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Mendatar :
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga 
masyarakat.

Gunung di tengah pulau Jawa.

Kronis

Menurun :
Jurnal yang dimiliki Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri 

Peristiwa 1998.

Jawaban bisa dikirim melalui direct message (DM) 
Instagram @badanlitbangkemendagri atau email 
pid@litbangkemendagri.com. Wajib follow akun Instagram 
@badanlitbangkemendagri sebelum mengirimkan jawaban 
Anda. Jangan lupa melampirkan nama, alamat, dan kontak 
telepon yang bisa dihubungi. Satu pemenang akan 
mendapat merchandise menarik dari Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri.
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s a l a m  r e d a k s i

MOMENTUM
UNTUK BERBENAH
Badan Litbang Kemendagri telah menyetarakan 43 pejabat 
administrasi atau struktural menjadi pejabat fungsional. 
Jumlah itu terdiri dari 12 eselon III dan 31 eselon IV. Mereka 
disetarakan ke dalam enam jenis jabatan fungsional, yakni 
Analis Kebijakan, Analis Kepegawaian, Analis Hukum, 
Perekayasa, Perencana, dan Pustakawan. Penyetaraan ini 
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 
28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke 
dalam Jabatan Fungsional.

Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional tak 
hanya berlaku di Badan Litbang Kemendagri, tetapi juga 
seluruh komponen Kemendagri, bahkan kementerian dan 
lembaga lainnya. Kemendagri sendiri menyetarakan 808 
pejabat struktural ke fungsional, terdiri dari 95 eselon III dan 
713 eselon IV. 

Peralihan jabatan ini merupakan realisasi dari amanat Presiden 
Joko Widodo yang ingin memangkas struktur pemerintahan. 
Pada periode kedua, Presiden Joko Widodo menginginkan 
struktur birokrasi pemerintahan yang lebih ramping. Langkah 
itu diambil agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif 
dan efisien, terutama dalam menunjang investasi yang saat ini 
dinilai lesu akibat proses perizinan yang tak cepat.

Bagi Badan Litbang Kemendagri, pemangkasan eselon III 
dan IV ini menjadi momentum untuk mengubah organisasi 
yang sebelumnya didominasi oleh kerja struktural menjadi 
fungsional. Wacana pengurangan jabatan administrasi 
sebenarnya sudah lama bergulir, tetapi urung terealisasi. 
Wacana ini mengemuka, karena sadar Badan Litbang 
merupakan organisasi yang lebih menekankan pada fungsional 
bukan struktural. Dengan kebijakan penyetaraan serentak di 
Kemendagri ini, menjadi momentum Badan Litbang untuk 
berbenah.

Meski secara komposisi struktur organisasi telah berubah, 
bukan berarti tugas Kemendagri termasuk Badan Litbang 
dalam memperkuat sumber daya manusianya sudah rampung. 
Justru, Kemendagri perlu segera menyusun strategi lebih 
lanjut untuk meningkatkan kemampuan pejabat administrasi 
yang beralih menjadi fungsional. Terlebih jabatan fungsional 
menekankan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Di sisi 
lain, mereka yang disetarakan, tak sedikit yang sudah lama 
bergelut di jabatan administrasi, sehingga pemahamannya 
terkait kerja-kerja fungsional perlu ditingkatkan. Peningkatan 
bisa dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, 
baik antar komponen Kemendagri maupun instansi pembina 
pejabat fungsional. 

Untuk itu, laporan Media BPP pada edisi Februari 2021 
berupaya mengulas bagaimana penyetaraan pejabat 
administrasi menjadi pejabat fungsional menjadi momentum 
menguatkan Badan Litbang Kemendagri. Strategi apa yang 
dilakukan Kemendagri termasuk Badan Litbang dalam 
menyiapkan penguatan tersebut. Selain informasi terkait 
penyeteraan jabatan, kabar menarik lainnya juga terangkum 
dalam aneka rubrik. Misalnya pada rubrik Lebih Dekat, Media 
BPP mengulas sosok Direktur Eksekutif Indonesia Political 
Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra yang banyak bercerita 
soal dunia riset dan perannya sebagai akademisi. 

Berbagai narasi yang disuguhkan, merupakan komitmen 
Media BPP untuk konsisten memberikan informasi seputar 
isu kelitbangan dan Kemendagri. Dengan informasi tersebut, 
diharapkan menjadi diskursus konstruktif, sehingga mampu 
membawa kemajuan bagi kelitbangan dan Kemendagri.

Selamat membaca…

Kurniasih
Sekretaris Badan Litbang Kemendagri

Di balik Goresan Sampul:
Kementerian Dalam Negeri telah menyetarakan 808 jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Langkah ini diambil sebagai 
tindak lanjut amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan struktur birokrasi lebih ramping. Sampul Media BPP edisi kali ini, 
coba memotret kebijakan tersebut melalui sebuah ilustrasi. Tergambar sepasang figur pegawai dengan perlengkapan kerja 
yang terbungkus dengan kemasan baru yang bertuliskan jabatan fungsional. Kemasan baru tersebut keluar dari kotak lamanya 
bernama struktural. Ilustrasi ini diharapkan dapat secara singkat menggambarkan dampak kebijakan penyetaraan jabatan 
dengan hadirnya para pejabat fungsional baru yang siap bekerja.
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jendela BPP

Sebagian besar realisasi anggaran pendapa-
tan dan belanja daerah (APBD) Provinsi 
dan Kabupaten/Kota dinilai masih rendah 
dan cenderung mengejar target realisasi di 

kuartal ke-IV, atau sebelum akhir tahun anggaran. 
Selain itu, kemampuan pemerintah daerah da-
lam melakukan penyerapan anggaran juga tidak 
sama, dan pembelanjaan pemerintah daerah dalam 
melaksanakan pelayanan masyarakat kurang maksi-
mal. Berdasarkan data realisasi anggaran dari tahun 
2017 sampai dengan tahun 2019, masih terdapat be-
berapa provinsi yang realisasi belanjanya di bawah 
85 persen. Sementara pada 2020, sebagian besar 
provinsi realisasi belanjanya di bawah rata-rata na-

sional, yaitu 83,59 persen. Rendahnya penyerapan 
anggaran ini dapat berakibat tidak maksimalnya pe-
layanan kepada masyarakat.

Berangkat dari persoalan itu, Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri menggelar diskusi ka-
jian aktual bersama pakar dan pemerintah daerah 
secara daring untuk menemukan strategi percepa-
tan penyerapan APBD, Jumat (26/02/2021). Badan 
Litbang sebelumnya telah melakukan diskusi inter-
nal terkait rendahnya penyerapan APBD.

Kepala Badan Litbang Agus Fatoni, dalam sambu-
tannya yang dibacakan Sekretaris Badan, Kurniasih 
menjelaskan, dari hasil diskusi sebelumnya didapa-
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tkan informasi, bahwa setidaknya ada enam faktor 
yang diduga menyebabkan keterlambatan penetapan 
peraturan daerah (Perda) terkait APBD; keterlam-
batan kontrak pekerjaan; keterlambatan penyelesaian 
pekerjaan; ketidaksediaan dana; keterlamabatan pen-
cairan; dan masalah sumber daya manusia. Berbagai 
temuan sementara tersebut bakal didalami lebih lan-
jut termasuk mencari solusinya

Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuan-
gan Daerah, Sumule Tumbo, menjelaskan sejumlah 
temuan sementara Badan Litbang Kemendagri terse-
but. Misalnya terkait dengan keterlambatan peneta-
pan Perda terkait APBD. Ia menyebutkan, sejumlah 
regulasi telah mengatur penyusunan APBD terma-

suk sanksi yang diterima daerah bila terlambat 
mengesahkan APBD sesuai jadwal.

Kemendagri, lanjut Sumule, setiap tahunnya juga 
telah mengeluarkan Permendagri tentang pe-
doman penyusunan APBD. Pedoman ini dapat 
menjadi landasan pemerintah daerah dalam 
melakukan penyusunan, sehingga baik pemer-
intah daerah maupun DPRD dapat menyusun 
dan menetapkan APBD sesuai waktu yang di-
tentukan. “Secara regulasi saya kira lengkap dan 
tegas menjadi landasan semua pemerintah daer-
ah untuk tepat waktu menetapkan perda APBD,” 
katanya.

Hadir sebagai pembicara, Pakar Universitas Indo-
nesia Deddi Nordiawan menjelaskan ada banyak 
hal yang menjadi ukuran kualitas pengelolaan 
keuangan daerah, salah satunya adalah realisasi 
APBD. Ia menyebutkan, APBD merupakan alat 
fiskal yang menentukan kesejahteraan rakyat 
yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh kecepatan 
dan ketepatan realisasinya.

Adapun tujuan dari kegiatan ini diharapkan 
dapat merumuskan strategi percepatan penyer-
apan APBD. Rumusan itu bakal menjadi bahan 
rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri, ke-
meterian dan lembaga terkait, serta pemerintah 
daerah dalam mengatasi pemasalahan rendahnya 
penyerapan APBD.

• Mujaeni
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Guna memberi pemahaman teknis 
kepada pemerintah daerah ihwal 
layanan Pusat Jejaring Inovasi Daerah 
(Puja Indah), Badan Litbang Kemend-

agri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek). Ke-
giatan ini diikuti oleh 94 pemerintah daerah yang 
terbagi dalam 2 angkatan, dan berlangsung sela-
ma empat hari dari 22 sampai 25 Februari 2021. 
Ke 94 pemerintah daerah yang berkomitmen 
menerapkan Puja Indah tersebut menghadirkan 
para admin dan operator layanan yang berasal 
dari perangkat daerah terkait layanan dan akan 
menjadi ujung tombak dalam pengelolaan aplika-
si layanan daring tersebut.

Dalam Bimtek yang digelar secara daring terse-
but, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus 
Fatoni menjelaskan, Puja Indah merupakan upa-
ya Kemendagri untuk mendukung tujuan utama 
penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurutn-
ya, paling tidak ada tiga tujuan utama yang perlu 
dicapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan mas-
yarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan 
meningkatkan daya saing daerah. Bimtek yang 
digelar pada awal tahun ini anggaran ini bertu-
juan agar pemerintah daerah dapat lebih mema-
hami lebih awal pengoperasian Puja Indah, baik 
dari filosofis maupun secara teknis.

Fatoni mengutarakan, Puja Indah merupakan 
salah satu solusi untuk membantu permasalah-
an pelayanan publik yang diberikan pemerintah 

daerah. Terutama dalam mendukung dan men-
dorong percepatan penerapan Sistem Pemerin-
tahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. 
“Daerah perlu mempercepat implementasi SPBE 
dengan memanfaatkan aplikasi pelayanan publik 
sebagai salah satu platform layanan pemeritah se-
cara elektronik” ujar Fatoni.

Fatoni menjelaskan sejumlah keunggulan yang 
dimiliki Puja indah. Puja Indah merupakan ap-
likasi berbagi pakai, sehingga daerah tidak per-
lu menyediakan anggaran untuk membangun 
aplikasi secara mandiri. “Karena aplikasi telah 
dibangun oleh Kemendagri dan diperbarui se-
cara terus menerus dan diperbaiki sesuai dengan 
kebutuhan daerah dan kondisi di lapangan,” ka-
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tanya.

Selain itu, pemerintah daerah dapat memilih jenis 
layanan yang sesuai kebutuhannya, karna aplikasi 
puja indah merupakan aplikasi berbasis data input. 
Saat ini, Puja Indah telah memiliki 14 layanan yak-
ni layanan perizinan; layanan kesehatan; layanan 
Pendidikan; layanan komoditas; layanan aspira-
si; layanan ketenagakerjaan; layanan update data 
kependudukan; layanan perhubungan; layanan so-
sial; layanan pekerjaan umum; layanan administrasi 
pemerintahan; layanan Trantibumlinmas; layanan 
pariwisata; dan layanan tematik urusan peternakan. 
“Kami terus berupaya untuk mengembangkan 
layanan yang sudah tersedia, dengan berbagai ma-
sukan dan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah 

dengan terus menambah layanan yang ada dalam 
platform Puja Indah agar semua urusan pemerin-
tahan dapat terlayani,” kata Fatoni.

Ia menyebutkan, sampai saat ini lebih 94 pemer-
intah daerah yang telah menyatakan kesediaannya 
untuk menerapkan Puja Indah. Sebagian daerah tel-
ah menindaklanjuti dengan melakukan pendantan-
gaan Memorandum of Understanding (MoU) bersa-
ma Kemendagri dan telah melakukan replikasi Puja 
Indah di daerahnya masing-masing. Sedangkan se-
bagian daerah lagi tengah melakukan proses inisiasi 
dan pembahasan.

• Mujaeni
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aktivitas

Hari masih pagi. Halaman parkir kan-
tor pusat Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) sudah sibuk dengan be-
ragam aktivitas untuk mempersiapkan 

vaksinasi Covid-19. Tampak para dokter bersama 
perawat cekatan menyiapkan peralatan medis yang 
digunakan untuk vaksinasi. Sementara itu, petu-
gas keamanan sigap menata meja dan kursi agar 
kegiatan tersebut berlangsung tertib dan patuh 
protokol kesehatan. Memang sejak tanggal 3 s.d. 5 
Maret 2021, seluruh aparatur sipil negara (ASN) di 
Lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pen-
gelola Perbatasan menerima vaksinasi Covid-19.

“Karena jumlah pegawai banyak, pelaksanaan vak-
sinasi di Kemendagri kita bagi menjadi dua tempat, 
satu disini (Lapangan Parkir Kemendagri) kemu-
dian satu lagi di kantor Direktorat Jenderal Bina 
Pembangunan Daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Ke-
mendagri Muhammad Hudori saat membuka Acara 
Vaksinasi Covid-19 bagi ASN Kemendagri, Rabu 
(3/3/2021). Vaksinasi tersebut terselenggara lewat  
kerja sama antara Kemendagri dan Kementerian 
Kesehatan.

Berselang dua hari sejak dibuka oleh Sekretaris 
Jenderal Kemendagri, pada Jumat (5/3/2021) se-
banyak 283 pegawai Badan Penelitian dan Pengem-
bangan (Litbang) Kemendagri mendapat giliran 
untuk mendapat vaksinasi Covid-19. Tak hanya 
pegawai negeri sipil, namun seluruh pegawai tidak 
tetap, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan di 
Lingkungan Badan Litbang mendapat suntikan vak-
sin. “Bersyukur, saya sudah divaksin. Tidak ada efek 
samping yang saya rasakan. Semuanya tertib dan 
petugas juga ramah dalam memberikan layanan,” 
kata Shinta salah satu pegawai Badan Litbang Ke-
mendagri, sesaat setelah menerima vaksinasi.

Proses vaksinasi Covid-19 di Lingkungan Kemend-
agri berlangsung lancar dan taat protokol kesehatan. 
Tahapan diawali dengan registrasi. Setelah registra-
si, peserta akan menuju ke meja selanjutnya untuk 
mendapat proses screening. Selama proses screen-
ing, peserta mendapatkan deteksi potensi gangguan 
kesehatan atau penyakit tertentu. Hasil dari proses 
tersebut, akan menentukan layak atau tidaknya pe-
serta untuk divaksin. Setelah dinyakan layak dalam 
proses screening, peserta menuju ke meja selanjut-
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nya untuk disuntik vaksin Covid-19. Usai disuntik, 
peserta diobservasi selama 30 menit untuk melihat 
apakah ada kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) 
atau tidak. Setelahnya, peserta diperbolehkan pulang 
dengan membawa sertifikat vaksin, untuk kembali 
dibawa sebagai syarat vaksinasi tahap kedua.

Sementara itu, pada proses vaksinasi kedua, Jumat 
(19/3/2021), suasana yang terjadi tak jauh berbeda 
dengan yang pertama. Para peserta yang terdiri dari 
seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
pegawai di bawah naungan Kemendagri hadir dengan 
menerapkan protokol kesehatan. 

Adi Bakarlen, salah seorang dokter yang ditugaskan 
melakukan vaksinasi ke peserta mengatakan secara 
umum prosesnya sama dengan yang pertama. Namun 
dia mewanti agar peserta tetap menerapkan pola hid-
up sehat agar vaksinasi bisa dilakukan dengan lancar. 
“Semua tahapan prosedurnya sama dengan vaksinasi 
pertama. Baik dosis ataupun persyaratan lainnya. Ha-
nya, memang, proses vaksinasi harus dilaksanakan 
selama dua kali supaya kekebalan yang tercipta 
menyeluruh,” katanya ketika ditemui di sela-sela 
penyuntikkan vaksin Covid-19.

Ia berharap langkah ini mampu mempercepat peng-
hentian laju pandemic Covid-19. Sehingga kehidupan 
bisa berjalan normal seperti sedia kala. Sementara itu, 
Waluyo (38), salah seorang staf di Kemendagri juga 
mengharapkan hal serupa. Terutama, agar proses vak-
sinasi bisa disebarluaskan lagi untuk kalangan lainn-
ya.

“Ya semoga apa yang telah dilaksanakan saat ini (pros-
es vaksinasi), untuk masyarakat yang belum terutama 
lansia, bisa dilanjutkan kepada mereka programnya,” 
pungkasnya.

• Aji
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PENYETARAAN
LIKA-LIKU

LAPORAN UTAMA

JABATAN
Kemendagri telah mengalihkan sejumlah jabatan 
administrasi  menjadi  fungsional pada akhir Desember 
2020. Bagi Badan Litbang Kemendagri, ini adalah 
momentum menjadikan organisasi ke arah fungsional 
dan berkinerja andal. Namun capaian itu memerlukan 
sejumlah langkah pembenahan.

Teks Mujaeni Foto Racool_Studio
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Badan Litbang Kemend-
agri telah menyetara-
kan 43 pejabat admin-
istrasi atau struktural 

menjadi pejabat fungsional. 
Jumlah itu terdiri dari 12 esel-
on III dan 31 eselon IV. Mereka 
disetarakan ke dalam enam jenis 
jabatan fungsional, yakni Analis 
Kebijakan, Analis Kepegawaian, 
Analis Hukum, Perekayasa, 
Perencana, dan Pustakawan. 
Penyetaraan ini mengacu pada 
Peraturan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Permen 
PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 
tentang Penyetaraan Jabatan 
Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional.

Tidak semua jabatan eselon III 
dan IV disetarakan, beberapa 
jabatan administrasi ada yang 
tetap dipertahankan. Pejabat 
administrasi yang dipertahank-
an itu misalnya di Bagian Sek-
retariat seperti eselon III dan 
IV di Bagian Keuangan, eselon 
III di Bagian PJKSE, eselon III 
di Bagian Perencanaan, eselon 
III dan dua eselon IV di Bagian 
Umum. Sedangkan di Pusat Lit-
bang, jabatan administrasi yang 
dipertahankan adalah eselon IV 
Sub Bagian Tata Usaha. Mem-
pertahankan jabatan struktural 

tersebut dimungkinkan, sesuai 
Pasal 3 ayat 2 Permen PAN-RB 
Nomor 28 Tahun 2019.

Peralihan jabatan ini merupa-
kan realisasi dari amanat Pres-
iden Joko Widodo yang ingin 
memangkas struktur pemer-
intahan. Pada periode kedua, 
Presiden Joko Widodo meng-
inginkan struktur birokrasi pe-
merintahan yang lebih ramp-
ing. Langkah itu diambil agar 
pelayanan kepada masyarakat 
lebih efektif dan efisien, teruta-
ma dalam menunjang investasi 
yang saat ini dinilai lesu akibat 
proses perizinan yang tak cepat.

Dengan struktur yang ramping, 
diyakini mampu melipat proses 
pengambilan kebijakan, sehing-
ga agenda pembangunan lekas 
terwujud. Guna merampingkan 
struktur itu, Presiden mengar-
ahkan agar level di tiap lembaga 
pemerintahan disederhanakan, 
dari semula empat level menja-
di dua level menyisakan eselon 
I dan II. Sementara untuk esel-
on III dan IV dialihkan menja-
di pejabat fungsional yang lebih 
menghargai keahlian dan kom-
petensi.

Penyetaraan  jabatan adminis-
trasi ke jabatan fungsional tak 
hanya berlaku di Badan Litbang 

Kemendagri, tetapi juga seluruh 
komponen Kemendagri, bah-
kan kementerian dan lembaga 
lainnya. Kemendagri sendi-
ri menyetarakan 808 pejabat 
struktural ke fungsional, terdiri 
dari 95 eselon III dan 713 esel-
on IV. Kemendagri sadar, bahwa 
kebijakan ini untuk memperbai-
ki kinerja instansi yang muara-
nya mewujudkan kemajuan 
bangsa. Saat melantik pejabat 
yang terdampak penyetaraan 
(30/12/2020), Mendagri, Mu-
hammad Tito Karnavian, meny-
inggung soal kinerja pejabat 
yang disetarakan menjadi fung-
sional. Mendagri berharap, mer-
eka tak menjadi pengangguran 
terselubung dan tetap memper-
hatikan produktivitas.

Dengan adanya penyetaraan ini, 
komposisi jabatan fungsional di 

LANGKAH SERIBU
PENYETARAAN
JABATAN
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Badan Litbang Kemendagri kian 
bertambah dan melimpah rag-
am jenisnya. Dengan komposi-
si jabatan sekarang, kerja-kerja 
Badan Litbang bisa dikatakan 
lebih mengarah pada organisa-
si berbasis fungsional. Kepala 
Bagian Perencanaan Badan Lit-
bang, Mohammad Noval, me-
nuturkan keinginan menjadikan 
Badan Litbang sebagai organ-
isasi fungsional sudah muncul 
sejak dulu. Sebab, dengan ban-
yaknya jabatan fungsional ker-
ja-kerja kelitbangan diyakini 
bakal lebih maksimal. 

Sebelum dialihkan

Namun, Noval menyebutkan 
sejumlah masukan yang mes-
tinya dilakukan sebelum kebi-
jakan penyetaraan dijalankan. 
Noval berharap, sebelum adanya 
penyetaraan jabatan struktural 

ke jabatan fungsional, lebih 
dulu diawali dengan perubahan 
struktur organisasi. Supaya pe-
metaan sumber daya manusia 
(SDM) yang ada lebih bisa dis-
esuaikan dengan struktur baru. 
Itu lebih efektif dibanding se-
sudah penyetaraan, kemudi-
an disusul dengan perubahan 
struktur. Selain itu, sebelum 
dilakukan penyetaraan jabatan 
struktural ke fungsional, perlu 
pula melewati tahapan pemeta-
an peminatan secara individu 
terkait jabatan fungsional yang 
bakal didudukinya.

Selain mengidentifikasi minat 
pegawai, lanjut Noval, perlu 
juga memetakan formasi je-
nis jabatan tertentu. Misalnya, 
mendata jumlah kebutuhan je-
nis fungsional Analis Kebijakan 
di Badan Litbang, termasuk di 
mana saja penempatannya. Dari 
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pemetaan formasi itu, langkah 
selanjutnya melihat jumlah to-
tal SDM yang dimiliki Badan 
Litbang, dan berapa banyak 
yang bakal mengisi kebutu-
han formasi. Namun sayang, 
tahapan yang dimaksud Noval 
tidak sepenuhnya dilakukan. 
Penyetaraan pegawai ke dalam 
jenis fungsional tertentu lebih 
didasarkan pada nomenklatur 
jabatan struktural sebelumnya.

Terkait siapa saja yang perlu di-
alihkan, Noval menilai, semua 
Bagian Sekretariat Badan Lit-
bang memiliki peluang untuk 
dialihkan. Namun dia mengaku 
belum mengetahui alasan pasti 
beberapa jajabatan di Sekretariat 
masih dipertahankan, termasuk 
jabatan Kepala Bagian Perenca-
naan yang saat ini Noval emban. 
Di seluruh komponen, katan-
ya, Kepala Bagian Perencanaan 
tetap dipertahankan. Secara 
prinsip, Noval siap jika mes-
ti beralih ke fungsional. Sebab, 
lanjutnya, tuntutan kerja men-
datang harus lebih profesional, 
seperti tujuan peralihan dari ja-
batan struktural ke fungsional.

Sebelumnya, Noval sendiri 
membawahi tiga Kepala Sub 
Bagian yakni Sub Bagian Peny-
usunan Program dan Anggaran; 
Sub Bagian Data dan Evaluasi 
Kinerja; serta Sub Bagian Ker-
ja Sama Kelitbangan, Hukum 
dan Perundang-undangan. Dua 
Sub Bagian dialihkan menjadi 
jabatan fungsional Perencana, 
sedangkan satunya dialihkan 
menjadi Analis Hukum.

Peralihan jabatan memang leb-
ih menekankan pada kompe-

tensi, seperti yang disampaikan 
oleh Presiden Joko Widodo. 
Sehingga akan lebih optimal 
jika peralihan itu sesuai dengan 
kompetensinya. Kompetensi 
itu misalnya dilihat dari bidang 
keahlian, strata pendidikan, 
atau pengalaman kerja. “Orang 
akan lebih menikmati, kalau dia 
bekerja sesuai dengan kompe-
tensi yang dimiliki,” kata Noval, 
Senin (18/1/2021).

Dengan skema penyataraan  
seperti sekarang, tak sedikit 
pegawai yang dialihkan tidak 
mengacu pada kompetensinya. 
Noval mencontohkan, beberapa 
jabatan terdampak penyetaraan 
di Sekretariat Badan Litbang 
maupun Pusat Litbang yang 
disetarakan ke jabatan yang ti-
dak sesuai. Misalnya eselon III 
dan IV di Bidang SDM Pusat Lit-
bang Inovasi Daerah, yang diali-
hkan ke jabatan fungsional Ana-
lis Kepegawaian. Padahal bidang 
tersebut tidak berurusan dengan 
kepegawaian, sebagaimana kerja 
fungsional Analis Kepegawaian. 
“Tetapi mengapa jabatan fung-
sionalnya dialihkan ke analis 
kepegawaian,” ujar Noval.

Contoh lainnya, adalah dua 
jabatan Kepala Sub Bidang 
di Bidang Kelembagaan dan 
Ketatalaksanaan Pusat Litbang 
Inovasi Daerah, yang keduan-
ya dijadikan fungsional Per-
ekayasa. Pengalihan itu dinilai 
tidak memerhatikan teknis kerja 
fungsional Perekayasa   dengan 
jabatan struktural sebelumnya. 
Perekayasa harus bekerja dalam 
tim dengan jumlah minimal 
anggota yang ditentukan. “Ke 
mana mereka akan bermitra? Ke 

BPPT (Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi)? Nyam-
bung enggak dengan fungsinya 
Kemendagri? Mereka (BPPT) 
sangat teknis berbicara teknolo-
gi, dan kita membahas sosial 
dan humaniora, sosial dan pe-
merintahan,” katanya.

Meski Noval menyadari, 
penyetaraan yang dilakukan Ke-
mendagri pada akhir 2020 lalu, 
dalam kondisi mendesak karena 
dibatasi tenggang waktu. Sebel-
umnya, Kementerian PAN-RB 
menargetkan batas akhir penye-
derhanaan birokrasi ini sampai 
pada Juni 2020, tetapi kemudi-
an diperpanjang sampai akhir 
2020. Karenanya, Kemendagri 
mengambil sejumlah langkah, 
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sehingga membawa pada kondi-
si sekarang. Noval mengatakan, 
apapun yang menjadi kebijakan, 
tetap harus dilaksanakan.

Pandangan terhadap tahapan 
penyetaraan jabatan di  Ke-
mendagri juga disampaikan 
Rachman Kosasih yang saat ini 
menjabat sebagai fungsional 
Perencana. Sebelumnya, lela-
ki yang kerap disapa Deden itu 
menjabat sebagai Kepala Sub 
Bagian Data dan Evaluasi Ki-
nerja di Bagian Perencanaan. 
Senada, Deden berpendapat, 
sebelum mengalihkan jabatan 
struktural ke fungsional, Ke-
mendagri mestinya membuat 
struktur baru yang mendukung 
karier jabatan fungsional.

Struktur baru itu disesuaikan 
dengan visi dan misi Kemend-
agri yang termuat dalam doku-
men Rencana Strategis. Struk-
tural yang lama, kata Deden, 
tak terlalu mendukung kiner-
ja jabatan fungsional. Apalagi 
bagi Badan Litbang, yang ren-
cananya bakal mengubah no-
menklatur organisasi. Mestinya, 
penyetaraan jabatan ini menja-
di agenda runtut dari rencana 
tersebut, bukan malah terpisah. 
“Kemarin penyetaraan itu han-
ya melihat struktur yang lama,” 
kata Deden yang juga pernah 
menjabat Kepala Sub Bagian 
Pembinaan Jabatan Fungsional 
Bagian PJKSE (Pembina Jabatan 
Fungsional, Kepegawaian dan 
Sisdur serta Evaluasi Kinerja 

ASN), Rabu (20/1/2021). 

Deden menekankan, perubah-
an struktur itu harus mengukur 
beban kerja yang diemban. Ber-
dasarkan pengalaman sebel-
umnya, penyusunan struktur 
kerap memanfaatkan ketentuan 
maksimum jumlah formasi ko-
tak jabatan. Misalnya, peratur-
an yang mengatur pembentu-
kan struktur organisasi serupa 
Badan Litbang, yang membatasi 
jumlah maksimal empat Pusat 
Litbang, dengan membawahi 
tiga bidang. Dengan ketentuan 
itu,       langkah dipilih  biasanya  
mengambil batas maksimumn-
ya. Sayangnya, ini kerap diawali 
dengan tidak mengukur beban 
kerja secara benar. Beban ker-
ja itu bisa melihat dari visi dan 
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misi yang diemban, sehingga 
alur kerja dan kebutuhan or-
ganisasi dapat benar-benar dise-
suaikan.      Dengan pengukuran 
beban   kerja yang benar, struk-
tur organisasi lebih efektif dalam 
bekerja. “Kotak-kotak jabatan 
itu harus dibuat berdasarkan 
kepentingan lembaga,” katanya.

Setelah merestrukturisasi or-
ganisasi, kemudian mendata 
jenis jabatan fungsional yang 
dibutuhkan dalam mendukung 
kerja-kerja Kemendagri. Selan-
jutnya, membuat jajak pendapat 
kepada seluruh pegawai Ke-
mendagri, yang menyangkut 
ketertarikannya terhadap jenis 
jabatan fungsional yang dibu-

tuhkan tersebut. “Menurut saya, 
jabatan fungsional itu passion 
(minat), enggak bisa dipaksa,  
kalau dipaksakan kasian kariern-
ya akan terhambat,” kata Deden. 
Setelah tahapan itu dilakukan, 
barulah pegawai ditempatkan 
di posisi yang tepat. Dengan ba-
tas waktu penyetaraan jabatan 
akhir 2020, menurutnya, proses 
tahapan itu bisa saja dilakukan.

Deden menilai, penyetaraan ja-
batan di Badan Litbang bebera-
pa di antaranya tidak ditempat-
kan pada jenis fungsional yang 
tepat. Serupa Noval, Deden juga 
mencontohkan jabatan struk-
tural di Bidang SDM Pusat Lit-
bang Inovasi Daerah yang diali-

hkan menjadi fungsional Analis 
Kepegawaian. Padahal, kerja 
yang dilakukan tidak berkaitan 
dengan kepegawaian. Sehing-
ga peralihan ini akan membuat 
pemeliharaan angka kredit yang 
bersangkutan menjadi sukar. 
Selain itu, ada pula Kepala Sub 
Bagian Kerja Sama Kelitbangan, 
Hukum dan Perundang-un-
dangan yang dialihkan menjadi 
Analis Hukum. Setelah melihat 
sasaran kinerja pegawai (SKP) 
dari Biro Kepegawaian yang 
ada di layanan Sikerja, kegiatan 
Analis Hukum salah satunya 
adalah menghadiri sidang. Pa-
dahal kerja-kerja sebelumnya 
tidak berkaitan dengan itu.

laporan utama



17vol. 6 no. 1 | JAN - FEB 2021

Meski begitu, secara prinsip, 
Deden mendukung penyetaraan 
jabatan struktural ke fungsional. 
Apalagi fungsional menurutnya 
lebih profesional karena memi-
liki konsen di salah satu bidang 
dengan sejumlah target peker-
jaan. Akan tetapi, peralihan ini 
jangan dilakukan terburu-bu-
ru tanpa ada konsep yang jelas. 
Apalagi hanya sekadar menghi-
langkan jabatan eselon III dan 
IV. “Terus terang, menurut saya 
pribadi, kemarin peralihan di 
kementerian kita agak terbu-
ru-buru,” katanya.

Deden menyebutkan, kerja-ker-
ja yang dilakukannya sekarang 
tidak ada yang berubah meski 

statusnya telah menjadi fung-
sional. Meski hal itu berkaitan 
dengan masa transisi perpinda-
han dari jabatan struktural ke 
fungsional. Ia mengaku, peker-
jaannya tak banyak mendukung 
pengumpulan angka kredit. 
Kerjaan yang menunjang peng-
umpulan angka kredit, justru 
banyak melekat pada kegiatan 
Kepala Sub Bagian Penyusunan 
Program dan Anggaran yang 
saat ini juga dialihkan sebaagai 
fungsional Perencana. “Saya ha-
rus berkolaborasi dengan Sub 
Bagian Penyusunan Program 
dan Anggaran,” katanya. Deden 
sendiri, tak menutup kemun-
gkinan memilih jenis fungsion-
al lain yang dinilai lebih sesuai 
dengan kompetensi yang dimi-
likinya, misalnya  sebagai Prana-
ta Komputer.

Melihat kebijakan penyetaraan 
sudah diberlakukan, Deden 
menyarankan agar Kemendagri 
segera melakukan evaluasi atas 
pelaksanaan kebijakan tersebut. 
Evaluasi ini dapat dilakukan 
dengan mendata ulang hasil 
penyetaraan. Langkah ini ber-
tujuan untuk menempatkan 
para pegawai di posisi yang te-
pat. Dia mengaku, tak sedikit 
pegawai yang memiliki berag-
am pertanyaan dari kebijakan 
penyetaraan tersebut, sehingga 
perlu direspons.

Noval juga menyampaikan hal 
serupa. Menurutnya pendataan 
ulang perlu dilakukan. Terlebih 
kepada pejabat terdampak yang 
ingin beralih ke jenis fung-
sional lain. Jangan sampai me-
maksakan diri menjalani jenis 
jabatan yang tak sesuai dengan 
kompetensi. Sebab, itu akan 

membuat sukar dalam meng-
himpun angka kredit yang men-
jadi kewajiban pejabat fungsion-
al. “Kalau boleh saran, lembaga 
kita silakan menginventarisasi 
ulang mana saja yang ingin be-
ralih,” kata Noval.

Lembaga, lanjut Noval, perlu 
memfasilitasi, sebab pengajuan 
perubahan secara kolektif, bakal 
lebih mudah disampaikan ke 
Biro Kepegawaian Kemendagri. 
Apalagi bila komponen lain 
mengalami hal serupa. Meski 
kebijakan penyetaraan sudah 
dilakukan Kemendagri, Badan 
Litbang masih memiliki kesem-
patan, yakni memilih bertahan 
dengan hasil penyetaraan, atau 
mengubah jenis fungsional yang 
kurang sesuai dengan kompe-
tensi pegawai yang bersangku-
tan.

Kepala Bidang Sumber Daya 
Manusia Pusat Litbang Inovasi 
Daerah Jerry Walo merupakan 
satu-satunya eselon III yang 
disetarakan menjadi pejabat 
fungsional Analis Kepegawaian. 
Bahkan, saat dilantik ia masih 
tidak mengetahui bakal dise-
tarakan ke dalam jenis jabatan 
fungsional apa. Meski beberapa 
waktu setelah dilantik, dirinya 
mendapat kabar bila telah dise-
tarakan menjadi Analis Kepega-
waian. “Saya melihat semua es-
elon III yang dilantik menjadi 
Analis Kebijakan, saya Analis 
Kepegawaian,” kata Jerry, Jumat 
(22/1/2021).

Merasa jenis jabatan tersebut 
tidak sesuai dengan pekerjaan 
sebelumnya, Jerry melakukan 
upaya perubahan dengan mem-
berikaan telaah kepada Kepala 
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PJKSE Badan Litbang. Hal itu 
mengacu pada Pasal 4 ayat (1) 
huruf (c) Permen PAN-RB, yang 
menyebutkan bahwa jabatan 
administrasi memiliki kesuaian 
dengan jabatan fungsional yang 
akan diduduki. Ia mengatakan, 
tugas dan fungsi Analis Kepega-
waian tidak sesuai dengan ja-
batan Kepala Bidang SDM.

Jerry memaparkan, tugas dan 
fungsi Kepala Bidang SDM yang 
mengacu pada Permendagri No-
mor 43 Tahun 2015 tentang Or-
ganisasi dan Tata Kerja Kemend-
agri. Pada Pasal 1253 dijelaskan, 
sejumlah tugas Bidang SDM 
Pusat Litbang Inovasi Daer-
ah, di antaranya menyiapkan 
bahan penyusunan kebijakan 
teknis, program, dan anggaran 
penelitian dan pengembangan 
di bidang SDM; penyiapan ba-
han pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang SDM; 
penyiapan pelaksanaan pengka-
jian kebijakan di bidang SDM; 

penyiapan pemantauan, evalu-
asi dan pelaporan pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan 
di bidang SDM; dan penyia-
pan koordinasi dan sinkronisa-
si pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan pemerintah 
daerah di bidang SDM. Tugas 
lainnya juga disebutkan Jerry, 
yakni menyiapkan pelaksanaan 
kebijakan inovasi daerah pada 
aspek penilaian sampai pembe-
rian penghargaan.

Ia menyebutkan, bahwa Bidang 
SDM tidak melaksanakan tang-
gung jawab terkait tugas ad-
ministrasi kepegawaian, sistem 
prosedur, evaluasi kinerja ASN, 
dan pelaksanaan pembinaan un-
tuk jabatan fungsional lain yang 
menjadi ranah Analis Kepega-
waian. Sehingga, lanjutnya, dari 
uraian tersebut, Analis Kepega-
waian tidak sesuai dengan kom-
petensi dan tanggung jawab 
Kepala Bidang SDM. Menurut-
nya, Analis Kepegawaian lebih 

pada melaksanakan tugas teknis 
urusan administrasi kepega-
waian. Ia menyebutkan, tak se-
dikit orang yang keliru menilai 
Bidang SDM, sebagai unit yang 
menangani soal kepegawaian, 
padahal bukan.

Dengan dasar tersebut, Jerry 
mengusulkan melakukan peru-
bahan dari Analis Kepegawaian 
menjadi Analis Kebijakan. Jenis 
fungsional tersebut dianggap 
lebih sesuai dengan tugas sebel-
umnya. Terlebih bila rencana 
Badan Litbang yang ingin men-
gubah nomenklatur yang ber-
kaitan dengan Badan Kebijakan 
terwujud. “Itu sangat tepat, itu 
sangat relevan,” ujar Jerry. 

Setelah menerima telaahan 
tersebut, Kepala PJKSE menya-
takan akan melakukan penye-
suaian dan telah disampaikan 
kepada Biro Kepegawaian Set-
jen Kemendagri. Saat ini proses 
perubahan tersebut masih ber-
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jalan. “Sembari ini kita tunggu 
saja, seperti itu,” kata Jerry.

Mekanisme

Kepala Bagian PJKSE Badan Lit-
bang, Abas Supriyadi menjelas-
kan, penyetaraan jabatan admin-
istrasi ke fungsional di lingkungan 
Badan Litbang mengikuti kebi-
jakan Sekretariat Jenderal (Set-
jen) Kemendagri dan Kemen-
terian PAN-RB. Secara proses, 
penyetaraan ini tidak melalui 
usulan masing-masing komponen 
Kemendagri terkait dengan je-
nis fungsional maupun jumlah 
yang disetarakan. Ia menyebut-
kan, masing-masing komponen 
sudah ditentukan berapa banyak 
pegawai yang perlu disetarakan. 
“Bukan mengusulkan, tetapi su-
dah ada plotting penempatannya, 
berapa jumlah yang harus dilaku-
kan penyetaraan,” katanya, Rabu 
(27/1/2021).

Abas menerangkan, jumlah pe-
jabat yang akhirnya disetarakan, 
lebih banyak dibanding usulan 
awal Kemendagri ke Kement-
erian PAN-RB. Badan Litbang 
sendiri, pada usulan pertama ha-
nya menyetarakan segelintir peja-
bat eselon III dan IV. Hanya saja, 
menjelang akhir 2020, muncul ke-
bijakan baru terkait penambahan 
jumlah pegawai Kemendagri yang 
harus disetarakan. “Sebenarnya 
ini menjadi hal yang tak terduga 
juga buat saya, karena ini secara 
mendadak ada penambahan jum-
lah terhadap yang dialihkan itu,” 
katanya.

Ia menambahkan, skema 
penyetaraan ini disesuaikan 
dengan jabatan struktural yang 
diduduki sebelumnya. Misaln-

ya, seseorang yang sebelumnya 
menduduki Kepala Sub Bagian 
Kepegawaian yang kemudian dia-
lihkan menjadi jenis jabatan Ana-
lis Kepegawaian. Hal ini misaln-
ya juga terjadi, pada Kepala Sub 
Bagian Perpustakaan, Informasi, 
dan Dokumentasi yang disetara-
kan menjadi pejabat fungsional 
Pustakawan. Abas mengatakan, 
meski yang bersangkutan saat 
penyetaraan mungkin saja secara 
kompetensi belum memenuhi 
syarat. Namun, jenis fungsional 
itu lebih sesuai dengan jabatan 
yang diduduki sebelumnya.

Kendati demikian, Abas tak 
menampik adanya ketidakse-
suaian antara jabatan sebelumnya 
dengan jenis jabatan fungsional 
yang diterima. Hal ini seperti yang 
dialami Kepala Bidang SDM Pu-
sat Litbang Inovasi Daerah yang 
dialihkan menjadi Analis Kepega-
waian. Ia menduga, Kementerian 
PAN-RB dan Biro Organisasi Tata 
dan Laksana Setjen Kemendagri 
beranggapan, jabatan di unit ker-
ja tersebut selaras dengan tugas 
Analis Kepegawaian.

Menyadari adanya ketidakse-
suaian, Badan Litbang tak tinggal 
diam. Abas mengatakan, Kepala 
Badan Litbang telah menyam-
paikan usulan ke Sekretaris 
Jenderal Kemendagri, 
yang intinya perihal 
permohonan pe-
rubahan terhadap 
jenis fungsional 
para pejabat, 
yang tidak se-
suai dengan 
jabatan se-
belumnya. 
Abas men-

contohkan, pegawai yang hendak 
diubah itu adalah Kepala Bidang 
SDM, yang ingin beralih menjadi 
Analis Kebijakan.

Abas menjelaskan, saat ini hal uta-
ma yang dilakukan Kemendagri 
adalah lebih dulu mengalihkan 
jabatan struktural ke fungsional. 
Ini berkaitan dengan batas wak-
tu penyetaraan yang dipatok oleh 
Kementerian PAN-RB. Adapun 
dalam prosesnya bila terdapat 
sejumlah kekurangan, maka 
akan diperbaiki seiring menung-
gu terbitnya peraturan terkait. 
Menurutnya, hal-hal yang kurang 
sesuai jangan menjadi hambatan, 
karena prinsip dari tujuan penye-
derhanaan ini baik, yakni mem-
percepat pelayanan publik dan 
membuat roda organisasi menjadi 
lebih lincah.
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Meski penyetaraan sudah 
dilakukan, tetapi tak menut-
up kemungkinan pegawai yang 
menempati jenis fungsional 
tertentu dapat beralih ke jenis 
lainnya. Untuk mempersiapkan 
itu, Abas menyarankan agar 
mereka yang ingin beralih, leb-
ih dulu membaca peraturan je-
nis jabatan yang dituju. Terma-
suk mencari informasi waktu 
pelaksanaan penyetaraan terse-
but dilakukan. Di samping itu, 
PJKSE akan tetap membantu 
mencarikan informasi bila ada 
kebijakan penyesuaian ke jenis 
jabatan fungsional lainnya.

Abas berharap, ada mekanisme 
khusus bagi pegawai terdampak 
untuk bisa beralih, sebagaima-
na kemudahan saat peralihan 
sebelumnya. “Saya berharap ke-
bijakan yang dipersiapkan juga 
dikhususkan bagi teman-teman 

menurut minat mereka kurang 
sesuai dengan jabatan fungsion-
al sekarang,” katanya.

Menurut informasi yang didapat 
dari laman resmi menpan.
go.id kebijakan penyetaraan 
ini diawali dengan usulan mas-
ing-masing kementerian atau 
lembaga ke Kementerian PAN-
RB. Kementerian yang saat ini 
dipimpin Tjahjo Kumolo terse-
but, kemudian mengeluarkan 
surat rekomendasi. Surat ini 
dapat dijadikan dasar pengang-
katan dan melantik pejabat yang 
disetarakan ke jabatan fungsion-
al.

Analis Kepegawaian Biro 
Kepegawaian Setjen Kemend-
agri, Arif Dharmawan, men-
gaku terlibat langsung saat di-
skusi pembahasan rekomendasi 
penyetaraan dari jabatan struk-
tural ke jenis jabatan fungsional 

dengan Kementerian PAN-RB. 
Arif mengatakan, pada pros-
es itu Kemendagri mengarah-
kan agar jenis fungsional yang 
diterima pegawai, sesuai dengan 
kegiatan jabatan sebelumnya. 
“Kita desain sedemikian rupa, 
kita usulkan, sehingga kese-
suaian antara jabatan yang lama 
dengan fungsional yang baru se-
suai,” kata Arif yang sebelumn-
ya menjabat sebagai Kepala Sub 
Bagian Penilaian Kinerja Pega-
wai, Rabu (10/2/2021).

Meski tak menutup kemungk-
inan jabatan fungsional yang 
diterima itu tak sesuai dengan 
kerja-kerja jabatan sebelumn-
ya. Salah satu alasannya, ada-
lah tidak ditemukannya jenis 
fungsional yang sesuai den-
gan jabatan terdahulu. Ia juga 
menambahkan, tak semua usu-
lan Kemendagri menjadi re-
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komendasi penyetaraan dari Ke-
menterian PAN-RB.

Arif menjelaskan dua pertim-
bangan yang digunakan dalam 
menyetarakan seorang pegawai 
ke jenis fungsisonal tertentu. 
Pertama, penyetaraan itu mem-
pertimbangkan jabatan struktur 
yang tengah diemban. Sebab, ja-
batan itulah yang nantinya dise-
tarakan dengan jenis fungsional 
yang sesuai. Kedua, memper-
timbangkan kondisi individu, 
baik dari segi pendidikan, pela-
tihan yang pernah diikuti, dan 
kemampuan teknisnya. Namun, 
Arif menekankan, sebab kegia-
tan ini merupakan penyetaraan 
jabatan, maka yang menjadi 
pertimbangan pertama adalah 
jabatan yang sedang diduduk-
inya.

Arif menanggapi adanya pega-
wai di Bidang SDM Pusat Lit-

bang Inovasi Daerah, Badan 
Litbang yang disetarakan tak 
sesuai dengan jabatan sebelum-
nya. Ia beranggapan, dialihkan-
nya jabatan tersebut ke Analis 
Kepegawaian karena kemungk-
inan Kementerian PAN-RB me-
nilai unit tersebut mengurusi 
kepegawaian. “Mungkin karena 
itu dikiranya SDM, jadi Kemen-
terian PAN-RB melihatnya ini 
kaitannya sama SDM nih, apa 
yang sesuai dengan ini, mungkin 
Analis Kepegawaian,” katanya.

Menyadari adanya hasil 
penyetaraan yang belum sesuai, 
saat ini Biro Kepegawaian ten-
gah mengevaluasi dengan cara 
menginventarisasi ulang jenis 
jabatan yang sudah sesuai, dan 
belum sesuai. Hasil itu akan dis-
ampaikan kembali ke Kemente-
rian PAN-RB untuk dilakukan 
perubahan khususnya bagi yang 
belum sesuai. Sebab, diskusi 
pertama dengan Kementerian 
PAN-RB diakui tidak melihat 
detail masing-masing kondisi 
pegawai. “Yang kita lihat antara 
nomenklatur jabatan dengan je-
nis fungsional apa yang sesuai, 
belum secara detail apa yang 
menjadi pekerjaannya,” katanya.

Pada saat sosialisasi yang dihad-
iri Sekjen Kemendagri, Menteri 
PAN-RB Tjahjo Kumolo mem-
buka peluang adanya perubah-
an terhadap hasil penyetaraan 
yang sudah dilakukan. Sehingga 
hasil rekomendasi Kementerian 
PAN-RB sebelumnya, tidak ber-
sifat mutlak. Dengan demiki-
an, bila ada usulan perubahan 
jabatan yang lebih sesuai bisa 
mungkin dilakukan. “Prosesnya 
nanti ada pengusulan kembali 
ke Kementerian PAN-RB untuk 

dilakukan perubahan ke jabatan 
fungsional yang lebih sesuai,” 
katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Men-
teri Bidang Kemasyarakatan 
dan Hubungan Antar Lembaga, 
Sugeng Hariyono menuturkan, 
mengacu pada Permen PAN-RB 
Nomor 28 Tahun 2019 tahapan 
pertama yang dilakukan adalah 
menata pegawainya lebih dulu. 
Kemudian, barulah kotak ja-
batan yang ditinggalkan ditata. 
Begitu pejabatnya sudah bera-
lih ke fungsional, maka kotak 
organisasi tidak lagi ada. “Ini 
yang kita sebut sebagai penataan 
kelembagaannya,” ujar Sugeng 
yang pernah menjabat Kepala 
Biro Organisasi dan Tata Lak-
sana Setjen Kemendagri, Kamis 
(4/2/2021).

Saat menata kelembagaan, Ke-
mendagri harus memperjelas 
peran setiap jabatan, termasuk 
proses bisnisnya agar saling ter-
kait, baik antarkomponen mau-
pun di internal komponen. “Jadi 
bukan kotaknya diatur dulu, 
baru orangnya,” tuturnya. 

Sugeng menambahkan, saat ini 
Kemendagri tengah mengusul-
kan perubahan Perpres Nomor 
11 Tahun 2015 tentang Kemen-
terian Dalam Negeri. Perubahan 
yang diusulkan bersifat mikro, 
terutama berkaitan dengan no-
menklatur Badan Litbang. Reg-
ulasi tersebut merupakan dasar 
Kemendagri untuk melakukan 
perubahan komposisi kom-
ponen di tingkat eselon I. Se-
dangkan regulasi lanjutan yang 
membahas lebih detail di tingkat 
eselon II ke bawah, bakal diatur 
melalui Permendagri.
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Sementara itu, menurut Per-
men PAN-RB Nomor 28 Ta-
hun 2019 menyebutkan taha-
pan penyetaraan jabatan yang 
diatur dalam Pasal 5. Dalam 
pasal tersebut menyebutkan, 
bahwa untuk pelaksanaan 
penyetaraan jabatan, instan-
si pemerintah perlu melak-
sanakan beberapa langkah. 
Pertama, melakukan identifi-
kasi jabatan administrasi pada 
unit kerja. Kedua, memetakan 
jabatan dan pejabat adminis-
trasi yang terdampak penye-
derhanaan birokrasi. Ketiga, 
memetakan jabatan fungsion-
al yang dapat diduduki peja-
bat yang teralihkan. Keem-
pat, melakukan penyelarasan 
tunjangan jabatan fungsional 
dengan administrasi dengan 
menghitung penghasilan dari 
sebelum dan sesudah dialih-
kan. Kelima, menyelaraskan 
kelas jabatan fungsional den-
gan kelas jabatan administrasi

Berubah

Sekretaris Kementerian PAN-
RB Dwi Wahyu Atmaji, seperti 
dikutip dari laman menpan.
go.id (11/6/2020) menyadari, 
proses penyederhanaan bi-
rokrasi idealnya dilakukan 
dengan menata struktur or-
ganisasi dan tata kerja (SOTK) 
lebih dulu, baru kemudian 
dilanjutkan dengan proses 
penyetaraan jabatan. Namun, 
karena penataan SOTK me-
merlukan proses dan waktu 
yang tak sebentar, sehingga 
kedua proses ini berjalan se-
cara paralel.

Kementerian PAN-RB saat 
ini tengah merumuskan revi-
si Permen PAN-RB Nomor 28 
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Tahun 2019 untuk melanjutkan 
kebijakan penyetaraan jabatan 
administrasi ke fungsional pada 
2021. Asisten Deputi Manajemen 
Karier dan Talenta SDM Apara-
tur Kementerian PAN-RB, Aba 
Subagja mengatakan, mekanisme 
penyetaraan tahun ini berbe-
da dengan tahun sebelumnya. 
Perbedaan itu mengenai proses 
penyetaraan jabatan yang baru 
bisa dilakukan, bila instansi yang 
mengusulkan telah menganton-
gi penyederhanaan SOTK. “Hal 
ini pada hakikatnya merupakan 
langkah awal penyederhanan bi-
rokrasi serta ditujukan agar dapat 

mengetahui secara pasti jabatan 
apa saja yang bakal disetarakan,” 
kata Aba, seperti dilansir dari la-
man menpan.go.id (26/1/2021).

Perbedaan mekanisme lainnya, 
perlu adanya kesesuaian kuali-
fikasi dan kompetensi antara ja-
batan fungsional dengan pegawai 
yang bakal disetarakan. Jika tidak 
memiliki kualifikasi dan kom-
petensi sesuai dengan jabatan 
fungsional yang dituju, maka 
penyetaraan tidak dapat dilaku-
kan dan dapat beralih ke jenis 
jabatan fungsional lain melalui 
uji kompetensi. Perubahan me-
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kanisme ini berlaku bagi instan-
si yang belum mengajukan usu-
lan penyetaraan jabatan. 

Bagi instansi yang telah melaku-
kan penyetaraan jabatan dan 
dilantik, tetapi kemudian ada 
penyesuaian akibat perubahan 
SOTK, akan tetap diberikan re-
komendasi untuk jabatan fung-
sional yang sesuai. “Ini termasuk 
ke dalam keistimewaan karena 
instansinya sudah melakukan 
usulan penyetaraan jabatan se-
jak awal,” terang Aba.

Aba menyampaikan, beberapa 

permasalahan yang ditemu-
kan saat melakukan kebijakan 
penyetaraan. Satu di antaranya 
adalah belum selesainya penye-
derhanaan SOTK, sehingga tak 
sejalan dengan penyetaraan ja-
batan. Selain itu, ada ketidak-
sesuaian antara jenjang pendi-
dikan dengan bidang jabatan, 
serta masih terbatasnya jumlah 
jenis jabatan fungsional, sehing-
ga belum bisa mengakomoda-
si semua jabatan yang hendak 
disetarakan.

• Mujaeni
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Kemendagri telah 
menyetarakan sejum-
lah pejabat adminis-
trasi ke jabatan fung-

sional. Namun bukan berarti 
agenda membangun birokrasi 
berbasis pada fungsional sudah 
rampung dilakukan. Justru ini 
menjadi babak baru bagi pega-
wai terdampak yang sebelumnya 
bekerja sebagai pejabat admin-
istrasi atau struktural. Saat ini, 
kerja-kerja pegawai terdampak 
penyetaraan belum banyak 
berubah karena masih dalam 
masa transisi. Di masa transi-
si ini, perlu adanya sosialisasi 
dan pembekalan seputar jenis 
jabatan fungsional yang mereka 
emban.

Staf Ahli Menteri Bidang Ke-
masyarakatan dan Hubungan 
Antar Lembaga, Sugeng Hariy-
ono mengatakan, semua pejabat 
yang disetarakan menjadi peja-
bat fungsional perlu mengikuti 

semacam masa orientasi dan 
pembekalan terkait tugas ja-
batan fungsional yang diemban 
termasuk berkaitan dengan bu-
daya kerja. Orientasi bisa diisi 
dengan berbagai materi seputar 
jabatan fungsional, seperti cara 
pemeliharaan angka kredit, dan 
materi lainnya yang dibutuhkan.  
Sebab, angka kredit merupa-
kan hal baru, yang tak pernah 
dilakukan oleh pejabat struk-
tural sebelumnya.

Sugeng menyarankan, sebaikn-
ya kegiatan orientasi ini dilaku-
kan oleh Sekretariat Jenderal 
(Setjen) Kemendagri, baik oleh 
Biro Kepegawaian maupun Biro 
Organisasi dan Tata Laksana. 
Kegiatan ini dapat dilakukan 
dengan melibatkan instansi 
pembina jabatan fungsional. 
“Pembekalan ini untuk men-
dalami masing-masing jenis 
fungsional yang diemban,” kata 
Sugeng yang pernah menjabat 

sebagai Kepala Biro Organisa-
si dan Tata Laksana Setjen Ke-
mendagri. Kamis (4/2/2021).

Sugeng mengatakan, perubahan 
jabatan struktural ke fungsion-
al begitu mendasar, baik dari 
budaya kerja, pola penilaian, 
termasuk kenaikan jabatan. 
Menurutnya, pejabat admin-
istrasi terbiasa bekerja pada 
struktural yang memiliki atasan 
dan bawahan. Sedangkan ja-
batan fungsional lebih menun-
tut pada kemandirian. “Setiap 
jabatan fungsional, prinsipnya 
mengendalikan dirinya sendiri, 
ada target kinerja, dan lainnya,” 
katanya.

Selain itu, pola penilaian dari 
kedua jabatan itu juga berbeda. 
Pejabat fungsional penilaiann-
ya lebih pada prakarsa, inisiatif 
mandiri, dan kreativitas yang 
kemudian dikonversi menjadi 
angka kredit. Selain itu, me-
kanisme dalam pemberian kes-

Pegawai terdampak penyetaraan perlu diberikan bekal untuk 
menapaki kariernya sebagai pejabat fungsional. Seperangkat 

pengetahuan dibutuhkan agar mengantarkannya menjadi pejabat 
fungsional yang profesional.

BEKAL MENUJU
PROFESIONAL
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ejahteraan seperti honor juga 
berbeda, termasuk dengan 
mekanisme kenaikan pangkat. 
Selagi mampu mengumpulkan 
angka kredit secara cepat, ke-
naikan jabatan fungsional dapat 
lebih cepat pula.

Secara teknis, Sugeng men-
yarankan, agar mempermudah 
kegiatan sosialisasi dan pem-
bekalan, masing-masing kom-
ponen perlu mendata seluruh 
jenis jabatan fungsional ter-
dampak penyetaraan. Dari 
pendataan ini, kemudian dike-
lompokan per jenis jabatan 
fungsional, sehingga pembeka-
lan bisa berjalan lebih mudah 
dan menyeluruh. Jenis jabatan 
fungsional yang jumlahnya tak 
banyak bisa dikoordinasikan 
dengan instansi pembina ja-
batan terkait. Harapannya, in-
stansi pembina dapat meng-
gabungkan pembekalan jenis 
fungsional serupa dengan yang 
ada di kementerian atau lemba-
ga lainnya.

Di sisi lain, dengan adan-
ya penyetaraan ini komposisi 
pegawai Ke-
mendagri 
n y a r i s 

banyak berubah, terutama 
jumlah pejabat fungsional dan 
jenisnya. Komposisi ini mem-
buat Kemendagri perlu melaku-
kan penyesuaian, satu di antara-
nya terkait dengan dukungan 
terhadap kegiatan jabatan fung-
sional. Sugeng mengatakan, 
masing-masing komponen per-
lu menyediakan anggaran untuk 
meningkatkan kualitas pejabat 
fungsional. Sebab, pegawai yang 
disetarakan menjadi pejabat 
fungsional akan menjadi profe-
sional, bila dilengkapi seperang-
kat pengetahuan.  

Sugeng mengingatkan, jangan 
sampai penyetaraan ini han-
ya bermodal Surat Keputusan, 
tetapi tidak didukung seperang-
kat kegiatan, seperti pendidikan 
dan pelatihan, sosialiasi, serta 
kegiatan penunjang lainnya. 
“Sementara ini di tengah perlu 
adanya refocusing anggaran un-
tuk Covid-19, perlu juga angga-
ran untuk peningkatan kualitas 
bagi pejabat fungsional di mas-
ing-masing komponen,” pesan-
nya.

Terkait dengan pentingnya 
pemberian pemahaman kepa-
da pegawai terdampak, juga             

disampaikan oleh Kepala Bagian 
Perencanaan Badan Litbang Ke-
mendagri Mohammad Noval. 
Ia menyoroti soal kegiatan pe-
mahaman yang perlu dilakukan 
oleh Badan Litbang. Menurutn-
ya, pemahaman itu bisa dilaku-
kan dengan menggelar kegiatan 
sosialisasi. Kegiatan itu, kata 
Noval, mestinya dilakukan oleh 
Biro Kepegawaian. Namun, bila 
tak ada, Badan Litbang per-
lu mengambil inisiatif dengan 
menggandeng instansi pembina 
jabatan fungsional.

Sosialisasi bisa memuat sepu-
tar strategi pemeliharaan ang-
ka kredit, keuntungan menjadi 
jabatan fungsional, dan materi 
lainnya. “Selain teman-teman 
juga mencari informasi sendiri,” 
kata Noval, Senin (18/1/2021). 
Selain sosialisasi, Noval men-
yarankan agar dibentuk koor-
dinator masing-masing jenis 
jabatan fungsional. Koordinator 
berperan menjembatani kepent-
ingan di antara masing-masing 
jenis jabatan fungsional.

Dengan jumlah pejabat fung-
sional yang bertambah dan 
beragam, Badan Litbang per-
lu melakukan penyesuaian. 
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Noval mengatakan, setelah 
penyetaraan, fokus Badan Lit-
bang tak hanya mengurusi kapa-
sitas jabatan fungsional Peneliti, 
tetapi juga fungsional lainnya. 
Terkait dengan beberapa penye-
suaian ini, dirinya mengaku 
sudah berkoordinasi dengan 
PJKSE dan menunggu informa-
si selanjutnya. “Kepala Badan 
juga meminta agar dilakukan 
penyesuaian untuk mendukung 
teman-teman yang sudah bera-
lih ke jabatan fungsional,” kata 
Noval.

Terkait dukungan anggaran, 
Noval mengatakan kesediaann-
ya relatif terbatas, sehingga yang 
perlu disiasati adalah metode 
pelaksanaannya. Bila anggaran 
tak mendukung kegiatan rapat 
secara fisik, maka bisa diantisi-
pasi dengan cara virtual. “Tetapi 
kalau memang butuh anggaran 
narasumber dari anggaran yang 
ada sekarang, ya kita harus ada 
revisi,” katanya. Di tengah an-
ggaran terbatas, hal yang per-
lu ditekankan adalah kegiatan 
prioritas. Jika itu menjadi pri-

oritas, maka sudah semestinya 
didukung. Dirinya mengaku 
masih menunggu perubahan 
kegiatan dari PJKSE.

Senada dengan Noval, Analis 
Perencana Rachman Kosasih, 
mengatakan sosialisasi penting 
dilakukan kepada seluruh jenis 
fungsional, terlepas dari jum-
lahnya sedikit atau melimpah. 
Menurutnya, meski bisa bela-
jar memahami secara mandi-
ri, tetapi akan lebih maksimal 
jika dibimbing oleh pihak yang 
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memiliki pengetahuan di bidang 
tersebut. Sebab, seringkali pe-
mahaman dari belajar mandi-
ri terhadap suatu hal berbeda 
dengan semestinya, misalnya 
dalam menafsirkan sebuah reg-
ulasi.  “Ya kita bisa mengerti, 
tetapi mungkin saja yang di-
maksud peraturan itu bukan 
seperti itu,” kata lelaki yang ker-
ap disapa Deden tersebut, Rabu 
(20/1/2021).

Ia menuturkan, banyak pega-
wai di Kemendagri yang belum 

siap menjadi pejabat fungsion-
al, karena ketidaktahuannya. 
Tidak semua pegawai di kom-
ponen Kemendagri mengetaui 
cara kerja jabatan fungsional. 
Terlebih, pada komponen yang 
memang komposisi jabatannya 
belum memiliki formasi jabatan 
fungsional. Karenanya, pema-
haman tersebut dibutuhkan 
termasuk di lingkungan Badan 
Litbang, meski sebelumnya tel-
ah memiliki formasi jabatan 
fungsional. “Sebagian besar en-

ggak siap menjadi fungsisonal, 
karena ketidaktahuan mereka,” 
katanya.

Selain itu, Analis Kepegawaian 
Arzad Sectio juga berharap, 
lembaga memiliki beragam ke-
giatan yang dapat menunjang 
kapasitas individu. Sebab, pe-
rubahan jabatan administasi ke 
fungsional harus diikuti dengan 
peningkatan kompetensi. Pe-
jabat fungsional juga berkaitan 
dengan pembentukan karakter 
di tingkat individu. Berbagai 
kegiatan penunjang yang perlu 
diadakan itu, seperti bimbingan 
teknis, training of trainer (TOT), 
kegiatan seminar, serta kegiatan 
penguatan lainnya. “Dulu kita 
bekerja dalam bentuk lemba-
ga, kalau ini kita bekerja untuk 
diri sendiri juga (lembaga dan 
diri kita sendiri,” katanya, Rabu 
(20/1/2021).

Kegiatan itu sebagai upaya agar 
pegawai terdampak penyetaraan 
bisa beradaptasi dengan peruba-
han yang ada. Sebab, kata Arzad, 
bila masing-masing individu tak 
bisa beradaptasi dengan tun-
tutan tugas dan fungsi jabatan 
yang baru diemban, maka akan 
menyulitkan yang bersangku-
tan dalam mengumpulkan an-
gka kredit, termasuk menam-
bah kompetensi, dan wawasan. 
“Intinya harus ada ruang-ruang 
yang difasilitasi untuk mening-
katkan kompetensi dan kapasi-
tas dari jabatan fungsional itu 
sendiri,” harap Arzad.

Sementara itu, Kepala Bagian 
Pembina Jabatan Fungsional, 
Kepegawaian dan Sisdur serta 
Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE) 
Badan Litbang, Abas Supriyadi, 
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mengatakan dalam waktu dekat 
PJKSE akan menggelar sosial-
isasi dengan melibatkan instansi 
pembina jabatan fungsional. So-
sialisasi pertama, bakal dilaku-
kan kepada jenis jabatan fung-
sional Analis Kebijakan karena 
jumlahnya paling banyak. Meski 

begitu, jabatan fungsional lainn-
ya juga akan mendapatkan pem-
bekalan serupa.

Dirinya menyarankan, agar para 
pegawai terdampak penyetaraan 
juga dapat terus meningkat-
kan kompetensinya. Tak han-

ya mengikuti pendidikan dan 
pelatian (Diklat), tetapi juga 
melanjutkan pendidikan formal. 
Sebab itu menjadi bagian dari 
syarat kenaikan jenjang karier. 
Menurutnya, tak sedikit pelu-
ang dari lembaga donor yang 
menyediakan beasiswa untuk 

melanjutkan sekolah. “Kalau 
ada kesempatan melanjutkan 
jenjang pendidikan yang leb-
ih tinggi maka teman-teman 
bisa mengambilnya,” pesannya, 
Rabu (27/1/2021). Di samping 
itu, PJKSE juga akan berusaha 
membantu mencari informasi 

terkait beasiswa yang bisa di-
manfaatkan pegawai.

Selain itu, Abas menyarankan, 
agar pegawai lebih aktif berkoor-
dinasi dengan komponen lain 
seperti mengikuti pembahasan 
rancangan kebijakan dan kegia-
tan lainnya. Dengan begitu, pen-

getahuan para pegawai Badan 
Litbang bisa lebih luas. Meski 
hal itu berkaitan dengan penu-
gasan, sehingga perlu kreativi-
tas untuk membangun jaringan 
dengan komponen lain. Abas 
mengatakan, selama pegawai 
berkomunikasi dengan PJKSE, 
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pihaknya bakal memfasilitasi 
kebutuhan penugasan tersebut. 
Dukungan itu sudah dilakukan, 
misalnya saat Peneliti Badan Lit-
bang mendapat penugasan dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In-
donesia (LIPI) untuk mengikuti 
kegiatan di lembaga itu.

Penyesuaian

Analis Kepegawaian Biro 
Kepegawaian Setjen Kemend-
agri, Arif Dharmawan menga-
takan untuk memperkuat pe-
mahaman pegawai terdampak 
penyetaraan, pihaknya bakal 
membentuk forum fungsional 

di Kemendagri. Forum itu mer-
upakan wadah komunikasi bagi 
pegawai terdampak yang masih 
awam soal jabatan fungsional 
yang diterimanya. Ia mencon-
tohkan, Analis Kepegawaian 
yang tersebar di komponen Ke-
mendagri kemudian dikumpul-
kan dalam satu forum untuk 
dilakukan penguatan kapasitas. 
“Kita kumpulkan jadi satu di 
sebuah forum Analis Kepega-
waian, terus kita berikan sema-
cam pembekalan, kita undang 
instansi pembina,” katanya, 
Rabu (10/2/2021).

Ia menyebutkan, penyetaraan ja-
batan pada akhir 2020 merupa-
kan momentum yang tepat bagi 
Biro Kepegawaian terutama ber-
kaitan dengan penyusunan do-
kumen Human Capital Develop-
ment Plan (HCDP) untuk lima 
tahun ke depan. Penyusunan 
itu perlu disesuaikan dengan ja-
batan fungsional yang baru dan 
hasil rekrutmen Pegawai Negeri 
Sipil yang baru. Penyesuaian itu 
berkaitan dengan bagian mana 
saja yang perlu diperkuat dan 
ditingkatkan kapasitasnya seh-
ingga menjadi road map HCDP 
lima tahun mendatang. “Jadi ta-
hun ini kita sedang menyusun 
strategi peningkatan kapasitas 
terkait dengan revisi atau peru-
bahan Human Capital Develop-
ment Plan di Kemendagri,” ka-
tanya.

HCDP merupakan dokumen 
yang disusun Biro Kepegawaian 
yang kemudian diserahkan kepa-
da Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BPSDM) se-
laku komponen yang salah satu 
tugasnya memperkuat kompe-
tensi SDM di Kemendagri. Arif 

mengaku, berdasarkan evaluasi 
terhadap pelaksanaan HCDP 
periode sebelumnya, tak sedikit 
agenda yang belum ditunaikan, 
baik dari jenis diklat maupun je-
nis peningkatan kompetensinya. 
Kendati demikian, dari tahun 
ke tahun pelaksanaan itu sudah 
mengalami perbaikan, misalnya 
diklat terkait penyusunan lapo-
ran, pengadaan barang dan jasa, 
serta jenis lainnya. Dengan ma-
sih adanya jenis diklat dan pen-
ingkatan kompetensi ini, Biro 
Kepegawaian perlu memberi-
kan penguatan ke BPSDM agar 
dapat terus berkolaborasi dalam 
meningkatkan kapasitas SDM di 
Kemendagri.

Ia menyebutkan, saat ini pe-
rubahan begitu cepat, terma-
suk dengan jalannya kebijakan 
penyetaraan jabatan. Di tengah 
situasi ini, pegawai perlu cepat 
merespons. Ia menyebutkan, 
untuk meningkatkan kapasitas 
individu, pegawai tak bisa hanya 
bergantung pada Biro Kepega-
waian maupun BPSDM, meski 
instansi terus berupaya men-
jalankan perannya secara maksi-
mal. Karenanya, masing-masing 
pegawai perlu juga meningkat-
kan kapasitasnya secara mandi-
ri. “Di tengah jabatan fungsional 
ini, mereka yang berfungsilah 
yang akan eksis,” katanya.

Cara untuk memfungsikan 
masing-masing pegawai, kata 
Arif, adalah dengan memper-
barui keahlian yang dimiliki. 
Di samping itu, pegawai harus 
perhatian terhadap keterampi-
lan yang dibutuhkan untuk lima 
atau sepuluh tahun mendatang. 
Dengan begitu, pegawai tetap 
bisa eksis secara individu. “Ka-
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lau masing-masing pegawai 
ini memiliki kesadaran untuk 
berubah meng-upgrade secara 
individu, maka secara kolektif 
organisasi kita Kementerian Da-
lam Negeri akan meningkat juga 
performance-nya,” ujar Arif.

Arif menjelaskan, saat ini jum-
lah pejabat struktural yang di-
miliki Kemendagri sebanyak 11 
persen, jabatan fungsional 29 
persen, dan pelaksana sebanyak 
60 persen. Di masa mendatang, 
jabatan pelaksana didorong 
agar jumlahnya berkurang dan 
mengisi jabatan fungsional. Be-
gitu pula dengan pengusulan 
formasi CPNS yang mesti mem-
pertimbangkan jabatan fung-
sional, artinya tak lagi merekrut 
jabatan pelaksana yang bersifat 
umum. “Memang harus dilaku-
kan penyesuaian ke jabatan 
fungsional,” katanya.

Sementara itu, dengan adan-
ya kebijakan penyetaraan ini, 
Sekretaris BPSDM Sukoyo me-
mastikan bahwa semua kegia-
tan BPSDM akan disesuaikan 
dengan perubahan tersebut. 
Sebab, prinsip pengembangan 
kompetensi itu berkaitan den-
gan individu termasuk jabatan-
nya. BPSDM sendiri tak hanya 
mengurusi SDM di lingkungan 
Kemendagri, tetapi juga di daer-
ah. Sukoyo mengatakan, ketika 
PNS di Kemendagri maupun 
pemerintah daerah sudah bera-
lih ke fungsional, maka pengem-
bangan kompetensi entah beru-
pa Bimtek, workshop, kursus, 
diklat, dan sebagainya bakal 
menyesuaikan. Sukoyo men-
yadari, tanpa diperkuat kapasi-
tas sesuai tugasnya, bagaimana 
mungkin pejabat fungsional 
bisa melaksanakan tugas dan 

fungsi di bidang tersebut. “Tu-
gas BPSDM adalah menguatkan 
fungsi jabatan mereka melalui 
pelaksanaan pengembangan 
kompetensi terkait jabatan mer-
eka,” katanya, Rabu (24/2/2021).

S u k o y o m e n c o n t o h k a n  
bagaimana BPSDM melakukan 
penyesuaian terhadap peruba-
han yang ada. Misalnya, kata 
Sukoyo, seorang pejabat admin-
istrasi yang disetarakan men-
jadi Analis Kepegawaian tak 
perlu lagi mengikuti kegiatan 
diklat terkait keuangan. Sebab 
itu tidak berkaitan dengan tugas 
yang bersangkutan. Pemberian 
diklat justru harus yang ber-
kaitan dengan tugas dan fungsi 
Analis Kepegawaian. Dengan 
begitu yang bersangkutan dapat 
meningkatkan angka kredit 
untuk kebutuhan kenaikan ja-
batannya. “Itu tentu saja by pro-

laporan utama
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cess karena namanya anggaran 
tahun ini kan dibuat di tahun 
2020, sehingga 2022 nanti kita 
akan menuju ke sana,” katanya.

Dalam rangka memberi pem-
bekalan kepada pegawai, Su-
koyo menjelaskan, BPSDM 
telah menggelar kegiatan yang 
melibatkan narasumber dari 
Kementerian PAN-RB. Pem-
bekalan itu seputar kebijakan 
penyetaraan jabatan dan karier 
jabatan fungsional. Ini mer-
upakan langkah pertama agar 
pegawai terdampak memiliki 
persepsi yang sama, dan tidak 
galau dengan pola kerja yang 
berbeda. 

Selain itu, beberapa instan-
si pembina jabatan fungsional 
justru memiliki inisiatif untuk 
melakukan sosialisasi secara 
virtual. Bahkan, di daer-
ah ada yang melakukan 

sosialisasi dengan melibatkan 
Kementerian PAN-RB. Sukoyo 
menyebutkan, pada pertengah-
an Maret 2021 ini BPSDM juga 
bakal menggelar Rapat Koor-
dinasi, yang salah satunya me-
ngundang dari Kementerian 
PAN-RB. Mereka dilibatkan, 
untuk menjelaskan kembali ter-
kait kebijakan penyetaraan ja-
batan.

Terkait dengan pengembangan 
kompetensi, lanjut Sukoyo, itu 
bisa dilakukan dengan dua cara. 
Pertama, melalui kelembagaan 
dengan menyiapkan program 
dan anggaran, agar pejabat 
memiliki kemampuan kompe-
tensi dalam melaksanakan tu-
gas dan fungsinya. Namun per-

lu disadari, lembaga 
memiliki keter-
batasan sumber 
daya, misalnya 
untuk mend-
iklatkan semua 

p e j a b a t 
fungsional. 
Karenanya, 
perlu men-

empuh jal-
ur kedua, 

yakni pegawai dapat mengem-
bangkan kapasitasnya secara 
mandiri dengan mengakses 
sumber informasi dari mana 
saja. “Mandiri itu artinya, mas-
ing-masing jabatan fungsional 
harus mau mengembangkan 
kapasitasnya dengan cara-cara 
mandiri, mengakses sumber in-
formasi dari mana saja,” katan-
ya.

Di masa mendatang, pengem-
bangan kompetensi juga me-
manfaatkan teknologi seperti 
yang dilakukan pemerintah 
dalam memberikan program 
kartu pra kerja. Sistem tersebut 
memberikan akses kepada mas-
yarakat untuk mengembang-
kan kompetensi sesuai kebutu-
hannya. Di masa mendatang, 
BPSDM juga akan menyediakan 
pengembangan kompetensi 
dengan cara serupa. Sehingga 
pegawai yang membutuhkan 
pengembangan kompetensi 
dapat mengunduh materi dan 
mempelajarinya secara mandiri. 
Saat ini, kata Sukoyo, BPSDM 
sudah mulai melakukan peman-
faatan teknologi dengan adanya 
e-learning yakni sistem pembe-
lajaran yang berbasis pada elek-
tronik. “Kita sudah mengubah 
mindset, nanti pengajar harus 
mulai menyiapkan video dan 

macam-macam,” katanya.

• Mujaeni
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MELAHIRKAN
JENIS JABATAN
FUNGSIONAL BARU

Sejumlah pejabat administrasi 
Kemendagri telah disetarakan 

menjadi pejabat fungsional. Untuk 
mengakomodasi tugas dan fungsi 

organisasi, Kemendagri dinilai perlu 
melahirkan jenis jabatan

fungsional baru.

Teks Mujaeni Foto Freepik

laporan utama
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Kemendagri disarankan agar mulai men-
data sekaligus melahirkan jenis jabatan 
fungsional baru sesuai dengan kebu-
tuhan. Supaya jabatan fungsional yang 

ada, betul-betul mendukung pelaksanaan tugas dan 
fungsi organisasi. Saat ini, jabatan fungsional yang 
menjadi binaan langsung Kemendagri jumlahnya 
masih terbatas. Sedangkan pejabat yang telah dise-
tarakan, didominasi oleh jabatan fungsional yang 
berada di bawah pembinaan kementerian atau lem-
baga lain. “Jangan kita dalam tanda petik, sekarang 
dipindahkan ke jabatan fungsional yang sebetulnya 
binaan kementerian dan lembaga lain, yang belum 
tentu berkesuaian langsung dengan tugas fungsi 
Kemendagri,” kata Staf Khusus Mendagri Bidang 
Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, 
Sugeng Hariyono, Kamis (4/2/2021).

Sugeng menyarankan, melahirkan jenis jabatan 
fungsional baru itu mengacu pada 10 aspek pem-
binaan dan pengawasan umum yang diemban Ke-
mendagri. Masing-masing aspek tersebut, dinilai 
berpotensi melahirkan jenis jabatan fungsional. 
Dengan begitu, tugas dan fungsi Kemendagri bet-
ul-betul didukung oleh pegawainya yang menjadi 
pejabat fungsional. “Misalnya kita perlu Analis Poli-
tik Dalam Negeri, karena kita sebagai dalam tanda 
petik pembina politik,” kata Sugeng.

Meski begitu, Sugeng mengakui, sebagian besar 
jabatan fungsional yang ada saat ini juga dapat 
mendukung kinerja organisasi, tetapi Kemend-
agri sebagai pembina dan pengawas jalannya pe-
merintahan daerah perlu membuat jenis jabatan 
fungsional yang benar-benar sesuai. Misalnya, kata 
Sugeng, Kemendagri yang mengemban tugas men-
gevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang bisa didukung oleh jabatan fungsional Evalu-
ator Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain 
itu, jabatan fungsional terkait perizinan juga bisa 
dibuat, karena 10 aspek penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah salah satunya terkait pelayanan publik. 
“Boleh kita melahirkan itu,” katanya.

Kebutuhan jenis jabatan fungsional juga perlu me-
lihat pada masing-masing komponen. Misalnya 
Badan Litbang yang saat ini telah menyetarakan 
pegawainya menjadi pejabat fungsional. Dari jenis 
fungsional yang ada, tak menutup kemungkinan 

perlu jenis fungsional lainnya. “Apa iya di Badan 
Litbang hanya perlu peneliti, perekayasa, kemudian 
analis kebijakan (jenis fungsional yang sudah ada), 
jangan-jangan ada tugas lain,” katanya.

Sugeng menyinggung soal tugas Badan Litbang ter-
kait inovasi daerah. Badan Litbang sendiri memili-
ki Pusat Litbang Inovasi Daerah. Tugas itu, katan-
ya, bakal lebih maksimal bila didukung oleh jenis 
fungsional yang memang khusus mengurus tugas 
tersebut. Namun sayangnya, jabatan fungsional ha-
sil penyetaraan kemarin, belum ada yang berkaitan 
langsung dengan inovasi daerah. Karenanya Badan 
Litbang perlu membuat jenis jabatan fungsional 
yang baru.

Upaya untuk melahirkan jenis jabatan fungsional 
itu diakui sudah dilakukan sebelum penyetaraan 
jabatan dilakukan. Sugeng mengaku, saat menjadi 
Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretar-
iat Jenderal Kemendagri, beberapa kali telah ber-
surat ke masing-masing komponen Kemendagri. 
Surat itu berisi agar komponen menginventarisasi 
kebutuhan jenis jabatan fungsional baru yang sesuai 
tugas dan fungsi. Dari inventarisasi itu, rencananya 
Biro Organisasi Tata dan Laksana bakal memediasi 
pengusulan tersebut, mulai dari naskah akademik, 
uji beban angka kredit, dan proses lainnya. Namun, 
proses inventarisasi itu belum berjalan maksimal. 

Sugeng menyadari pada 2019 dan 2020 tidak me-
mungkinkan komponen banyak bergerak mengu-
rusi persoalan penyetaraan jabatan. Terlebih pada 
2020 disibukkan dengan pandemi Covid-19. Ken-
dati demikian, inventarisasi itu masih dapat dilaku-
kan dan belum terlambat. “Ayo segera duduklah 
dengan Ortala dan dengan Kementerian PAN-RB,” 
katanya. Menurutnya, semua komponen berpotensi 
melahirkan jenis fungsional yang benar-benar ses-
uai dengan tugasnya.

Analis Kepegawaian, Biro Kepegawaian Setjen Ke-
mendagri Arif Dharmawan, menjelaskan potensi 
melahirkan jenis jabatan fungsional baru di bawah 
binaan Kemendagri terbuka lebar. Biro Kepega-
waian, kata Arif, berkomitmen mendorong kom-
ponen untuk melahirkan jenis jabatan fungsisonal 
baru di bawah binaan Kemendagri. Ia mengaku, 
pilihan jenis fungsional yang ada saat ini, masih ku-
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rang mewadahi tugas dan fungsi 
Kemendagri. Terlebih, dengan 
adanya penyetaraan jabatan 
administrasi ke fungsional ini, 
membuat cara pandang pegawai 
mengarah pada jabatan fung-
sional. “Jabatan fungsional ke 
depan menjadi jabatan utama di 
instansi pemerintah dalam hal 
ini juga di Kemendagri,” katan-
ya, Rabu (10/2/2021).

Biro Kepegawaian mengaku tel-
ah menganalisis jenis fungsion-
al apa saja yang bisa dilahirkan 
oleh komponen. Arif mencon-
tohkan di Ditjen Bina Keuangan 
Daerah paling sedikit ada tiga 
jenis jabatan fungsional yang 
berpotensi untuk dibuat. Ketiga 
jenis fungsional itu misalnya, 
jabatan fungsional Manajemen 
Aset Daerah, Analis APBD (An-
ggaran Pendapan dan Belanja 
Daerah), dan Analis Desentral-
isasi Fiskal.

Di komponen lain, misalnya 
Ditjen Politik dan Pemerintah-
an Umum paling sedikit ada 
dua jenis jabatan fungsional 
yang kemungkinan bisa dila-
hirkan, yakni Manajemen Res-

olusi Konflik dan jabatan yang 
kaitannya dengan kewaspadaan 
nasional atau politik dalam neg-
eri. “Potensi-potensi itu san-
gat dimungkinkan untuk kita 
bisa kelola,” katanya. Pada saat 
wawancara ini dilakukan, Arif 
bilang, pimpinan Biro Kepega-
waian bersama Ditjen Bina Ad-
ministrasi Kewilayahan tengah 
merumuskan jenis jabatan fung-
sional pemadam kebakaran.

Meski ada peluang untuk mela-
hirkan jenis fungsional baru, 
Arif menekankan hal itu itu tidak 
bisa dilakukan bila hanya men-
gandalkan Biro Kepegawaian. 
Masing-masing komponen yang 
merasa membutuhkan jenis ja-
batan fungsional baru tersebut 
mesti memberi masukan. Arif 
menjelaskan, pembuatan jenis 
jabatan fungsional baru sudah 
diatur dalam Permen PAN-RB.

Pengusulan jenis fungsional 
baru tersebut, diatur dalam Per-
men PAN-RB Nomor 13 Tahun 
2019 tentang Pengusulan, Pen-
etapan, dan Pembinaan Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu komponen Ke-
mendagri yang tengah men-
gusulkan lahirnya jenis fung-
sional baru yakni Badan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM). Sekeretaris 
BPSDM, Sukoyo, menjelaskan 
saat ini pihaknya sedang dalam 
proses melahirkan jenis fung-
sional baru yakni, Analis Sert-
ifikasi Pemerintahan Dalam 
Negeri. Saat ditemui Media BPP, 
Sukyoyo bilang suratnya sudah 
dikirimkan dari Menteri Dalam 
Negeri kepada Menteri PAN-
RB. 

Melahirkan jenis fungsion-
al tersebut, merupakan upaya 
mengakomodasi tugas dan fung-
si BPSDM yang memang belum 
terwadahi oleh jenis fungsional 
yang saat ini tersedia. “Ini mu-
dah-mudahan segera selesai,” 
katannya, Rabu (24/2/2021). 
Sukoyo menambahkan, jabatan 
ini terbuka untuk semua ASN, 
termasuk dari kementerian dan 
lembaga lainnya.

• Mujaeni
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lensa matra

Perayaan tahun baru Imlek Tahun 2021 di salah satu klenteng di Jakarta, Jumat (12/02/2021). 
Perayaan tersebut berlangsung khidmat meski dilaksanakan ditengah pandemi.
(Foto: Silo)
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lensa matra

Seluruh pegawai Badan Litbang Kemendagri mengikuti vaksinasi kedua di kantor pusat 
Kementerian Dalam Negeri, Jumat (19/03/2021). (Foto: Aji) 
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Direktur Lembaga

Riset

Dari Tukang Survei

sampai

Dedi banyak melaku-
kan riset terkait 
isu-isu politik yang 
sedang berkembang 

di Indonesia. Ketertarikannya 
dalam isu politik, sudah tumbuh 
dari aktivitasnya di organisa-
si ekstra kampus saat menem-
puh gelar sarjana, yang sistem 
pengkaderannya mengajarkan 
ihwal dunia politik. Terlebih 
UIN Syarif Hidayatullah Jakar-
ta tempat Dedi meraih gelar 
sarjana, dinilai sebagai kampus 
yang mendukung ekosistem 
intelektual, dengan banyaknya 
lingkar studi kajian yang men-
gasah pemikiran anggotanya. 
“Saya berada di wilayah sangat 
strategis untuk menempa diri 
menjadi periset,” tutur Dedi saat 
dihubungi, Jumat (19/2/2021).

Di sisi lain, Dedi merupakan 
jebolan dari Sekolah Demokrasi 

yang merupakan lembaga pen-
didikan rintisan, untuk para 
aktivis atau masyarakat yang 
memiliki perhatian terhadap 
perkembangan demokrasi di In-
donesia. Dari situlah, kemudian 
Dedi berpikir untuk menjadi 
periset, terutama di bidang poli-
tik karena sering bersentuhan 
dengan kajian tersebut, misaln-
ya terkait isu kesetaraan gender, 
isu yang berkaitan dengan opini 
publik, dan beragam isu lainnya. 
Menurutnya, menjadi periset 
tidak selalu dimaknai sebagai 
orang yang kerap berkorban, 
tetapi profesi itu juga bisa mem-
beri penghidupan. Meski itu bu-
kan tujuan utama bagi seorang 
periset.  Sebab tujuan utamanya, 
kata Dedi, yakni menghasilkan 
hasil riset yang berkualitas se-
hingga memberikan maslahat 
bagi masyarakat luas.

Kendati demikian, awal ma-
suk perguruan tinggi Dedi se-
benarnya bercita-cita menjadi 
seorang wartawan. Cita-cita itu 
sempat terwujud dengan beker-
ja di sebuah media massa di Ja-
karta. Namun dia berpikir, un-
tuk menjadi seorang wartawan 
ternama, membutuhkan usia 
sampai 40 tahun. Hitungan itu 
muncul setelah Dedi melihat 
sosok wartawan-wartawan ter-
kenal, yang berhasil mencapai 
puncak kariernya saat berusia 
40 tahun. Dengan pertimban-
gan itu, dirinya lebih menekuni 
dunia akademisi dan riset, seh-
ingga suami dari Rausalia Sapta 
Pratiwi itu, melanjutkan studi 
pendidikannya.

Keseriusan Dedi dalam mela-
koni aktivitas riset, ditunjuk-
kannya dengan mendirikan 
sebuah lembaga riset bersama 

L E B I H  D E K AT

Dedi Kurnia Syah Putra
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO)

Tempat Tanggal Lahir

Aceh Barat, 12 Desember 1989

Pendidikan

S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta

S2 Komunikasi Politik dan Media Universitas Mercu 
Buana

S3 Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
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koleganya. Lembaga yang diberi 
nama Indonesia Political Opin-
ion (IPO) itu, kemudian secara 
resmi terdaftar pada 2017. Meski 
aktivitas penelitian diakui sudah 
dilakukan jauh sebelum IPO di-
dirikan. Dedi mengungkapkan, 
anggota IPO berasal dari gabun-
gan berbagai akademisi dan pe-
neliti banyak lembaga. Misal-
nya dari akademisi Universitas 
Telkom Bandung, Universitas 
Mercu Buana Yogyakarta, UIN 
Syarif Hidyatullah Jakarta, dan 
perguruan tinggi lainnya.

Mereka yang ikut tergabung, 
merupakan akademisi yang 
memiliki perhatian terhadap 
kondisi demokrasi, politik, dan 
isu-isu lainnya yang terjadi di 
Indonesia. Dedi menekankan, 
lembaga ini didirikan secara 
resmi, sebagai bentuk pertang-
gungjawaban kepada negara. 
“Artinya ketika kita legal, ten-
tu apapun yang kita sampaikan 
kepada publik itu ada pertang-
gungjawabannya yang clear 
begitu,” kata dosen Universitas 
Telkom tersebut

Pada awal pembentukan IPO, 
Dedi berperan sebagai desainer 
metodelogi, bertugas memasti-
kan hasil riset yang dilakukan 
dapat diuji kebenarannya dan 

betul-betul bisa dipertanggung-
jawabkan. Di sisi lain, Dedi juga 
mendukung dari sisi pengeta-
huan termasuk desain risetnya. 
Sampai saat ini, Dedi dipercaya 
menduduki kursi Direktur Ek-
sekutif IPO. Selain memimpin 
bidang riset, ia juga mengo-
mandoi publikasi hasil riset ke 
masyarakat luas. Semua pen-
galamannya bertahun-tahun di 
bidang riset, ia gunakan untuk 
mengembangkan lembaga terse-
but.

Berbagai riset telah dilakukan 
IPO, misalnya terkait indeks 
demokrasi, yang melihat dari 
dua sisi yang berbeda, yakni per-
tama di era elektronik yang dise-
butnya ekonokrasi (elektronik, 
kognitif, demokrasi). Kedua, 
demokrasi yang ada di dalam 
dunia nyata. Setelah memband-
ingkan keduanya, demokrasi di 
Indonesia, kata Dedi, mestinya 
sudah bergeser dari yang berupa 
konvensional beranjak ke arah 
virtual. Ini berkaitan dengan 
bagaimana kebijakan publik dan 
pendapat masyarakat, bisa diko-
munikasikan melalui berbagai 
medium, seperti media sosial 
dan teknologi informasi lainnya.

Pihaknya kemudian, memad-
ukan dengan UU yang relevan 

dengan kondisi tersebut, salah 
satu misalnya UU Nomor 19 
Tahun 2016 tentan perubahan 
atas UU Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transak-
si Elektronik (ITE). “Apakah 
Undang-Undang ITE itu bisa 
melindungi demokrasi di era 
virtual atau tidak begitu?” kata 
Dedi. Faktanya, lanjutnya, ada 
kemungkinan UU ITE tersebut 
perlu diperbaiki, supaya mampu 
menertibkan masyarakat virtual 
yang disebut juga cyber society.

Di era konvensional, lanjutnya, 
ada semacam kebiasaan yang 
tidak bisa secara pasti men-
jelaskan sebuah pendapat yang 
disampaikan itu masuk kate-
gori kritik, SARA, menyakiti, 
bisa dilaporkan ke polisi atau 
tidak. Sedangkan UU ITE justru 
dapat digunakan dalam banyak 
kondisi. Misalnya, bila menyam-
paikan pendapat di media sosial, 
UU ITE bisa digunakan sesuai 
dengan tafsir seseorang yang 
tersinggung atau terlibat da-
lam percakapan. Sementara, di 
era sekarang terlebih pandemi, 
banyak orang yang justru men-
gakses informasi melalui virtual. 
Semestinya, UU ITE mau tidak 
mau harus akomodatif terhadap 
kondisi tersebut. Paling tidak, 
membuat tatanan masyarakat 

Berawal menjadi surveyor untuk berbagai lembaga riset pada saat 
mahasiswa, Dedi Kurnia Syah Putra mulai tertarik dengan dunia penelitian. 
Awalnya profesi itu ia lakoni, semata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
selama kuliah. Kala itu, tak sedikit mahasiswa semester awal di kampusnya, 

mengandalkan profesi tersebut untuk mencari pendapatan.
Namun siapa sangka, kegiatan itu membawa Dedi masuk lebih dalam 

menekuni dunia riset secara lebih profesional.
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dapat lebih tertib, agar tidak 
seenaknya saling melaporkan 
maupun tersinggung, dan sema-
camnya. Namun di sisi lain, ini 
juga bisa membuat masyarakat 
lebih dewasa dalam bermedia.

Dirinya mengaku setuju den-
gan pendapat yang menyatakan 
bahwa simbol-simbol nega-
ra harus dihormati. Artinya, 
jangan kemudian masyarakat 
dengan kebebasan berpendapa-
tnya, mengkritik yang cend-
erung merendahkan martabat 
dari simbol negara. Namun, 
masyarakat katanya, juga perlu 
diberikan kebebasan yang meng-
hilangkan rasa takut ketika hen-
dak menyampaikan pendapat di 
muka umum. Dua hal ini, ka-
tanya, diperlukan supaya simbol 
negara tetap dihormati, tetapi 
negara juga tidak boleh represif 
terhadap masyarakat. “Makanya 
yang diperlukan adalah kete-
gasan Undang-Undang, kalau 

produk kebijakan publiknya 
jelas kemudian komunikasinya 
dengan masyarakat juga jelas 
tentu semuanya akan baik-baik 
saja,” ujar Dedi.

Di beberapa riset yang dilaku-
kan IPO, seringkali menemukan 
bahwa hampir semua kebija-
kan yang dikeluarkan pemerin-
tah menuai pro kontra, bukan 
karena muatan kebijakannya 
tetapi masyarakat yang tidak 
menerimanya secara pasti dan 
menyeluruh dari kebijakan 
tersebut. Dirinya meyakini, ke-
bijakan pemerintah dibuat ti-
dak dengan sembarangan, teta-
pi melalui sejumlah tahapan 
seperti kajian yang mendalam. 
Dengan begitu, kata Dedi, bila 
pemerintah berhasil menjelas-
kan kepada masyarakat terkait 
kebijakan yang dibuat, maka 
mereka sebetulnya menerima 
dengan baik.

Untuk membangun pemaha-
man itu, menurutnya, perlu 
melakukan beberapa hal mis-
alnya, pemerintah menempat-
kan tokoh-tokoh berintegritas 
dengan isu yang hendak disam-
paikan. Ia mencontohkan, saat 
pemerintah mengeluarkan kebi-
jakan tentang pemilihan kepala 
daerah (Pilkada). Pihak yang 
diberi ruang untuk membicara-
kan tersebut cukup dari Kemen-
terian Dalam Negeri. Jangan 
sampai, kementerian lain turut 
menyampaikan pendapat yang 
menimbulkan informasi sim-
pang siur. Alasannya, integritas 
penyampai pesan bakal menjadi 
berkurang. Begitu pula dengan 
urusan perhubungan misalnya, 
yang cukup disampaikan oleh 
Kementerian Perhubungan. 
Meski pendapat dari kemente-
rian lain lebih benar, tetapi bila 
itu terjadi dampaknya membuat 
pesan menjadi bias dan terjadi 
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tumpang tindih informasi.

Selain riset soal indeks demokra-
si di Indonesia, IPO juga telah 
memiliki agenda yang mengacu 
sampai 2024. Agenda utaman-
ya, kata Dedi, yakni mengawal 
regenerasi politik yang dijalank-
an melalui pelaksanaan Pemilu, 
baik berupa Pilkada, Pemilihan 
Legislatif, maupun Pemilihan 
Presiden agar berjalan sesuai 
koridor demokrasi. Selain itu, 
IPO juga bertekad menjadi lem-
baga yang menjembatani antara 
kepentingan masyarakat dengan 
pembuat kebijakan. “Makanya 
kemudian IPO fokus dengan ka-
jian opini publik itu dimaksud-
kan adalah apapun yang dihara-
pkan masyarakat itu bisa sampai 
kepada pembuat kebijakan baik 
itu pemerintah maupun parlem-
en,” ujar Bapak dua anak ini.

Dosen

Sebagai seorang dosen, Dedi 
juga mendorong agar maha-
siswa perhatian terhadap riset 
melalui hal-hal yang mereka su-
kai. Ia mencontohkan, tema riset 
mahasiswa Universitas Telkom 
misalnya berkaitan dengan big 
data. “Karena saya kebetulan di 
(Universitas) Telkom yang yang 
dekat sekali dengan teknologi 
informasinya, tentu riset-riset 
mahasiswa diarahkan ke hal-hal 
yang sifatnya adalah teknologi 
informasi selain itu sesuai den-
gan zaman mereka,” katanya.

Dengan cara demikian, respons 
mahasiswa diakui antusias ter-
lebih bila dilibatkan langsung 
ke agenda riset. Strategi itu juga 
dilakukan IPO, yang dalam 
pelaksanaannya juga melibat-

kan mahasiswa sebagai survey-
or. Ia menyebutkan, antusias 
muncul karena mereka diberi 
kepercayaan untuk terlibat da-
lam riset. Sehingga mereka tak 
hanya dianggap sekadar sebagai 
asisten, tetapi juga bertanggu-
ng jawab terhadap tugas yang 
diemban. “Misalnya mereka 
kita tugaskan sebagai surveyor, 
ya mereka akan bertanggung 
jawab sebagai surveyor, melaku-
kan penginputan data terma-
suk terjun ke masyarakat untuk             
interview dan segala macamn-
ya,” katanya.

Bila dosen meminta maha-
siswanya melakukan riset, se-
mentara dirinya membimbing 
dari belakang tanpa turut turun 
ke lapangan, makan akan men-
jadi sulit. Satu sisi, mahasiswa 
akan kesulitan mengikuti ritme 
dose yang telah memiliki banyak 
pengetahuan dibanding maha-
siswanya. Sementara mahasiswa 
justru dipaksa untuk mengikuti, 
sehingga akan terseok-seok.

Menurut Dedi, menekuni pe-
neliti berarti menjadi seorang 
pembelajar. Dirinya selalu mena-
namkan pada peneliti muda ter-
masuk saat berbagi pengalaman 
dengan peneliti senior, yakni 
jangan sampai memiliki tenden-
si terhadap peneliti lain. Baik 
buruknya hasil kajian peneliti 
lain harus diterima. Bila pene-
litian itu baik maka akan mem-
perkaya khazanah pengetahuan. 
Namun bila hasil penelitian 
orang lain lebih buruk dari yang 
kita sangka, maka itu juga mem-
berikan pelajaran, bahwa selalu 
ada celah dalam penelitian. Seh-
ingga peneliti dapat belajar dan 

menghindari celah tersebut.

Di sisi lain, kata Dedi, menjadi 
seorang peneliti harus merde-
ka, jangan sampat terdikte oleh 
sesuatu di luar kepakarannya. 
Artinya, seorang peneliti ha-
rus konsisten dengan bidangn-
ya. Ia mencontohkan, peneliti 
di Badan Litbang Kemendagri 
yang mesti merdeka dalam 
menggunakan metodelogi dan 
menghasilkan data. “Yang jelas 
peneliti kan tentu tidak boleh 
berbohong begitu, kan peneliti 
tidak boleh melakukan rekayasa 
apapun,” pungkas Dedi.
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Mengapa Orang-orang Baik Terpecah 
Karena Politik dan Agama

Hari ini kita tidak lagi 
asing dengan perti-
kaian karena mas-
alah politik. Orang 

mengerahkan segala cara agar 
supaya pihak yang dipilihnya 
menang dan menduduki tampuk 
kekuasaan. Debat-debat marak, 
mulai dari debat-debat “formal” 
yang disiarkan di saluran-saluran 
televisi, sampai debat “non-for-
mal” melalui argumen-argumen 
yang berseliweran di media so-
sial layaknya peluru-peluru sena-
pan dalam sebuah pertempuran. 
Orang sedemikian yakin bahwa 
pihak yang dipilihnya baik, be-
nar dan harus menang, sementa-
ra pihak lawan adalah pihak yang 
jelek, salah dan harus kalah. Uni-
knya, bahkan ketika orang-orang 
tidak mendapat apa-apa dari 
debat di media sosial tersebut, 
mereka tetap saja melakukannya 
dengan penuh semangat.

Sementara itu, dalam kasus ag-
ama masalahnya sedikit lebih 
rumit. Agama mana pun, seku-
rang-kurangnya secara implisit, 
tentulah membawa ajaran bahwa 
dirinya yang benar, sementara 
yang lain salah, baik ini diutara-
kan para pemeluknya atau tidak. 

Di titik ini, pemeluk suatu ag-
ama terbagi menjadi dua: mereka 
yang mengedepankan toleransi 
sehingga memilih untuk tidak 
membawa ajaran tersebut ke per-
mukaan dan mereka yang gemar 
berkonflik dengan memuncul-
kan ajaran tersebut terang-teran-
gan.

Melalui The Righteous Mind, Jon-
athan Haidt tidak menuturkan 
bagaimana seyogyanya seseo-
rang menentukan pilihan politik 
atau agama yang benar, namun 
ia mundur selangkah dengan 
mempertanyakan mengapa kita 
begitu rentan terpecah oleh per-
bedaan soal politik dan agama. 
Bagaimana kita bisa menentukan 
apakah suatu perbuatan itu salah 
atau benar? 

Haidt memberi contoh, 

Anjing milik suatu keluarga 
mati tertabrak mobil di depan 
rumah mereka. Keluarga itu 
pernah mendengar bahwa dag-
ing anjing itu enak rasanya. Jadi 
mereka memotong-motong an-
jing itu, memasak dan menya-
jikannya untuk makan malam. 
Tidak ada yang melihat mereka 
melakukannya (hal. 1). 

Pertanyaannya, apakah tindakan 
keluarga itu benar? Sebagian dari 
kita (mungkin sangat banyak) 
akan mengatakan bahwa kelu-
arga tersebut salah, karena me-
makan hewan peliharaan sendiri 
itu menjijikkan. Namun sebagian 
akan menjawab bahwa tidak 
masalah mereka melakukannya, 
toh anjing itu sudah mati dan 
tidak ada satu pun yang tersaki-
ti atau dirugikan dalam hal ini. 
Kedua penilaian itu jelas berbe-
da, namun susah untuk diputus-
kan mana yang benar di antara 
keduanya, terutama jika kita 
berusaha untuk bersikap netral 
pada awalnya. Diskusi-diskusi 
yang membuka wawasan sema-
cam inilah yang menjadi salah 
satu sisi menarik buku ini.

Dari mana datangnya morali-
tas kita?

Orang telah berusaha men-
jawab pertanyaan tersebut se-
jak ribuan tahun yang lalu dan 

The Righteous Mind : Mengapa Orang-Orang Baik Terpecah 
Karena Politik dan Agama?

Penulis : Jonathan Haidt

Penerbit : Penerbit KPG

Tahun Terbit : November, 2020

Jumlah halaman : xv + 464 halaman

Oleh : Hari Taqwan Santoso
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jawaban-jawaban mereka bisa 
dikelompokkan menjadi tiga. 
Pertama, nativisme yang per-
caya bahwa moralitas kita ada-
lah “barang bawaan” yang telah 
melekat dalam akal kita sejak 
lahir. Moral sudah ditanamkan, 
barangkali ke dalam hati kita 
dan ditulisi oleh Allah (seperti 

kata Alkitab), atau dalam emosi 
moral kita yang merupakan ha-
sil evolusi (seperti yang diajukan 
oleh Darwin) (hal. 4). Kedua, 
empirisme yang percaya bahwa 
moralitas kita berasal dari asu-
han, dari cara bagaimana kita 
dididik dan lingkungan kita. 

Bayi yang baru lahir kurang-leb-
ih adalah seperti kertas kosong 
(seperti yang dikatakan John 
Locke). Jika moralitas bervariasi 
di seantero dunia dan dari abad 
ke abad, maka mana mungkin ia 
merupakan bawaan? Moral apa 
pun yang kita miliki ketika de-
wasa pastilah dipelajari semasa 
kanak-kanak dari pengalaman 
kita sendiri, termasuk  orang-
orang dewasa [di sekitar kita] 
yang memberitahu kita apa yang 
salah dan apa yang benar (hal. 
4-5).

Haidt tidak puas dengan kedua 
jawaban tersebut dan memihak 
jawaban ketiga, yaitu rasion-
alisme, yang percaya bahwa 
anak-anak menemukan sendiri 
moralitas mereka. Dalam hal 
ini, Haidt merujuk pada seo-
rang ahli psikologi moral lain, 
Jean Piaget. Piaget pernah me-
neliti anak-anak dan berfokus 
pada kesalahan-kesalahan kecil 
yang mereka lakukan. Misaln-
ya, Piaget mengisi dua gelas mi-
num identik dengan air dan dia 
menanyai anak-anak itu apakah 
kedua gelas tersebut berisi air 
dalam jumlah yang sama. Mer-
eka menjawab, ya. Kemudian 
dia menuangkan air dalam salah 
satu gelas ke gelas lain yang lebih 
ramping dan menanyakan per-
tanyaan yang sama. Anak-anak 
yang lebih muda dari 6 atau 7 
tahun biasanya akan menjawab 
tidak. Menurut anak-anak itu, 
gelas yang lebih ramping beri-
si lebih banyak air karena per-
mukaannya lebih tinggi. Piaget 
juga menemukan bahwa tidak 
ada gunanya bagi orang dewa-
sa menjelaskan pada mereka 
bahwa air yang dipindahkan itu 

tetap sama jumlahnya, entah 
permukaannya lebih tinggi atau 
tidak. Anak-anak tidak akan 
memahaminya sampai usia (dan 
tahap kognitif) ketika akal mer-
eka siap (hal. 5-6). 

Dengan kata lain, pemahaman 
tentang volume air yang tidak 
berubah bukanlah bawaan dan 
tidak dipelajari dari orang de-
wasa. Anak-anak menemukan-
nya sendiri, namun hanya ketika 
akal mereka siap dan mereka 
diberi jenis pengalaman yang 
benar (hal. 6).

Intuisi duluan nalar kemudian

Marilah sejenak kita tinjau diri 
kita sendiri, ketika berhadapan 
dengan pilihan politik. Kemu-
ngkinan besar, kita memilih 
dahulu berdasarkan intuisi/
perasaan/kesan, baru kemudi-
an melakukan pembelaan dan 
berargumen berdasarkan nalar 
dan logika. Dihadapkan pada 
sosok politisi A dan B (bisa leb-
ih dari dua), kita memilih dulu 
berdasarkan kesan yang perta-
ma kali muncul, baru menyusun 
bukti-bukti untuk mendukung 
pilihan kita, bukan sebaliknya. 
Bahkan ketika bukti-bukti yang 
kita susun bertentangan dengan 
pilihan kita, kita masih tidak 
mengubah pilihan dengan be-
rupaya menyusun bukti-bukti 
lain yang berkebalikan. 

Oleh karena itu, terhadap per-
tanyaan tentang mengapa kita 
rentan terpecah karena politik, 
jawaban yang disuguhkan Haidt 
adalah bahwa kita menggu-
nakan intuisi lebih dulu semen-
tara nalar belakangan, mengi-
kuti filsuf David Hume dengan 
ungkapannya yang terkenal 

Mengapa orang-orang 
baik terpecah belah 
karena politik dan 
agama? Mengapa 
masyarakat makin 
terpolarisasi dan saling 
curiga, bukannya 
berusaha bekerja 
sama? Mengapa ada 
pandangan moral yang 
berbeda-beda?

Ahli psikologi Jonathan 
Haidt meneliti asal-usul 
keragaman pandangan 
moral di antara manusia. 
Peran emosi dan nalar 
dalam memandu 
moral, serta alasan 
moral yang mendasari 
berbagai kubu dalam 
politik, termasuk 
dalam bahasan buku 
ini. Turut tercantum 
usul mengenai di 
mana kita semua bisa 
mendapatkan titik temu.



46
mediabpp

“nalar adalah dan hanya cocok 
menjadi abdi emosi”.

Akal terbagi-bagi menjadi be-
berapa bagian seperti seorang 
penunggang (proses-proses 
terkontrol) di atas seekor ga-
jah (proses-proses otomatis). Si 
penunggang berevolusi untuk 
mengabdi kepada si gajah. 

Kita bisa melihat penunggang 
yang melayani gajah ketika 
orang-orang tercengang secara 
moral. Mereka punya firasat kuat 
tentang apa yang benar dan apa 
yang salah, dan mereka meny-
usun justifikasi belakangan bagi 

perasaan-perasaan itu. Bahkan 
ketika sang abdi (penalaran) 
pulang dengan tangan kosong, 
sang tuan (intuisi) tidak mengu-
bah penilaiannya. (hal. 64).

Oleh karena itu, jika Anda in-
gin mengubah pikiran seseo-
rang tentang suatu permasalah-
an moral atau politik, bicaralah 
dengan gajahnya. Bila Anda 
meminta orang-orang untuk 
memercayai sesuatu yang me-
langgar intuisi mereka, mereka 
akan mencurahkan upaya un-
tuk mencari pintu keluar daru-
rat guna melarikan diri –alasan 
untuk meragukan argumen atau 

kesimpulan Anda. Mereka akan 
nyaris selalu berhasil (hal. 65).

The Righteous Mind cukup be-
rat untuk mereka yang awam 
dalam bidang Psikologi Mor-
al. Dengan istilah-istilah teknis 
dan hasil-hasil penelitian para 
ahli yang disajikan, tingkat kes-
ulitannya hampir setara dengan 
buku-buku ajar dalam bidang 
yang bersangkutan. Namun 
gaya penulisan yang naratif ser-
ta pokok-pokok bahasan yang 
menarik membuat buku ini lay-
ak dibaca siapa pun yang ingin 
memahami segayung air dari 
samudera pikiran manusia.

“Morality binds and blinds. It binds us into ideological 
teams that fight each other as though the fate of the world 
depended on our side winning each battle. It blinds us to 
the fact that each team is composed of good people who 
have something important to say”.

Jonathan Haidt
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F I LM
R E S E N S I

Menilik sejarah penyusunan kamus 
oxford, mungkin bukan kisah yang 
menarik untuk diketahui. Namun 
premis itulah yang diangkat oleh 

sutradara Farhad Safinia (alias P.B. Shemran) da-
lam film anyarnya berjudul “ . Alih-alih menjemu-
kan, film ini mampu menyajikan pengetahuan baru 
mengenai dunia linguistik. Mengambil latar abad 
pertengahan Inggris yang memikat, dan ditunjang 
dengan duet aktor kawakan: Mell Gibson, Sean 
Penn, dan Eddie Marsan, membuat film ini sangat 
layak untuk dinikmati. Meski begitu, ini bukanlah 
jenis film untuk penonton yang kurang sabar. Hal 
ini karena kita terlebih dahulu diajak memahami 
dialog mendalam guna membangun karakter dari 
masing-masing tokoh. Walaupun berjalan dengan 
lamban, namun sutradara mampu mengeksploitasi 
segala konflik dengan komposisi yang pas.

Kisah diawali dengan menceritakan kegetiran dari 
Dr. Minnor yang diperankan Sean Penn. Seorang 
dokter bedah dan veteran Angkatan Darat Ameri-
ka Serikat. Dirinya mengidap penyakit skizofrenia. 
Akibat penyakit tersebut, ia merasa selalu dihantui 

sosok seorang desertir yang mencoba membalas 
dendam kepadanya. Pada suatu malam dirinya 
menembak mati pria asing di jalan, karena men-
gira korban adalah sosok desertir itu. Pasca pen-
embakan, Dr. Minnor menjalani sidang atas per-
buatannya. Namun beruntung, hakim menilai Dr. 
Minnor mengidap gangguan jiwa, sehingga hanya 
diwajibkan menjalani terapi di rumah sakit jiwa. Pu-
tusan itu jadi polemik di masyarakat Inggris, karena 
korban adalah kepala keluarga dari istri bernama 
Eliza Merret dengan 6 orang anaknya yang masih 
kecil. Kehadiran janda Eliza Merret nantinya bakal 
menjadi salah satu konflik utama di film ini.

Setelah menyaksikan cerita melankolis dari Dr. 
Minnor, kita beralih ke kisah James Murray. Seo-
rang filolog yang berasal dari keluarga miskin Skot-
landia. Dirinya mempelajari bahasa secara otodi-
dak karena putus sekolah. Kecintaannya terhadap 
bahasa, membawa dia tertarik untuk melamar ke 
Universitas Oxford yang saat itu sedang mengerja-
kan proyek pembuatan kamus. Saat melamar, Mur-
ray sempat diragukan oleh para dewan di Oxford 
karena tidak memiliki gelar akademis apapun. Na-

Drama DIBaLIK
PErBUrUaN KaTa
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mun dengan cerdas, ia mampu meyakinkan dewan 
dengan menunjukan kemampuan berbahasa Latin, 
Belanda, Jerman, Celtic, Denmark hingga Arab. 
Sampai akhirnya Murray pun dipercaya untuk men-
gomandoi proyek pembuatan kamus, yang sudah 
lama mengalami kebuntuan.

Murray pun memulai perjalanan memburu seti-
ap kata dimulai dari huruf a. Dia bersama timnya 
mempelajari definisi hingga sejarah dari setiap kata. 
Pekerjaan ini tentu bukanlah hal yang mudah. Den-
gan keterbatasan tenggat waktu, sumber daya an-
ggaran, hingga tekanan politis di lingkaran dewan 
Oxford, menghasilkan aral yang menambah berat 
pekerjaan ini. Kemudian tercetuslah ide dari Mur-
ray, untuk mengajak masyarakat Inggris untuk ikut 
membantu menjadi kontributor kata. Gagasan yang 
sempat dipertentangkan oleh Dewan Oxford karena 
menganggap masyarakat tidak memiliki kepakaran 
untuk menjadi kontributor. Namun kecerdasan 
dari Murray kembali mampu meyakinkan Dewan 
Oxford bahwa cara itu dapat memecah kebuntuan 
pembuatan kamus selama ini.

Murray dan tim akhirnya mengirimkan ajakan 
tersebut melalui surat yang disisipkan di majalah, 
koran, dan buku yang beredar di masyarakat. Syah-
dan surat ajakan itu sampai di rumah sakit jiwa 
tempat Dr. Minnor menjalani terapinya. Dr. Minnor 
yang saat itu menggandrungi aktivitas membaca se-

bagai bentuk terapi yang efektif untuk mengatasi de-
lusinya merasa tertantang untuk membantu proyek 
yang tertuang dalam surat dari Murray. Dr. Minnor 
akhirnya menjadi figur yang paling produktif dalam 
menyumbangkan 10 ribu kata, yang sebelumnya 
bahkan sulit untuk dipecahkan oleh Murray.

Konflik lain kemudian dihadirkan sutradara melalui 
sosok janda Eliza Merret. Pada awalnya Eliza sangat 
membenci Dr. Minnor. Eliza menganggap Minnor 
lah sosok yang paling bertanggung jawab atas ke-
sulitan hidupnya selama ini. Eliza terpaksa mem-
pekerjakan anaknya bahkan melacur untuk mem-
biayai hidupnya selepas suaminya meninggal di 
tangan Dr. Minnor. Namun akhirnya, Eliza malah 
berubah mencintai sosok Dr. Minnor. Film ini me-
mang tidak memiliki plot yang rumit atau kisah 
drama yang pelik, karena diangkat dari kisah nyata. 
Selain itu, film The Professor and The Madman ini 
juga merupakan adaptasi buku dengan judul sama 
yang ditulis oleh Simon Winchester. Persahabatan 
antara Murray dan Dr. Minnor dalam menyele-
saikan tugas monumental, dan rumitnya kisah cinta 
antara Dr. Minnor dan Eliza, menjadikan kita tidak 
terasa sudah menyelesaikan sebuah film berdurasi 2 
jam lebih. The Professor and The Madman menjadi 
sebuah film dengan tema yang jarang namun sangat 
menarik untuk disaksikan.

• Aji
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Pemerintah terus berkomitmen dalam 
mengembangkan sumber-sumber ener-
gi nabati melalui pencanangan program 
B30. Sebagai info, program B30 merupakan 

bentuk pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) 
dengan komponen nabati sebesar 30%. Jika dirunut 
dari sejarahnya, pemenuhan komponen nabati su-
dah dimulai sejak 2008 dengan program B2,5 yang 
dilanjutkan program B10 di tahun 2014 kemudian 
B40 mulai tahun 2020 serta B50 pada 2021. Meski 
menuai banyak pujian, beberapa pihak juga terus 
mengingatkan perlunya kebijakan yang kompre-
hensif khususnya dari aspek perhitungan teknis, 
riset, kebutuhan finansial dan juga infrastruk-
tur pendukung lainnya. Hal ini sangat diperlukan 
mengingat kebijakan pengembangan Bahan Bakar 
Nabati (BBN) merupakan policy lintas sektor dan 
multidimensional. 

Karenanya kebijakan yang komprehensif sangat 
dibutuhkan untuk menjaga supaya program dapat 
berjalan secara utuh dan berkelanjutan, bukan seka-
dar kebijakan yang ramai di awal saja namun tidak 
berlanjut di kemudian hari. Tak salah jika peta jalan 
pengembangan BBN menjadi kunci untuk meru-

muskan cara dan solusi agar seluruh sumber daya 
domestik dapat dioptimalkan dalam mendukung 
tercapainya tujuan. Salah satu hal yang krusial ada-
lah aspek pemenuhan bahan baku B30 itu sendiri, 
apakah hanya di-supply dari kelapa sawit atau just-
ru dari sumber bahan baku lainnya. Ini segera wa-
jib diputuskan karena implikasi biaya, riset, strate-
gi pengembangan dan teknologi tentu akan sangat 
berbeda. Belum lagi terkait dengan pemenuhan 
aspek pendanaan yang biasanya menjadi permas-
alahan klasik termasuk pertanyaan: dana disiapkan 
publik atau swasta?

Pengalihan subsidi dan industrialisasi di 
daerah

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendanaan 
itu sendiri, secara teori pemerintah memiliki 
diskresi via mekanisme kebijakan fiskal. Namun 
perlu diingat bahwasanya pendanaan pemerintah 
tentunya memiliki keterbatasan. Secara umum kap-
asitas maksimal pendanaan APBN dan APBD tak 
lebih dari 20%. Namun perlu diingat bahwa peran 
kebijakan fiskal, memiliki tiga fungsi utama baik 
sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Diskresi 
yang pertama terkait dengan fungsi alokasi dapat 
diwujudkan melalui mekanisme pemberian insen-
tif dan kemudahan fiskal dalam skema perpajakan. 
Perluasan sharing beban antara APBN dan APBD 
menjadi sangat menarik untuk terus dikaji sebagai 
tindak lanjut regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif 
dan Kemudahan Investasi oleh Pemda. Kolaborasi 
ini kedepannya akan mengubah pandangan bahwa 
insentif tidak melulu milik APBN semata, melain-
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kan juga menjadi ranah APBD. Perlu dicatat bahwa 
definisi insentif tidak hanya berkaitan dengan fiskal, 
melainkan juga non-fiskal dalam bentuk kemuda-
han usaha, kepastian hukum dan kemudahan peri-
jinan.

Diskresi bantuan berikutnya melalui kebijakan 
belanja khususnya belanja subsidi energi. Dalam 
APBN, pos belanja subsidi energi terdiri dari subsi-
di BBM dan LPG serta subsidi listrik. Untuk tahun 
2020, pemerintah sepakat subsidi energi diarahkan 
untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mem-
perkuat pengendalian dan pengawasan. Sebagai 
informasi, beberapa item yang mempengaruhi naik 
turunnya besaran subsidi energi diantaranya asum-
si nilai tukar, harga minyak dan harga batu bara 
acuan. Untuk APBN 2020, nilai tukar ditetapkan 
14.400 sementara harga minyak 65 dan harga batu 
bara acuan sebesar 90. Meningkatkan polemik AS 
dan negara Timur Tengah, ditengarai akan me-
nimbulkan gejolak geopolitik yang mendorong ke-
naikan harga minyak internasional ke level yang ti-
dak dapat diprediksi secara tepat. Asumsi nilia tukar 
dalam APBN jelas akan mengalami tekanan hebat 
jika gesekan ini nantinya betul-betul berujung ter-
jadinya invasi militer di lapangan.

Menilik sejarahnya, besaran subsidi energi ini per-
nah menjadi momok yang begitu menakutkan bagi 
APBN hingga tahun 2014. Untungnya, pemerintah 
mengambil kebijakan radikal untuk menghapus 
subsidi premium serta menjalankan mekanisme 
subsidi tetap solar per 1 Januari 2015. Sebagai per-
bandingan, hingga APBN 2014 saja beban subsidi 
BBM dan LPG mencapai Rp240 triliun sementara 
subsidi listrik Rp101,8 triliun sehingga total subsidi 
energi mencapai Rp341,8 triliun. Belajar dari re-alo-
kasi belanja tersebut, bukan mustahil jika BBN ke 
depannya juga berpotensi untuk mendapatkan hal 
yang sama terlebih alasan geopolitik akan memper-
berat pasokan BBM. Potensi terbesar dimungkink-
an dari hasil efisiensi dan efektivitas ketepatan sub-
sidi listrik. Dengan penurunan beban subsidi listrik, 
maka saving dana yang didapat dapat diarahkan 
untuk mendorong percepatan pengembangan BBN 
demi percepatan pemenuhan komitmen B30-B50 
tahun-tahun ke depan. 

Terkait dengan isu feed stock apakah hanya dari 
CPO semata atau juga mengembangkan produk 

lain, penulis justru mendorong perlunya diversifi-
kasi feed stock demi menjaga komitmen pemerin-
tah dari penurunan degradasi dan deforestasi hutan 
alam. Sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa 
komoditi minyak sawit mentah (crude palm oil/
CPO) memiliki peran yang luar biasa bagi Indone-
sia. Jika dibandingkan sektoral lainnya, hanya padi 
yang mampu menandingi sebagai andalan dengan 
kapasitas ekspor paling besar. Di sisi globalnya 
sendiri, perkembangan permintaan sawit dunia ma-
sih akan terus bergerak hingga melampaui kapasitas 
produksi saat ini. 

Dibandingkan industri lainnya, kelapa sawit sendiri 
dikenal memiliki rantai bisnis yang begitu panjang 
dan melibatkan banyak pemangku kepentingan 
di masing-masing tahapannya. Sisi hulu misalnya 
terdiri dari sektor petani dan penggiling sementa-
ra sisi hilirnya diwakili oleh sektor penyuling dan 
oleokimia. Dari sisi karakteristik, sektor hulu ini 
masih akan terus bertumbuh meliputi budidaya 
pembibitan, perkebunan kelapa sawit dan produk-
si tandan buah segar (TBS). Sementara sektor hilir 
meliputi penyulingan minyak sawit, penghancur 
inti sawit, produsen produk edible berbasis sawit, 
produsen lemak khusus dan produsen oleokimia.  

Agar perusahaan dapat bergerak secara lebih efisien, 
maka rantai bisnis industri kelapa sawit ini harus 
dapat dikelola dalam sebuah pendekatan Manaje-
men Rantai Pasokan/Supply Chain Management 
(SCM). Pendekatan SCM oleh banyak pihak di-
rekomendasikan untuk dapat dijalankan secara 
menyeluruh dan komprehensif. Efisiensi pendekat-
an SCM ini pada gilirannya juga akan memberikan 
benefit positif terhadap pencapaian isu keberlanju-
tan (sustainability) terkait penurunan degradasi dan 
deforestasi.

Terkait isu efisiensi dan keberlanjutan inilah yang 
sekiranya menjadi tantangan utama dari sumber 
yang berbeda bagi pengembangan industri kelapa 
sawit saat ini. Jika keberlanjutan dan penerimaan 
pasar banyak dihasilkan dari kampanye internasi-
onal, efisiensi yang masih rendah khususnya dihasil-
kan oleh pengembangan perkebunan rakyat just-
ru muncul dari domestik Indonesia. Pemanfaatan 
minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel 
adalah upaya mendaya gunakan potensi sumber 
daya domestik bagi pengembangan bidang sektor 
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energi. Langkah ini sekaligus untuk mendorong 
capaian tingkat bauran energi terbarukan sebesar 
23% pada tahun 2025. Para pekebun mandiri kelapa 
sawit sebagai salah satu penghasil tandan buah segar 
(TBS) yang menjadi bahan baku industri CPO, jika 
diselaraskan dengan rantai produksi sawit adalah 
contoh pelaku  pada sektor hulu yang belum dapat 
menikmati nilai tambah ekonomi atas pemanfaatan 
CPO sebagai bahan baku biodiesel. 

Meskipun menghadapi banyak tantangan, fakta di 
lapangan menunjukkan bahwa meski tidak dijual 
secara langsung ke pabrik kelapa sawit (PKS), na-
mun TBS pekebun mandiri diperkirakan mampu 
memasok sekitar 25-30 % kebutuhan TBS industri 
CPO. Terlebih jika produksi sawit oleh PKS belum 
mencapai level optimal sekaligus mengantisipasi 
produksi TBS yang meningkat seiring usia produk-
tif tanaman, berapapun tingkat produksi TBS akan 
mampu diserap oleh PKS. Atas kenyataan tersebut, 
maka pekebun mandiri kelapa sawit pada hekakatn-
ya merupakan salah satu pilar industri CPO nasion-
al selain perusahaan perkebunan sawit negara dan 
perusahaan perkebunan sawit swasta.

Namun demikian, banyak fakta justru menun-
jukkan bahwa posisi PKS menjadi lebih domi-
nan dibandingkan pekebun sawit mandiri (TBS). 
Contoh paling mudah ketika TBS hendak men-
cari harga yang lebih baik dari PKS lainnya, maka 
biaya yang harus dikeluarkan justru menjadi lebih 
mahal karena harus menempuh perjalanan yang 
lebih jauh. Secara teknis menempatkan pekebun 
mandiri sebagai pelaku rantai pasok CPO dalam 
skema tata niaga biodiesel adalah hal memungk-
inkan dan sangat relevan. Pertama, karena apabila 
seluruh kapasitas produksi terpasang di semua PKS 
di Indonesia dioptimalkan akan terjadi defisit TBS. 
Kedua, pekebun mandiri (TBS) dapat didorong un-
tuk ikut berpartisipasi mewujudkan biodiesel yang 
baik. Ketiga, pekebun mandiri (TBS) dapat diajak 
untuk ikut melembagakan penerapan pola usa-
ha perkebunan yang baik dan berkelanjutan di sisi 
hulu. Yang terutama lagi, keberhasilan pengelolaan 
CPO berkelanjutan juga memberikan dampak posi-
tif bagi pengembangan industrialisasi di daerah ke 
depannya. Semoga !!!!    
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Tugas pemerintah saat ini tidak mudah. 
Wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi 
nasional harus diatasi secara bersamaan. 
Pemerintah pusat tak mungkin bekerja 

sendirian. Butuh peran bersama dengan pemerin-
tah daerah. Koordinasi vertikal yang efektif dalam 
pola relasi harmonis antara pusat dan daerah mer-
upakan faktor penting dalam mengatasi dua mas-
alah tersebut.

Dalam membahas pentingnya pola relasi harmonis 
antara pusat dan daerah, Lowatcharin & Crumpton 
dalam artikel berjudul “Intergovernmental Relations 
in A World of Governance: A Consideration of Inter-
national Experiences, Challenges, and New Direc-
tions” (2019: 44-55), menguraikan bahwa pola relasi 
pusat dan daerah yang seharusnya berbasis kolabo-
ratif, dapat saja berubah menjadi konfliktual. Pola 
relasi konfliktual dapat menghambat upaya koordi-
nasi untuk mengoptimalkan koherensi dan konsis-
tensi keputusan politik lintas level pemerintahan, 
kebijakan, dan aktor untuk mencari solusi atas per-
masalahan yang menjadi kepentingan bersama bagi 
berbagai pemangku kepentingan. 

Dalam upaya bersama mengatasi wabah Covid-19, 
sempat terjadi situasi konfliktual dalam pola relasi 
antara elit pusat dan elit lokal. Perintah tegas jangan 
karantina wilayah, atau harus konsisten menegak-
kan protokol kesehatan, seakan meluluhkan kegigi-
han elit lokal dalam menghalau wabah. Elit lokal 
memendam kegalauan, tatkala dikenakan ancaman 
hukuman (threat of punishment) meski tak berujung 
pada tindakan menghukum (punitive). Ancaman 
hukuman berupa pemberhentian kepala daerah 
bila tidak konsisten menegakkan protokol kese-
hatan Covid-19, yang ditetapkan dalam Instruksi 
Mendagri Nomor 6 Tahun 2020, sempat memantik 
ketegangan relasi pusat dan daerah.

Di era pandemi ini, ketegangan relasi pusat dan 
daerah juga terjadi di Amerika Serikat. Dalam ar-
tikel berjudul “The State of American Federalism 
2019–2020: Polarized and Punitive Intergovernmen-
tal Relations”, Goelzhauser & Konisky (2020: 311-
343) menguraikan bahwa cenderung meningkatnya 
kebijakan pemerintah federal dalam mengenakan 
ancaman hukuman dan tindakan menghukum ke-
pada pemerintah negara bagian, telah menimbul-
kan ketegangan relasi antara dua level pemerintah-
an tersebut (tension of intergovernmental relations). 
Ancaman hukuman dan tindakan menghukum 
dikenakan kepada pemerintah negara bagian yang 
menetapkan kebijakan bertentangan dengan agen-
da pemerintah federal dan tidak mandiri dalam 
menangani wabah Covid-19. Namun, ancaman hu-
kuman dan tindakan menghukum itu lebih didasar-
kan pada kesetiaan politik (political allegiance), seh-
ingga hanya dikenakan kepada pemerintah negara 
bagian yang dipimpin oleh Gubernur yang berbeda 
afiliasi politik dengan Presiden Donald Trump. Da-
lam membangun relasi dengan seluruh pemerintah 
negara bagian, pemerintah federal menggunakan 
tiga strategi bersamaan, yakni paksaan, kerjasama, 
dan kombinasi antara keduanya (coercive, coopera-
tive, and dual strategy). Tiga strategi ini diperlaku-
kan secara berbeda kepada setiap pemerintah neg-
ara bagian, sehingga menimbulkan polarisasi relasi 
antara dua level pemerintahan tersebut. Tindakan 
ini memunculkan kebencian sejumlah pemerintah 
negara bagian terhadap pemerintah federal.

Situasi mirip yang terjadi di Indonesia dan Amerika 
Serikat ini, memantik pertanyaan. Mengapa terjadi 
ketegangan relasi pusat dan daerah dalam penan-
ganan wabah Covid-19? Secara akademik, ada tiga 
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pola relasi pusat dan daerah, yakni relasi kewenan-
gan, relasi keuangan, dan relasi pengawasan (Riwu 
Kaho, 2012: 303). Ketegangan relasi pusat dan daer-
ah dalam penanganan wabah Covid-19, dapat di-
jelaskan melalui pola relasi kewenangan.

Deil S. Wright dalam tulisannya “Models of Na-
tional, State, and Local Relationships” (2007: 72-85) 
menguraikan bahwa ada tiga model relasi kewenan-
gan, yakni otonom, hirarkis, dan tawar menawar 
(autonomous, hierarchical, and bargaining). Model 
kewenangan otonom berbasis premis bahwa seti-
ap level pemerintahan memiliki kewenangan dan 
tanggungjawab mandiri (independent) dalam men-
gatasi masalah pemerintahan. Model kewenangan 
hirarkis berbasis premis bahwa ada hubungan ket-
ergantungan (dependent) antar-level pemerintahan 
dalam mengatasi masalah pemerintahan berskala 
lintas wilayah. Sedangkan model kewenangan tawar 
menawar berbasis premis bahwa ada hubungan sa-
ling ketergantungan (interdependent) yang tinggi 
dalam peran simultan seluruh level pemerintahan, 
sehingga bila belum ada regulasi yang mengaturnya, 
dibutuhkan kesepakatan bersama tentang pemba-
gian peran dalam mengatasi masalah pemerintahan 
berskala nasional.

Dalam mengatasi wabah Covid-19 sebagai ben-
cana non-alam berskala nasional, tentu menerap-
kan model kewenangan tawar menawar. Penerapan 
model ini dapat memantik ketegangan relasi pusat 
dan daerah, bila belum ada regulasi dan/atau kes-
epakatan bersama tentang pembagian peran an-
tar-level pemerintahan dalam mengatasi masalah 
beskala nasional tersebut. Pentingnya pembagian 
peran yang jelas, karena upaya mengatasi wabah 
Covid-19 dan pemulhan ekonomi nasional membu-
tuhkan beragam tindakan solutif yang harus men-
jangkau seluruh lapisan masyarakat pada setiap sat-
uan wilayah pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai ruju-
kan utama dalam memahami pembagian peran 
antar-level pemerintahan, belum mengatur secara 
rinci kewenangan setiap level pemerintahan da-
lam penanganan bencana berskala nasional. Im-
plikasinya, terjadi tafsir sepihak atas kewenangan 
masing-masing level pemerintahan dalam penanga-
nan wabah Covid-19. Kebijakan pemerintah daerah 

tentang karantina wilayah, yang dibatalkan pemer-
intah pusat, merupakan contoh kecil tafsir sepihak 
itu. Ketiadaan regulasi dan ketiadaan kesepakatan 
bersama tentang pembagian peran antar-level pe-
merintahan dalam penanganan wabah Covid-19, 
telah memicu ketegangan relasi pusat dan daerah. 
Oleh karena itu, ketegangan relasi pusat dan daerah 
dalam penanganan wabah Covid-19 dapat menjadi 
pelajaran berharga dalam menata kembali pemba-
gian peran yang jelas antar-level pemerintahan da-
lam penanganan bencana berskala nasional. Hal ini 
perlu dilakukan melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 
2014.

Melenturkan Relasi

Ketegangan relasi pusat dan daerah harus diatasi. 
Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan tiga 
langkah taktis untuk melenturkan relasi dengan pe-
merintah daerah. Pertama, mengatur secara jelas 
pembagian peran setiap level pemerintahan dalam 
penanganan bencana berskala nasional (seperti 
penanganan wabah Covid-19), agar tidak terjadi 
tafsir sepihak atas peran pemerintah daerah. Kedua, 
meniadakan pola relasi pusat dan daerah berdasar-
kan pertimbangan kesetiaan politik, agar tidak 
terjadi peningkatan ketidaksetiaan kepala daerah 
yang berbeda afiliasi politik dalam melaksanakan 
kebijakan pemerintah pusat. Ketiga, meniadakan 
ancaman hukuman bagi kepala daerah dalam setiap 
formulasi kebijakan pemerintah pusat yang berke-
naan dengan penanganan bencana berskala nasi-
onal, karena melalui penggunaan strategi paksaan 
(coercive strategy), dapat menimbulkan kegamangan 
sikap pemerintah daerah dalam penanganan ben-
cana berskala anasional.

Namun, dalam situasi normal tanpa kegentingan 
masalah berskala nasional, pemerintah pusat dapat 
membangun relasi harmonis dengan pemerintah 
daerah melalui kombinasi antara strategi paksaan 
dan strategi kerjasama. Strategi paksaan melalui an-
caman hukuman dan tindakan menghukum dapat 
meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah. Se-
dangkan strategi kerjasama melalui peran bersama 
dalam penanganan setiap masalah berskala nasion-
al, dapat melanggengkan keharmonisan relasi pusat 
dan daerah.
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Saat ini masyarakat Indonesia sedang diman-
jakan dengan hadirnya berbagai variasi mi-
numan dan makanan yang diasimilasi dari 
berbagai negara di penjuru dunia. Salah 

satunya adalah minuman teh. Masyarakat dengan 
mudah mendapatkan minuman olahan teh, mulai 
dari bentuk kemasan hingga menjadi hidangan di 
restoran. Tak hanya diseduh dengan air panas dan 
dicampur satu sendok gula, minuman dari daun teh 
juga banyak dikreasi, entah dengan campuran susu, 
boba, jeli, dan perpaduan lainnya.

Sayangnya, sebagian masyarakat masih banyak yang 
belum mengetahui bahwa teh mengandung kafein 
tinggi. Kefein ini juga ditemukan pada tanaman 
kopi. Kafein sendiri berfungsi sebagai zat stimulan 
untuk sistem syaraf pusat dan zat perangsang yang 
menghilangkan rasa kantuk. Menurut Hello Se-
hat Group, kadar dosis kafein pada tubuh manusia 
maksimal 100-200 mg   oral. Sedangkan kadar ka-
fein dalam teh adalah 11 mg dan kopi 40 mg oral. 
Padahal, konsumsi kafein secara berlebihan, dapat 
menimbulkan efek samping seperti insomnia, kege-
lisahan, iritasi pada perut, mual dan muntah. Kare-
nanya, masyarakat perlu mulai mencari alternatif, 
minuman pengganti teh yang bentuknya tak jauh 
berbeda serta memberikan banyak manfaat bagi tu-
buh.

Belum lama ini, sebuah penelitian menemukan al-
ternatif pengganti teh yang memiliki banyak man-
faat. Penelitian yang dilakukan Ramuna Astuti 
dan Aprilia Rizki ini telah diterbitkan Jurnal Cen-
dikia Sambas pada volume 1Nomor 2 Juli-Desem-
ber 2020. Penelitian berjudul “Hibiscus Sabdariffa 
(Rosela) sebagai Alternatif Minuman Teh Berkafein 
Rendah” ini menemukan, bahwa kadar kafein pada 
setiap jenis teh berbeda-beda.

Penelitian ini membandingkan jenis-jenis teh yang 
biasa dikonsumsi masyarakat secara umum dengan 
kadar kafein yang dikandungnya. Di antara yang 

diteliti itu misalnya teh hitam yang kadar kafeinnya 
sebanyak 60-90 mg, teh oolong 50-75 mg, teh hijau 
30-70 mg, teh putih 30-50 mg. Kadar kafein tert-
inggi terdapat pada teh hitam. Padahal teh jenis ini 
paling banyak dikonsumsi dan digemari oleh mas-
yarakat Indonesia terutama dalam produk kemasan.

Lantas, Ramuna Astuti dan Aprilia Rizki member-
ikan bahan alternatif pengganti teh, yaitu Hibiscus 
Sabdariffa atau disebut juga rosela. Menurut hasil 
penelitian, rosela memiliki beragam khasiat, salah 
satunya dalam pengolahan teh herbal dengan jum-
lah kafein 0 mg. Di sisi lain, teh rosela baik bagi 
tubuh karena kaya akan antioksidan, vitamin C, 
dan     mampu     mengatasi hipertensi, kolestrol, dan 
gula darah yang tinggi.  Antioksidan ini berkhasi-
at menurunkan tekanan darah, mengurangi kadar 
kolesterol jahat, serta menghambat penyumbatan 
pembuluh darah. Dengan begitu, teh rosela dapat 
mengurangi risiko terkena tekanan darah tinggi 
dan penyakit jantung koroner. Selain kaya akan an-
tioksidan, teh rosela berkhasiat menurunkan berat 
badan. Hal ini cocok bagi seseorang yang sedang 
menjalankan program diet dan memerangi penyakit 
kanker. Rosela lebih memanfaatkan kelopak bunga 
yang dapat diolah sebagai minuman. Kelopak bun-
ga rosela tersebut diketahui mengandung zat-zat 
penting yang diperlukan bagi tubuh seperti vitamin 
C, vitamin A, protein esensial, kalsium, dan 18 je-
nis asam amino, termasuk arginina dan lignin yang 
berperan dalam proses peremajaan sel tubuh.

Tanaman Hibiscus Sabdariffa merupakan tanaman 
yang dapat hidup di mana saja, seperti di peka-
rangan rumah, lahan kering, serta tidak perlu per-
awatan khusus. Tanaman ini dapat dipanen secara 
terus menerus selama 3 bulan. 

Hibiscus Sabdariffa (Rosela),
Pengganti Daun Teh
yang Rendah Kafein

gaya hidup
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Kreteeeek! Bagus membu-
ka pintu kamar mandi 
itu. Ia tak bisa dibuka 
tanpa menimbulkan 

suara gaduh karena salah satu 
engselnya telah rusak. 

Dengan terburu-buru Bagus me-
langkah keluar. Dia meraba kepa-
la dan dia dapati tangannya basah 
oleh air. “Aduh!” pekiknya pelan. 
Rambut Bagus masih basah. Pada-
hal dia yakin, setiap tetes air yang 
menyelinap di belantara rambutnya 
tadi telah terserap oleh kain handuk 
yang sekarang melilit pinggangnya. Dia 
tak punya waktu banyak sekarang. Jadi 
alih-alih masuk ke dalam kamar mandi dan 
mengusap-usap kepalanya dengan handuk, dia 
membungkuk rendah dan mengacak-acak ram-
but basahnya itu sampai tetes-tetes air yang masih 
tersisa berlompatan meninggalkan kulit kepalanya. 
Beres. Sekarang dia bisa bergegas kembali ke kamar 
untuk berpakaian.

Namun baru melangkah sekali lagi, sandalnya se-
lip. Telapak kaki yang seharusnya menapak man-
tap, bergeser maju beberapa puluh senti dari pija-
kan awalnya. Itu membuat Bagus terjengkang ke 
belakang dan sempat kehilangan keseimbangan. 
Tangannya menggapai apa pun yang bisa dia raih. 
Beruntung, tangan itu cukup panjang untuk men-
yapai sebatang tiang logam disampingnya. Sehingga 
dengan cepat dia bisa memantapkan kembali posi-
si tubuhnya. Jika tidak, bagian belakang tengkorak 
kepalanya pasti telah membentur tepian mesin cuci.

“Syukurlah. Tuhan masih memberi berkat kesela-
matan,” gumamnya sambil mengelus dada pelan..

Jantung Bagus nyaris copot karena kaget sekali. 

Dia mengamati sekeliling sambil menerka-nerka 
apa yang membuat lantai di luar kamar mandin-

ya menjadi licin dan membahayakan. Ternyata, 
semuanya berawal dari pintu kamar mandi 

tadi. Karena engselnya rusak, pintu itu ti-
dak bisa menutup dengan sempurna. Ada 
celah kecil di sudutnya sehingga air bers-
abun yang tadi mengalir di sekujur tubuh 
Bagus tidak semuanya masuk ke saluran 
pembuangan, tapi sebagian lolos ke luar 
kamar mandi. Itulah kenapa lantai di luar 
kamar mandi itu basah dan licin. Pintu 

itu sudah rusak dari dua minggu yang 
lalu, namun Bagus tidak sempat 

memperbaikinya.

“Mungkin ini teguran dari Tuhan,” 
kata Bagus dalam hati. “Mungkin 
ini cara-Nya mengingatkanku un-

tuk mengganti pintu kamar mandi 
ini. Dia menegurku agar menjaga keselamatan di-
riku dan orang lain. Sebab yang menggunakan ka-
mar mandi ini tidak hanya aku saja, tapi orang lain 
juga. Ah, bodohnya aku! Baiklah, nanti aku akan 
menyuruh Pak Tukang untuk memperbaikinya.”

Sekarang, Bagus sudah tidak punya waktu lagi. Dia 
harus segera berpakaian dan berangkat. Dia terge-
sa-gesa, namun sangat teliti. Memakai minyak wan-
gi, menyisir rambut dan mengenakan jas terbaiknya. 
Di permukaan cermin, kulitnya yang kuning lang-
sat itu seperti memancarkan cahaya. Wajahnya juga 
tak ternoda oleh satu jerawat pun. Dia bangga den-
gan sosok yang disaksikannya di cermin, sosoknya 
sendiri, yang memang tampan dan rapi. Lebih dari 
itu, dia adalah laki-laki yang sangat saleh. Bagus tel-
ah mengenyam pendidikan agama sejak usia belia 
dan terobsesi dengannya sehingga mempelajarinya 
dengan tekun dan hati-hati. Kegemaran Bagus ber-
gaul dan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan mas-

cerpen
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yarakat juga membuatnya dikenal banyak orang. 
Tidak sedikit orang tua yang mengidam-idamkan-
nya sebagai menantu. Mereka selalu menawarkan 
anak-anak perempuan mereka, namun semua selalu 
ditolak halus oleh Bagus dengan jawaban yang tidak 
menyinggung bahkan membuat para orang tua itu 
semakin terpesona, yaitu bahwa dia masih ingin be-
bas melayani Tuhan dan masyarakat. Baginya, hal 
itu tidak akan bisa dia lakukan jika dia mempunyai 
tanggungjawab lain berupa keluarga. Itulah kena-
pa dia belum berkeinginan untuk menikah meski 
usianya sekarang sudah mendekati kepala tiga.

Merasa yakin penampilannya 
sudah sempurna, Bagus pun be-
rangkat ke rumah ibadahnya. Kali 
ini dia hendak memimpin sebuah 
ritual keagamaan sekaligus men-
yampaikan khotbah inspiratif 
tentang kebajikan. Ritual itu ber-
jalan sesuai harapan semua orang, 
dan begitu selesai, naiklah bagus 
ke podium untuk menyampaikan 
khotbahnya. Baginya, merangkai 
kata untuk menyampaikan khot-
bah kepada umat adalah perkara 
gampang. Dia telah banyak mem-
baca kisah-kisah teladan semasa 
kecil, yaitu kisah-kisah tentang 
orang saleh zaman dahulu yang 
menghadapi persoalan dan men-
gambil keputusan sulit berdasar-
kan aturan-aturan agamanya, yang meskipun mem-
beratkan atau merugikan dirinya sendiri menurut 
nalar umum, namun akhirnya dia mendapat berkah 
dari Tuhan sebagai gantinya. Misalnya, Bagus per-
nah membaca, kisah tentang orang buta tuna netra 
yang tidak pernah telat datang ke rumah ibadah 
kapan pun ritual keagamaan diadakan, meskipun 
tempat tinggal dan rumah ibadahnya terpaut jarak 
berkilo-kilo meter. Suatu ketika, gempa besar terja-
di dan rumah ibadah itu runtuh, dan warga untuk 
membangunnya kembali tapi di tempat lain. Orang 
buta yang saleh itu segera menyesuaikan diri dengan 
berupaya menghafal jalan ke lokasi rumah ibadah 
yang baru. Namun naas baginya, karena dia akh-
irnya tersesat sampai ke tepian sungai dan tergelin-
cir. Jasadnya tidak pernah ditemukan lagi, namun 
menurut riwayat, Tuhan kemudian menempatkan 
ruh orang itu di tempat terbaik di sisi-Nya.

“Hadirin sekalian,” sapa Bagus dari atas podium. 
“Untuk ceramah kali ini, izinkanlah saya mengutip 
cerita berikut, supaya kita semua dapat memetik pe-
lajaran darinya. Zaman dahulu, ada seorang WTS... 
seorang pelacur... seorang lon... Begitulah. Dia san-
gat cantik dan tubuhnya molek. Dengan kecantikan 
dan kemolekan itu dia memasang tarif yang sangat 
tinggi, sehingga hanya orang-orang yang sangat 
kaya, yang bisa menggunakan jasanya. Karyawan-
karyawan biasa, pekerja-pekerja kasar, hanya bisa 
bermimpi untuk bersamanya. Namun, ada satu 
orang kuli pasar bermental baja yang dengan gigih 

bekerja keras pagi, siang dan bah-
kan mencari kerja lembur pada 
sore dan malam harinya supaya 
dia bisa menabung dan uangnya 
cukup untuk menyewa jasa WTS 
tadi. Setiap hari dia bekerja, hari 
demi hari berlalu, minggu-ming-
gu terlewati, bulan bahkan ta-
hun pun juga telah berganti. 
Akhirnya dia bisa mengumpul-
kan uang yang dibutuhkan, dan 
begitu uangnya menyukupi dia 
langsung menemui si WTS di ru-
mah bordilnya. Namun, alangkah 
kecewanya dia ketika mendapati 
bahwa tarif perempuan itu kini 
telah naik. Sekantung uang yang 
dibawanya sekarang tidak cukup 
lagi. Kuli pasar itu  pulang dengan 
gusar.”

Bagus berhenti sejenak. Dilihatnya respons para 
hadirin. Jika mereka mengantuk mendengarkan  
cerita itu, maka dia akan mengakhiri ceramahnya 
sekarang juga, supaya orang-orang penasaran dan 
kembali ke rumah ibadah itu pada kegiatan ibadah 
berikutnya demi mendengar sisanya. Namun yang 
dia lihat justru sebaliknya, tak satu pun dari had-
irin yang mengantuk mendengarkan ceramah itu. 
Mereka semua menampakkan wajah-wajah antu-
sias, dengan binar mata penasaran dan telinga yang 
khusyuk mendengarkan. Bagus kemudian berde-
hem kecil, pura-pura tenggorokannya gatal supaya 
bisa berhenti agak lama. Ketika para hadirin akh-
irnya menampakkan wajah tidak sabar, barulah dia 
melanjutkan ceramahnya.

“Nah, hadirin sekalian. Kuli pasar tadi memang 
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kecewa, tapi memang dasarnya dia gigih, dia tidak 
mau menyerah begitu saja. Toh jumlah yang harus 
dia kumpulkan tidak sebanyak jumlah yang telah 
dia kumpulkan. Dia tidak ingin mencuri, jadi dia 
lihat sekeliling. Dia berjalan dari rumah tetang-
ga yang satu ke rumah tetangga yang lain untuk 
meminjam uang. Karena si kuli pasar terkenal jujur 
dan bisa dipercaya, para tetangga itu meminjaminya 
uang. Tapi tentu saja si kuli tidak memberitahukan 
hendak digunakan untuk apa uang itu, jika tidak 
mereka pasti menolak meminjaminya uang. Mas-
alahnya, jumlah yang dia butuhkan cukup banyak 
dan tetangga-tetangganya juga adalah pekerja kasar, 
mereka tidak punya banyak tabungan sehingga bah-
kan setelah meminjam dari banyak orang pun uan-
gnya masih kurang sedikit. Lelah, dia pun kembali 
ke rumah.”

“Si kuli memutar otak lagi, sambil duduk di ruang 
tengahnya yang kecil. Dia melihat sekeliling, dan 
seketika mendapat ide. Dia masih punya beber-
apa perabot rumah yang bisa dia jual. Tanpa pikir 
panjang lagi, dia pun menjual sebagian perabotnya 
dan uang yang dia butuhkan untuk menyewa jasa si 
WTS itu pun cukup. Dengan langkah gembira, dia 
kembali lagi ke rumah bordil. Si WTS menyambut-
nya dengan senyum manis, namun terganjal, karena 
pelanggannya sekarang tidak seperti pelanggan-pe-
langgan biasa. Tentu saja, sebab si kuli berbadan 
kekar tapi tubuhnya bau dan pakaiannya lusuh. Me-
lihat itu si kuli langsung menunjukkan uang yang di 
kantongnya. Si WTS terperanjat, lalu menanyakan 
bagaimana dia bisa mengumpulkan uang sebanyak 
itu. Dengan jujur dan lugu, kuli pasar tersebut men-
ceritakan semuanya. WTS itu kemudian berkata, 
‘Bagaimana mungkin aku tega mengambil semua 
uangmu sementara setelah itu kau akan berada da-
lam kesusahan besar? Kau mementingkanku di atas 
segala-galanya, sampai lupa pada dirimu sendiri.’ 
Kata-kata itu membuat si kuli tersentak. Keringat 
dingin mulai membasahi tubuh si kuli yang terdiam 
seribu bahasa. Dia menggigil ketakutan, memberi-
kan seluruh uang yang dimilikinya ke si WTS dan 
meninggalkan rumah bordil itu tanpa wik wik wik.”

“Tahukah hadirin sekalian, kenapa si kuli berbuat 
begitu?”

Hadirin menjawab serentak, “Tidaaak!”

“Tuhan telah memberi petunjuk ke hati si kuli pasar 
melalui kata-kata WTS itu. Si kuli telah mementing-
kan perempuan itu di atas segalanya. Pikiran dan 
hatinya tertuju pada perempuan itu sampai-sampai 
dia melupakan Tuhannya. Dan melalui kata-kata 
itulah dia kemudian sadar, bahwa dia sudah san-
gat salah. Kemudian menurut riwayat, laki-laki itu 
kemudian bertobat dan menjadi jauh lebih saleh 
dari sebelumnya. Sementara si WTS, yang awalnya 
tidak tahu apa yang terjadi, kemudian juga berto-
bat dan berhenti dari pekerjaan kotornya. Dia juga 
menjadi perempuan yang saleh di kemudian hari.”

Bagus kemudian mengatakan pada hadirin bahwa 
kesimpulan dari cerita itu adalah bahwa Tuhan bisa 
memberikan petunjuk-Nya kepada siapa pun yang 
Dia kehendaki untuk kembali ke jalan yang benar, 
melalui cara yang Dia kehendaki pula. Yang perlu 
diperhatikan, Tuhan juga bisa melakukan sebalikn-
ya, menghilangkan petunjuk dari orang yang saleh 
sehingga mereka yang sebelumnya taat beribadah 
bisa saja kemudian terjerumus ke jurang dosa dan 
menistakan dirinya di hadapan Tuhan. 
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