangkap Belanda dan 
dibuang ke Ende, Flores pada tahun 
1933. Pembuangan Soekarno kemudi-
an dipindah ke Bengkulu empat tahun 
kemudian karena Soekarno terkena 
Malaria.

Masuknya Jepang ke Indonesia 
hingga mampu mengusir Belanda 
membuat gelora politik Soekarno kem-
bali menggelora. Soekarno akhirnya 
kembali ke Jawa guna meneruskan 
cita-citanya agar Indonesia merdeka.

Meski dirinya harus dicap pengkhi-
anat oleh para tokoh pergerakan lain-
nya seperti Sjahrir karena bekerjasama 
dengan Jepang, namun Soekarno ber-
hasil untuk meyakinkan Jepang bahwa 
Ia mampu memikat hati rakyat agar 
mau bekerjasama dengan Jepang.

Namun dibalik itu semua, Soekarno 
menumbuhkan bibit-bibit kemerdekaan 
Indonesia dengan meminta Jepang un-
tuk memperbolehkan Indonesia mengi-
barkan bendera merah putih dan me-
nyanyikan lagu kebangsaan.

Hingga akhirnya Soekarno juga 
mampu meyakinkan bahwa Indone-

sia memiliki hak untuk merdeka dan 
meminta Jepang untuk mengakui ke-
merdekaan Indonesia setelah Jepang 
menyerah dari tentara sekutu pasca 
pengeboman bom atom di Horoshima 
dan Nagasaki.

Itulah sedikit gambaran film besu-
tan Hanung Bramantyo yang berjudul 
Soekarno. Sineas asal Jogjakarta ini 
berusaha menampilkan perjalanan 
sejarah Soekarno, sejak kecil hingga 
berhasil membacakan teks Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia.

Dalam film yang diperankan oleh 
Ario Bayu sebagai Soekarno ini, Ha-
nung Bramantyo berusaha untuk men-
gangkat kehebatan sosok Soekarno 
sebagai negarawan dalam melakukan 
diplomasi dengan penjajah. Tidak saja 
terkait trik berpolitik namun juga dalam 
segala hal untuk melindungi rakyat In-
donesia.

Salah satunya dapat kita lihat dalam 
scene dimana tentara Jepang mencu-
lik para gadis untuk dijadikan Jugun 
Ianfu (pelacur). Soekarno yang meli-
hat banyak nya gadis baik-baik dipe-
kerjakan sebagai pelacur kemudian 
meng usulkan kepada tokoh masyara-
kat agar bersedia menyediakan pela-
cur untuk para tentara Jepang tersebut. 
Ide Soekarno ini disetujui oleh tokoh 
masyarakat dan ternyata berhasil. Para 
tentara Jepang tidak lagi menculik para 
gadis baik-baik karena di lokalisasi 
sudah ada pelacur profesional yang 
dapat melayani nafsu mereka.

Dalam film ini, Hanung Bramantyo 
juga menampilkan kejeniusan Soek-
arno detik-detik menjelang Proklamasi 
Kemerdekaan. Dalam film digambar-
kan, meski Indonesia telah menerima 
pernyataan bebas dari pemimpin ter-
tinggi tentara Jepang di Asia Tenggara 
yang ada di Vietnam, namun Soekarno 
dan Hatta tidak mau gegabah begitu 
saja memproklamirkan kemerdekaan.

Hal ini dikarenakan 
persiapan Indonesia un-
tuk menjadi negara yang 
merdeka dan berdaulat 
masih sangat kurang, 
salah satunya adalah 
dasar negara. Untuk itu-
lah dalam sidang Doku-

ritsu Junbi Cosakai   (Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdekaan) pada 
tanggal  1 Juni  1945, Soekarno me-
nyampaikan gagasannya mengenai 
dasar negara yaitu Pancasila.

Hanung Bramantyo mengakui, pem-
buatan film yang bisa dikategorikan 
sebagai biografi Soekarno ini memang 
bukan perkara mudah. Meski referensi, 
dokumentasi dan buku sejarah banyak 
menceritakan sisi heroik Bung Karno, 
namun belum ada film yang mengang-
kat tentang sosok Soekarno. Untuk 
itulah pemilihan pemain menentukan 
proses pembuatan film ini. Hanung 
mengatakan, tidak mudah menentukan 
sosok pemain yang pantas untuk mem-
bawakan karakter Soekarno.

Menurutnya Soekarno sosok yang 
sangat berkharisma, baik di mata rekan 
politik, lawan politik bahkan juga para 
wanita yang banyak menggandrungi 
Sang Putra Fajar ini. Tidak heran juga 
jika kemudian Hanung membungkus 
film Soekarno dengan kisah percintaan 
antara Soekarno dan para wanita di 
sekitarnya, yaitu istri kedua Soekarno, 
Inggit Ganarsih dan istri ketiganya, Fat-
mawati.

Terlepas dari itu semua, film yang 
tayang di bulan Desember ini sangat 
cocok untuk dikonsumsi oleh para 
pemuda Indonesia. Banyak pesan 
moral yang dapat diambil dari film 
berdurasi 2 jam 17 menit ini mengenai 
perjalanan Bangsa Indonesia menuju 
kemerdekaan. Apalagi pertama kali 
dalam sejarah, sebelum menyaksikan 
film ini, semua penonton wajib untuk 
berdiri dan menyanyikan Lagu Kebang-
saan Indonesia Raya. Satu hal yang 
patut dipuji di tengah merosotnya rasa 
kebangsaan kalangan pemuda Indone-
sia.

Jasmerah = Jangan Sekali-Sekali Melu-
pakan Sejarah

Menurutnya Soekarno sosok yang sangat 
berkharisma, baik di mata rekan politik, lawan 
politik bahkan juga para wanita yang banyak 

menggandrungi Sang Putra Fajar ini. 
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catatan

Tahun 2013 telah berlalu, berganti Tahun 2014. 
Tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 
tahun ini Bangsa Indonesia akan memasuki 

era baru dalam sejarah panjang perjalanan Bangsa 
yang dihuni oleh hampir 250 juta jiwa ini.

Tinggal setapak lagi Indonesia akan kembali 
menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Yang spesial, 
hasil Pemilu nanti akan menghadirkan sosok baru 
yang akan memimpin Bangsa ini lima tahun ke de-
pan.

Ya, maklum saja, Presiden saat ini Susilo Bam-
bang Yushoyono telah dua periode menjabat sebagai 
orang nomor satu di Indonesia, dan sesuai peraturan 
yang ada, maka beliau tidak berhak untuk men-
calonkan diri kembali menjadi presiden.

Selain akan memilih tampuk pimpinan dalam lima 
tahun ke depan, Tahun 2014 rakyat juga akan untuk 
menentukan siapa wakil rakyat yang akan duduk di 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Dae-
rah (DPD).

Lazimnya pesta demokrasi yang pernah dihelat 
sebelumnya, sebagian besar energi Bangsa ini akan 
tersedot dalam dinamika pertarungan politik. Pemilu 
diharapkan dapat menjadi sebuha momen untuk me-
milih pemimpin Bangsa yang berlangsung dengan 
jujur, adil, bebas dan rahasia.

Untuk itu diperlukan kedewasaan dari rakyat untuk 
memilih siapa yang akan menjadi pemimpin Bangsa 
ini ataupun yang akan menjadi wakilnya di legislatif. 

Bukan perkara mudah, khususnya bagi mereka para 
pemilih muda.

Jika kita melihat sejarah dalam pelaksanaan Pe-
milu semenjak era reformasi, pemenang dari Pemilu 
bukanlah dari partai politik peserta Pemilu, namun 
justru dimenangkan oleh Golput.

Hal ini menjadi sebuah ironi tersendiri, pasalnya 
keputusan rakyat untuk tidak memilih menjadi sebuah 
bukti bahwa rakyat Indonesia belum dewasa dalam 
berpolitik. Terlepas dari like and dislike terhadap para 
calon pemimpin, seharusnya rakyat tetap menggu-
nakan hak suaranya untuk menentukan nasib dirinya 
sendiri dalam lima tahun ke depan.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 sendiri oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah ditetapkan Daf-
tar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 186.172.508 orang. 
Pelaksanaan Pemilu 2014 ini akan diikuti oleh 15 Par-
pol.

 Pelaksanaan Pemilu Legislatif akan dimulai oleh 
masa kampanye pada 11 Januari 2014  -  05 April 
2014, sementara pelaksanaan pemilihan akan dilang-
sungkan pada 9 April 2014. Sementara untuk pemili-
han Presiden masih digodok oleh KPU untuk jadwal 
pelaksanaannya.

Terlepas dari siapa yang akan keluar dalam pesta 
demokrasi nanti, tentu saja semua pihak berharap 
agar yang terpilih dalam Pemilu nantinya dapat 
mengemban tugas dengan baik dan semaksimal 
mungkin sesuai dengan amanat dari seluruh rakyat 
Indonesia.

MENATAP TAHUN POLITIK 2014
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BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



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


