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ABSTRAK 

 

Hakekat Otonomi Daerah adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah dalam upaya mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang 

bermakna kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan 

yang terbatas atau kemandirian adalah wujud pemberian kesempatan yang 

harus dipertanggungjawabkan. 

Otonomi Daerah atau dapat disebut Desentralisasi sebenarnya adalah istilah 

dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan 

kewenangan. Dengan adanya desentralisasi menyebabkan perubahan peme-

rintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

tanggungjawab kewenangan dan sumber-sumber daya baik dana maupun 

manusia dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. 

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi adalah keinginan untuk memin-

dahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang mera-

sakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilak-

sanakan oleh Pemerintah. 

Politik hukum terhadap perubahan kebijakan pemerintahan daerah di 

Indonesia, sebelum dan sesudah UUD 1945 di Amandemen khususnya 

mengenai Otonomi Daerah, dimulaidari UU No 5 Tahun 1974 menjadi UU No 

22 Tahun 1999, UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 dari aspek 

yuridis dan filosofis mengalami pergeseran dari Ultra Vires Doctrine (merinci 

satu persatu yang diserahkan pada daerah) menjadi Open and Arrangement 

atau Residual Power (konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa). 

 

Kata Kunci : Politik Hukum, Otonomi Daerah, Amandemen UUD 1945. 
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PENDAHULUAN  

 

Latar Belakang  

Gerakan Reformasi terjadi pada  pertengahan Tahun 1997 dan puncaknya terjadi 

pada Tahun 1998 yang akhirnya menggulingkan Era Order Baru yang telah menampuk 

kekuasaan selama hampir 32 Tahun. Sejalan dengan  terjadinya gerakan Reformasi marak 

pula isu-isu heroik yang berkaitan dengan penegakan demokrasi, upaya menghindari 

disintegrasi, upaya pembentukan pemerintahan yang baik dan bersih, kredibilitas pemim-

pin, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), pemberdayaan masyarakat, 

pembangunan berkelanjutan, pembentukan otonomi daerah , dan masih banyak isu-isu 

lainnya. 

Krisis moneter dan fiskal kala pemerintah order baru membuat masyarakat 

terutama kaum mahasiswa menuntut adanya perubahan yang pasti, pemerintah dianggap 

terlalu otoriter dan korup sebab monopoli kekuasaaan menjadi hal yang sudah tidak 

umum lagi. Ditambah dengan sistem otonomi daerah yang dinilai bersifat sentralistik 

menjadikan kesenjangan anatar satu daerah dengan daerah yang lain menjadi sangat 

ketara. Pemerintah pusat dianggap bertanggung jawab terhadap kekacauan yang timbul di 

Negara Indonesia. Oleh karenanya reformasipun dimulai dengan demonstrasi besar yang 

dilakukan oleh persatuan mahasiswa seluruh daerah. 

Setelah gerakan reformasi berhasil dilakukan hal yang sangat krusial dilakukan 

adalah mengoptimalkan sistem penyelenggaraan daerah sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sistem penyelenggaraan yang sentralistik 

melainkan pelimpahan wewenang yang seluas-luasnya (desentralisasi). Hal tersebut 

terwujud pada masa kepemerintahan Presiden B J Habiebie dengan ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah. Efektivitas pemberlakuan Undang-Undang tersebut baru terlihat pada masa 

Kepresidenan Abdurachman Wahid.1 

Dengan adanya perubahan prinsip penyelenggaraan daerah dari sentralistik 

menuju desentraslisasi, penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai 

politik hukm dari otonomi daerah pasca reformasi. 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana PolitikhukumOtonomi Daerah sebelumdansesudah UUD 1945 di 

Amandemen? 

2. Bagaimana manifestasi perubahan peraturan perundang-undanganOtonomi Daerah 

dari masa reformasi hingga saat ini? 

                                                           
1 Riyadi dan Bratakusumah,Pelaksanaan  Otonomi Daerah Di Indonesia,2003,  Hal  343 
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PEMBAHASAN 

1. Penerapan Otonomi Daerah Pasca Reformasi 

Otonomi yang berasal dari kata autonomos (bahasa Yunani)  mempunyai 

pengertian mengatur diri sendiri. Pada hakekatnya otonomi daerah adalah upaya untuk 

mensejahterakan masayarakat  melalui pemberdayaan potensi daerah secara optimal. 

Makna otonomi daerah adalah daerah mempunyai hak , wewenang dan kewajiban untuk 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan peUndang-Undangan yang 

berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 14 menyebutkan bahwa 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perUndang-Undangan. “spek ｠ prakarsa sendiri ｠ dalam otonomi daerah 
memberikan ｠rohを pada penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih  participatory. 

Tanpa upaya untuk menumbuh-kembangkan prakarsa setempat, otonomi daerah yang 

diharapkan dapat memberikan nuansa demokratisasi pembangunan daerah, akan 

kehilangan makna terpentingnya.2 

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan 

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di 

definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem peme-

rintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem 

pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubah-

an  pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya 

adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan 

mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh pemerintah. 

Ada pula yang dilakukan pemerintah yaitu desentralisasi yang merupakan transfer 

(perpindahan) kewenangan dan tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini 

dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi 

pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi 

dibagi menjadi empat tipe, yaitu : 

1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara 

positif di masyarakat 

                                                           
2 Pusat Bahasa , 2001, Hal. 805 
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2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, 

delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien 

3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk 

menggali berbagai sumber dana 

4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggung-

jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.3 

Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi 

yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan 

yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, 

memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-

masing.  

Implementasi otonomi daerah dapat dilihat dari bebagai segi yaitu pertama, dari 

segi wilayah (teritorial) harus berorientasi pada pemberdayaan dan penggalian potensi 

daerah. Kedua, dari segi struktur tata pemerintahan berorientasi pada pemberdayaan 

pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimilikinya secara 

bertanggung jawab dan memegang prinsip-prinsip kesatuan negara dan bangsa. Ketiga, 

dari segi kemasyarakatan berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan  masyarakat 

dalam pembangunan di berbagai daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Kenyataannya peraturan perUndang-Undangan mengenai otonomi daerah sebenarnya 

sudah ada sejak jaman order baru, dan order lama mengingat indonesia merupakan negara 

kepulauan dengan bentuk geografis yang terpisah-pisah sehingga otonomi daerah adalah 

langkah tepat guna melakukan kontrol dan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. 

         Berbagai faktor penyebab pelaksanaan otonomi daerah yang tidak mulus adalah 

karena distorsi kepentngan-kepentingan politik penguasa yang menyertai penerapan 

otonomi daerah sehingga penguasa cenderung tetap melaksanakan pemerintahan secara 

sentralistik dan otoriter. Selain itu kepentingan-kepentingan politik para pemimpin negara 

untuk memerintah dan berkuasa secara absolut dengan mempolitisir otonomi daerah 

mengakibatkan otonomi daerah semakin tidak jelas tujuannya. Suatu contoh yaitu  pada 

masa pemerintahan presiden Suharto telah ditetapkan proyek percontohan untuk 

menerapkan otonomi daerah di 26 daerah tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974, tetapi tidak ada hasilnya. 

Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999 saat ini 

masih mencari bentuk, karena sikap pemerintah yang masih ｠ mendua ｠. Di satu pihak 
pemerintah sadar bahwa otonomi daerah sudah sangat mendesak untuk segera dilaksa-

nakan secara tuntas, tetapi di lain pihak pemerintah juga berusaha tetap mengendalikan 

daerah secara kuat pula. Hal ini terlihat pada kewenangan-kewenangan yang cukup luas 

                                                           
3 www.hukumonline.com diunduh pada tanggal 30 Desember 2016 pukul. 20.16 WIB 

http://www.hukumonline.com/
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yang masih  ditangani pemerintah terutama yang sangat potensial sebagai sumber 

keuangan. Selain itu kewenangan pemerintah yang lain , yang juga dapat mengancam 

pelaksanaan otonomi daerah adalah otoritas pemerintah untuk mencabut otonomi 

yang  telah diberikan kepada daerah.  Selama kurang lebih empat Tahun sejak dicanang-

kannya otonomi daerah di Indonesia, pemberdayaan daerah yang gencar diperjuangkan 

pada kenyataannya belum dilaksanakan secara optimal. Pembangunan di daerah kurang 

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Keputusan-keputusan pemerin-

tah serta program-program pembangunan tidak menyertakan masyarakat, sehingga 

program-program pembangunan di daerah cenderung masih bersifat top  down  daripada 

bottom up planning.4 

Oleh karenanya dengan perubahan peraturan undang-undang secara berkala 

dalam rangka perubahan dan perbaikan maka dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini diharapkan segala sesuatu yang menjadi 

kekurangan kewenangan maupun pelaksanaan otonomi daerah dapat teratasi mengingat 

pesatnya kemajuan setiap daerah dalam rangka meningkatkan pembanguna maupun 

potensi daerah dan masyarakat yang berbasis kearifa lokal. Tak khayal bahwasanya 

dengan undang-undang ini banyak masyarakat yang berharap pemerintah dengan 

masyarakatnya menjadi sepaham dan saling  mendukung satu sama lain. 

2. Manifestasi Politik hokum Otonomi Daerah sebelum dan sesudah UUD 1945 di 

Amandemen. 

Perubahan kebijakan hubungan pusat dan daerah di Indonesia pada dasarnya 

mengacu pada ultra vires doctrine  (merinci satu persatu urusan pemerintahan yang 

diberikan kepada daerah) dan risidual power atau open end arrengement (konsep keku-

asaan asli atau kekuasaan sisa).5 Ultra vires doctrine lebih terasa pada pola sentralisitik 

sementara residual power lebih mengarah ke desentralistik. Bahkan ada menganggap 

bahwa residual power sebenarnya merupakan pola hubungan pemerintah pusat dan 

daerah yang biasa diterapkan dalam konsep negara federal. Sementara dalam negara 

kesatuan kekuasaan sisa idealnya berada ditangan pusat. 

Pola hubugan  pusat dan daerah sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1974 sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami dinamika 

perubahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih tepat dikatakan sebagai pola ultra  

vires doctrine karena kewenangan yang diberikan kepada daerah dirinci satu persatu. 

Sementara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan 

Undang-Undang 23 Tahun 2014 kewenangan yang diberikan bersifat residual power atau 

open and arrengmet atau general competencekarena semua kewenangan diberikan kepada 

daerah kecuali  urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat, yakni moneter dan fiskal 

nasional, pertahanam dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, dan agama.6Selain itu 

                                                           
4 Mubyarto, 1988, Sistim dan Moral Ekonomi Indonesia, Jakarta : LP3ES hlm 20 
5 Hanif,  Teori dan Parktek Pemerintahan, Grafindo, Jogyakarta, 2003 
6 Ibid  
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sistem pembagian kekuasaan yang didesentralisasikan ke daerah di Indonesia juga 

menerapkan desentralisasi a simteris dan desentralisasi simetris. Desentralisasi a simetris 

terasa dalam Undang-UndangNo 22 Tahun 1999, dimana ada pemberian otonomi khusus 

bagi beberapa daerah (Aceh, Jogya dan Papua). Sementara dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 hanya desentralisasi simetris (biasa).7 

Pokok-pokok perubahan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah 

secara berkala menuntun kita pada spesifikasi politik hukum yang terjadi yaitu : 

1) UU No 5 Tahun 1974 

Perubahan kebijakan hubungan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1974 lebih condong kearah sentralistik. Beberapa karateristik yang menonjol 

dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, 

yaitu:Pertama, Wilayah negara dibagi ke dalam Daerah besar dan kecil yang bersifat 

otonom atau administratif saja. Kedua, pemerintahan daerah diselenggarakan secara 

bertingkat, yaitu Daerah Tingkat I, Daerah tingkat II sebagai Daerah Otonom, dan 

kemudian wilayah administrative berupa provinsi, kabupaten/kotamadya, dan keca-

matan. Ketiga, DPRD Tingkat I maupun Tingkat II dan kotamadya merupakan bagian 

dari Pemerintahan Daerah. Keempat, peranan Menteri Dalam Negeri dalam penye-

lenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat sangat eksesif atau berlebih-

lebihan yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah. 

Kelima, undang-undang ini memberikan tempat yang sangat terhormat dan sangat kuat 

kepada Kepala Wilayah ketimbang kepada Kepala Daerah. Keenam, Keuangan Daerah 

sebagaimana umumnya dengan undang-undang terdahulu, diatur secara umum saja. 

Daerah juga mendapat bantuan dari Pemerintahan Pusat berupa ｠Pemberian Peme-

rintahを, sebuah istilah yang menandakan kemurahan hati Pemerintahan di Jakarta.8 

Meskipun harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun1974 adalah suatu 

komitmen politik, namun dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi yang dominan 

dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu 

fenomena yang paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemerintahan Daerah 

dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemerintahan Daerah yang tinggi 

terhadap pemerintah pusat. 

 

2) UU No 22 Tahun 1999 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah otonomi tidak menganut 

sistem bertingkat dan hanya mengenal 2 (dua) daerah otonomi, yaitu Provinsi dan 

Kabupaten/ kota yang dapat dirumuskan sebagai : Pertama, Wilayah Negara Republik 

Indonesia dibagi dalam Daerah Provinsi, kabupaten, dan kota yang bersifat otonomi. 

Kedua, Daerah-daerah ini masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai 

                                                           
7 JPP-UGM (2010). Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi.Yogyakarta, Jurusan Politik 

dan Pemerintahan Fisipol UGM. 
8 Syaukani, dkk, Otonomi Daerah: Dalam Kesatuan Negara, 2009,Hal. 145- 150   
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hubungan hierarki.9 Ketiga, Daerah Provinsi berkedudukan juga sebagai Daerah 

Administratif. Ada beberapa ciri khas yang menonjol dalam Undang-Undang ini,10 yaitu 

:  

Pertama, Demokrasi dan Demokratisasi. Kedua, Mendekatkan Pemerintah 

Dengan Rakyat. Titik berat otonomi daerah difokuskan kepada Daerah 

Kabupatendan Kota, bukan kepada Daerah Propinsi. Ketiga, Sistem Otonomi Luas 

dan Nyata. Keempat, tidak Menggunakan Sistem Otonomi Bertingkat. Dalam 

sistem ini, Pejabat Pemerintahan daerah yang lebih tinggi juga sekaligus merupakan 

atasan dari pejabat yang ada di daerah otonom yang lebih rendah. Kelima, No 

Mandate Without Funding. Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah harus 

dibiayai dari dana Anggaran Belanja dan Pendapatan,11 dan ｠Penyerahan atau 
pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan 

kewenangan atau penugasan Pemerintahan Pusat kepada Bupati/Walikota diikuti 

dengan pembiayaannyaを.12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengandung 

prinsip yang sebaliknya, yaitu money follows funftion. Artinya daerah diberi 

kewenangan yang seluas-luasnya dan dengan kewenangan itu maka daerah akan 

menggunakannya untuk menggali sumber dana keuangan yang sebesar-besarnya 

sepanjang bersifat legal dan diterima oleh lapisan masyarakat. Keenam, penguatan 

rakyat melalui DPRD. 

Dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 terdapat kesan kuat bahwa pusat 

memberikan kewenangan pada daerah. Pada kondisi tersbut mungkin terbaca 

bahwa pusat mulai mengakomodasi tuntutan daerah. Pemberian kewenangan 

daerah dalam skema otonomi daerah, bisa dibaca sebagai konsekuensi dari 

menurun daya kemampuan pusat untuk mengendalikan daerah, sehingga tidak 

ada pilihan lain kecuali memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur diri 

sendiri. Pada kontek lain munculnya berbagai konflik di daerah terdapat kesan 

bahwa pusat seakan-akan hendak memindahkan pesoalan dalam ke masing-

masing wilayah. 

Perubahan pengelolaan pemerinah daerah juga dilihat dalam era pasca-

desentralisasi. Perubahan tersebut terlihat secara signifikan dalam keberadaan 

DPRD. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,  DPRD diberi  peran dominan vis-

à-vis kepala daerah  di pemerintahan daerah. Tujuan  utamanya adalah untuk 

membawa pemerintahan lokal yang demokratis di berbagai daerah melalui, antara 

lain, pemberdayaan DPRD sebagai wakil masyarakat lokal dan sebagai lembaga 

yang memiliki wewenang untuk menahan kepala daerah bertanggung jawab atas 

                                                           
9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 
10 Syaukani,dkk, Op.Cit, Hal. 185-190 
11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 ayat 2 
12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Psal 2 ayat 4 



8 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

kinerja mereka. 13Di deberapa daerah, terjadi penguatan terhadap fungsi DPRD 

bahkan terlihat terjadi legislatif heavey dimana kepala daerah ｠kewalahanを 
menghadapi DPRD, apalgi kalau kepala daerah berasal dari partai berbeda dengan 

partai mayoritas di DPRD. Bahkan seolah-olah terjadi devided government 

(pemerintahan terbelah) akibat kepala daerah tersandra dengan DPRD. 

 

3) UU 32 Tahun 2004 

Antara Undang-UndangNomot 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang  Nomor 22 

Tahun 1999 sebenarnya tidak ada perbedaan prinsipal dalam kebijakan pengelolaan 

pemerintahann daerah. Dalam perspektif desentralisasi masih menerapkan prinsip 

residual power atau open arrangement karena pusat masih mengurus 6 urusan yang 

bersifat konkruent.  Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan  tugas pembantuan. Otonomi yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, negara mengakui dan 

menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa. 

Sehubungan dengan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ini, kita mengenal 

adanya beberapa bentuk pemerintahan yang lain, seperti DKI Jakarta, DI Aceh, DI 

Yogyakarta, dan provinsi-provinsi di Papua. Bagi daerah-daerah  ini secara prinsip tetap 

diberlakukan sama dengan daerah-daerah lain. Hanya saja dengan pertimbangan 

tertentu, kepada daerah-daerah tersebut, dapat diberikan wewenang khusus yang 

diatur dengan undang-undang. Jadi, bagi daerah  yang bersifat khusus dan istimewa, 

secara umum berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dapat juga diatur 

dengan undang-undang tersendiri. 

Ada perubahan yang cukup signifikan untuk mewujudkan kedudukan sebagai 

mitra sejajar antara kepala derah dan DPRD yaitu  kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dipilih langsung oleh rakyat dan DPRD hanya berwenang meminta laporan 

keterangan pertanggung jawaban dari kepala daerah.Di daerah perkotaan, bentuk 

pemerintahan terendah disebut ｠kelurahanを. Desa yang ada di Kabupaten/Kota secara 
bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan 

prakarsa pemerintah desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan 

dengan perda. Desa menjadi kelurahan tidak seketika berubah dengan adanya 

pembentukan kota, begitu pula desa yang berada di perkotaan dalam pemerintahan 

kabupaten. 

 

4) UU No 23 Tahun 2014 

Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014, masih menerapakan pola residual power atau 

open arrangement, bahkan urusan pemerintah dibagi menjadi urusan pemerintah absolut, 

                                                           
13 Mudiyati, Decentralization and Democratization in  the Post Suharto Era: Lessons from Kota Cirebon, 

WestJava,Indonesia,http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Decentralization_ 
and_Democratization_in_ the_Post.pdf, diunduh pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 21.07 WIB 

http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Decentralization_%20and_Democratization_in_
http://asaa.asn.au/ASAA2010/reviewed_papers/Decentralization_%20and_Democratization_in_
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urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintahan umum (pasal 9) urusan 

pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan 

pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan,  keamanan, yustisi, moneter dan 

fiskal, dan agama) urusan pemerintah konkruen adalah Urusan Pemerintahan yang 

dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ 

kota.  Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewe-

nangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Selain itu dalam Undang-Undang 23 

Tahun 2014 DPRD masih sama kedudukannya dengan Undang-Undang Nomor 

32Tahun 2004 yakni sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. 

Selain persoalan filosofis dalam urusan pemerintah pusat dan daerah seperti diatas 

diatur dalam Undang-Undnag 23 Tahun 2014 juga ada perbedaan yuridis. Perbedaan 

yuridis tertuang dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang tidak diatur 

dalam undang-undang sebelumnya.  Perbedaan secara yuridis, sangat terlihat dengan 

tidak adanya pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah. Perihal pemilihan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2014 yang sudah dibatalkan dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Daerah. Dipisahkannya Undang-Undang Pemda dengan Undang-Undang 

Pilkada dimaksudkan agar kedua undang-undang tersebut dapat berjalan secara 

maksimal sesuai dengan isu sentralnya masing-masing. Selain itu, dalam pemisahan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pilkada dimaksudkan untuk mempertegas 

posisi dan perbedaan Gubernur dan Walikota/Bupati.  

Hal ini dikarenakan Gubernur yang dipilih melalui mekanisme pemilihan 

langsung. Namun, secara sepihak dikooptasi dengan menempatkan Gubernur sebagai 

wakil Pemerintah Pusat. Dalam perspektif akademis posisi Gubernur dapat dikategori-

kan sebagai ｠unit antaraを. Ciri khas dari ｠unit antaraを dalam penyelenggaraan pemerin-

tahannya bersinggungan dengan kegiatan dekonsentrasi daripada desentralisasi. 

Dengan demikian, Gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat, kewewenangannya 

｠terkebiriを karena status gandanya yang juga sebagai wakil pemerintah pusat. Berbeda 

dengan Walikota dan Bupati yang sama-sama dipilih oleh rakyat tapi statusnya sebagai 

daerah otonom yang mengedepankan prinsip atau azas desentralisasi. Disinilah urgensi 

pemisahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemilihan pilkada mejadi dua 

undang-undang yang berbeda. 

Manifestasi perubahan Undang-UndangOtonomi Daerah 

Selama  kurang lebih 60 Tahun Indonesia medeka, otonomi daerah turut mengiringi 

pula perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama otonomi daerah belum 

sepenuhnya dilaksanakan, karena pimpinan negara  yang menerapkan demokrasi terpim-

pin cenderung bersikap otoriter dan sentralistis dalam melaksanakan pemerintahannya. 

Demikian pula pada masa pemerintahan Orde Baru dengan demokrasi Pancasilanya, 

pelaksanaan pemerintahan masih cenderung bersifat sentralistis dan otoriter . Selain itu 

pada kedua masa tersebut banyak terjadi distorsi kebijakan yang terkait dengan otonomi 
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daerah. Tentu saja kita belum dapat melihat dampak dan pengaruh dari pelaksanaan 

otonomi daerah pada kedua masa itu, karena pada kenyataannya otonomi daerah belum 

dilaksanakan sepenuhnya, walaupun sudah banyak Undang-Undang dan peraturan yang 

dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah tersebut. 

Antusiasme dan tuntutan untuk segera melaksanakan otonomi daerah juga berda-

tangan dari kelompok-kelompok  yang secara ekonomis dan politis mempunyai kepen-

tingan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu masyarakat yang masih dipenga-

ruhi oleh euforia reformasi menganggap otonomi daerah adalah kebebasan tanpa batas 

untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan dambaan mereka. 

Masyarakat dari daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi tidak menikmati hasil-hasil 

pembangunan selama ini, menganggap otonomi daerah memberikan harapan cerah untuk 

meningkatkan kehidupan mereka. Harapan yang besar dalam melaksanakan otonomi 

daerah telah mengakibatkan daerah-daerah saling berlomba untuk menaikan pendapatan 

asli daerah (PAD). Berbagai contoh upaya gencar daerah-daerah untuk meningkatkan 

PAD  dengan cara yang paling mudah yaitu dengan penarikan pajak dan retrebusi secara 

intensif. Contoh lain, tidak jarang terjadi sengketa antar daerah yang memperebutkan batas 

wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Perebutan sumber pendapatan 

daerah sering juga terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemikiran yang 

bersifat regional, parsial, etnosentris, primordial , seringkali mewarnai pelaksanaan 

otonomi daerah sehingga dikhawatirkan dapat menjadi benih disintegrasi bangsa. 

Selain dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti tersebut di atas, 

juga ada dampak positif yang memberikaan harapan keberhasilan otonomi daerah. 

Suasana di daerah-daerah dewasa ini cenderung saling berpacu untuk meningkatkan 

potensi daerah dengan  berbagai macam cara. Seluruh komponen masyarakat mulai dari 

pemerintah daerah dan anggota masyarakat umumnya diharapkan dapat mengembang-

kan kreativitasnya dan dapat melakukan inovasi diberbagai bidang . Pengembangan dan 

inovsi bidang-bidang dan sumberdaya yang dahulu kurang menarik perhatian untuk 

dikembangkan, sekarang dapat menjadi potensi andalan dari daerah. Selain itu otonomi 

daerah memacu menumbuhkan demokratisasi dalam kehidupan masyarakat,  memacu 

kompetisi yang sehat, pendstribusian kekuasaan sesuai dengan kompetensi. 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan 

prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 

dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. 

Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di 

definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem 

pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem 
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pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubah-

an  pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan 

tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya 

adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan 

mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan 

dilaksanakan oleh pemerintah. 

Dinamika perubahan kebijakan pemerintahan daerah di Indoensia pasca reforrmasi 

mengalami dari Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1974  menjadi Undang-Undang 22 

Tahun 1999 dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 dari aspek yuridis dan filosofis mengalami pergeseran dari ultra vires doctrine (merinci 

satu persatu urusan yang diserahkan ke daerah) menjadi open and arrangement atau residual 

power (konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa). Faktor perubahan UU pemerintahan 

daerah relevan dengan konsep yang dikemukakan oleh  Geoffry Duedly dan Jeremy 

Ricadson bahwa Four I (yakni  ide-ide, interests (kepentingan-kepentingan), institutions 

(lembaga-lembaga) dan individu-individu (individu-individu) terjadi dalam pemerintahan 

daerah di Indonesia. 

Saran 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar otonomi daerah dapat terwujud. 

Pertama, harus disadari bahwa otonomi daerah harus selalu diletakkan dalam kerangka 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan suatu subsistem dalam 

satu  sistem pemerintahan yang utuh. Kedua, perlu kemauan politik (political will)  dari 

semua pihak seperti  pemerintah pusat, pemerintah daerah dan  masyarakat. Kemauan 

politik dari semua pihak dapat memperkuat tujuan untuk membangun masyarakat 

Indonesia secara keseluruhan melalui pembangunan-pembangunan daerah. Kemauan 

politik ini diharapkan dapat membendung  pemikiran  primordial, parsial, etnosentris dan 

sebagainya. Ketiga, komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yang berkepentingan sangat 

dibutuhkan agar pelaksanaan otonomi daerah dapat tercapai tujuannya. 
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PENDAHULUAN 

Perkara-perkara korupsi seakan tidak ada habisnya dibahas di seluruh pelosok 

Indonesia, sebagaimana kita saksikan hampir seluruh stasiun televisi maupun surat kabar, 

setiap hari pasti membahas perkara dan persidangan kasus korupsi. Khususnya pada hari 

selasa tanggal 12 Juni 2012 yang lalu, salah satu stasiun TV menayangkan diskusi hukum 

dengan tema ｠Pengadilan Tipikor Semarang: KPK vs DPRを. Menarik untuk disimak adalah 

pembahasan tersebut diangkat karena adanya isu Pengadilan Tipikor Semarang sudah 

tidak dipercaya  untuk itu dalam menyidangkan perkara korupsi yang diduga dilakukan 

oleh walikota Semarang (Soemarmo) sidangnya dipindahkan ke Pengadilan Tipikor 

Jakarta. Kaitannya dengan tulisan ini adalah mengapa Pengadilan Tipikor Semarang tidak 

dipercaya, hal ini ditenggarai dengan adanya 7 (tujuh) putusan hakim yang membebaskan 

terdakwa (dalam kurun waktu 3 bulan) yang mendahului keputusan pemindahan tempat 

mengadili Walikota Semarang tersebut. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi dan peraturan perun-

dangan lainnya tidak dihiraukan atau dilanggar khususnya tentang Korupsi sehingga 

banyak kasus Korupsi yang bebas, maka ada pertanyaan bagaimana dengan law 

enforcement atau penegakan hukum, menurut Piso (43 SM) pernah mengatakan bahwa 

fiat justisia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh, 

alangkah baiknya memaknai secara tersirat /mafhum makna ｠langitを dengan arti 
masyarakat, apa pun yang terjadi hukum harus ditegakkan, namun hukum bukan variable 

independen yang berada pada ruang yag kosong, kalau hukum ditegakkan dengan 

mengabaikan sistem sosial kemasyarakatan yang ada maka justru hukum akan berhadapan 

dengan wadah hukum itu sendiri yaitu masyarakat, sehingga dapat di artikan sebagai 

antitesis dari tesis pernyataan Piso tersebut yaitu ｠hukum harus ditegakkan meskipun 

langit akan runtuhを antitesis tersebut berbunyi ｠hukum harus ditegakkan supaya langit 

tidak runtuhを artinya bahwa hukum tergantung pada tujuannya yaitu kedamaian dan 
ketenteraman kalau hukum ditegakkan dan masyarakat menjadi tidak tenteram maka asas 

manfaat menjadi sirna dan tidak bermanfaat secara sosial. 

Tulisan singkat ini tentu tidak bermaksud memaparkan secara mendalam dan 

panjang lebar soal putusan bebas maupun pengalihan pengadilan tersebut akan tetapi 

mencoba menelaah mengenai peranan hukum dalam hal ini putusan hakim pada 
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pengadilan Tipikor dikaitkan dengan perubahan sosial, dalam hal ini sekedar catatan 

pengantar, terutama karena adanya kerumitan antara peranan hukum dan perubahan 

sosial, lebih-lebih dikarenakan di Indonesia berkembang hukum-hukum sektoran dan 

hukum-hukum khusus 

PEMBAHASAN 

Menurut Prof. Soetandyo pembicaraan dan perbincangan tetap saja ramai untuk 

mempersoalkan apakah hukum dalam kenyataanya in concreto memang akan dapat 

merekayasa masyarakat dengan efektif manakala ia hanya terbit sebagai manifestasi 

meminjam adagium kaum positivitis をthe command of the sovereignを 〉perintah yang 
berdaulat), dan tidak pernah mempertimbangkan dua soal berikut ini: Pertama, apakah 

sesungguhnya nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah sosial yang dianut rakyat dalam 

kehidupan sehari-harinya; Kedua, sejauh manakah rakyat awam itu bersedia berbagi 

kesetiaan dan ketaatan, tidak hanya kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidahnya sendiri yang 

informal tetapi juga kepada ｠the command of the sovereignを yang bergaya formal itu. 

 Prof. Soetandyo menambahkan mereka yang berpendapat bahwa hukum adalah 

sarana yang efektif untuk merekayasa masyarakat  tentunya lebih condong untuk ber-

sikap antisipatif pada perubahan-perubahan yang selalu terjadi. Mereka tanpa ayal akan 

bergerak merancang perubahan masa depan, dan akan menggunakan hukum sebagai 

model gambaran hubungan-hubungan antar subjek di masa depan yang harus direalisasi-

kan dengan tindakan-tindakan  yang bersanksi. Maka di tangan mereka hukum akan 

berfungsi sebagai sarana untuk mendinamisasi perubahan, dan tidak (sekedar) sebagai 

sarana untuk mengontrol status-quo yang serba statik di dalam struktur. 

 Dalam konteksnya dengan perubahan sosial, hukum tidak  bisa berdiri sendiri. 

Daniel S. Lev  mengemukakan, bahwa bukan saja karena hukum itu tidak otonom tetapi 

juga kadang-kadang hukum itu simbolistis mewakili pimpinan sosial politik. Yang paling 

dasar dalam perubahan sosial bukan hukum itu sendiri, tetapi pemakaian alat-alat 

kekuatan kekuasaan, hukum dan lain-lain yang ada oleh pimpinan sosial politik. Peranan 

hukum dalam hal ini adalah sebagai ideologi, yaitu orang mendapat jaminan, kepastian 

bahwa mereka tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak lain. (Daniel S. 

Lev  dalam percakapan Erman Rajagukguk mengirimkan, serangkaian percakapannya 

tersebut di atas untuk Fokus 31 Desember 1982). 

 Lebih jauh Daniel S. Lev mengungkapkan, bahwa peranan yang paling penting 

dalam perubahan sosial tidak dilakukan oleh hukum, melainkan oleh pimpinan sosial 

politik dan politik disini termasuk juga hakim, jaksa dan advokat. Hukum sendiri tidak 

dapat menentukan perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi; itu 

tergantung kepada kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat sendiri. Hukum peranan-

nya tidak langsung dalam perubahan sosial, ia hanya memberi kerangka idiologis dalam 

perubahan-perubahan sosial yang dikehendaki, yaitu jaminan orang akan diperlakukan 
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secara fair. Ini amat penting, karena tanpa jaminan ini, perubahan-perubahan sosial yang 

dikehendaki dalam masyarakat hampir tidak mungkin, karena orang tidak percaya kepada 

negara, kepada struktur dalam masyarakat, atau kepada apa saja. 

 Pandangan Daniel S. Lev itu tentu saja suatu kritik terhadap  konsepsi  hukum 

sebagai a tool of sosial engineering yang digagas Roscou Pound dalam konteks ke kekinian. 

kalau dilihat idea itu sekarang, ada beberapa arti. Pertama, dari sudut yang sangat baik 

yaitu pemerintah dapat memakai hukum untuk memimpin masyarakat ke arah yang 

tertentu. Dari sudut lain itu berarti orang-orang di dalam masyarakat sendiri tidak diberi 

kesempatan, yaitu seolah-olah mereka dimanipulir terus. Dengan demikian a tool of sosial 

engineering itu mempunyai dua arti. Kadang kadang dipakai dalam  arti  yang  baik sekali, 

padahal ada bahaya yang bukan main disitu. Membicarakan hukum sebagai a tool of sosial 

engineering itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh pada pemerintah. Kita 

selalu memakai istilah itu sebagai sesuatu yang netral. Padahal istilah itu tidak netral. 

Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang 

buruk. Istilah itu sendiri mempunyai dua arti:  pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara 

untuk merubah masyarakat, dan yang kedua, yang teramat penting adalah secara material, 

yaitu masyarakat macam apa yang dikehendaki? Itu tidak gampang, kita harus bertanya 

macam masyarakat apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh orang dalam suatu 

masyarakat ?  

 Pengembangan konsepsi hukum sebagai sarana/alat pembaharuan  masyarakat di 

Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya dari pada tempat kelahirannya 

sendiri karena beberapa hal; Pertama, lebih menonjolkan perundang-undangan dalam 

proses pembaharuan hukum di Indonesia, walaupun jurisprudensi juga ada memegang 

peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat dimana teori Pound itu ditujukan 

terutama pada peranan  pembaharuan  dari  pada  keputusan-keputusan  pengadilan, khu-

susnya  keputusan Supreme Court sebagai Mahkamah Agung tertinggi. Kedua, Sikap yang 

menunjukan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat menolak aplikasi ｠machanistisを 
dari pada ｠law as a tool of social engineeringを. “plikasi mekanistis demikian digambarkan 
dengan tool akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari pada penerapan 

｠legismeを yang dalam sejarah hukum di Indonesia 〉Hindia ”elanda《 telah ditentang 
dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia, maka konsepsi (teoritis) hukum 

sebagai alat atau sarana pembaharuan ini dipengaruhi pula oleh filsafat budaya dari 

Northrop dan pendekatan ｠policy orientedを dari Laswell dan Mc.Douglas. Ketiga, apabila 

dalam pengertian ｠hukumを termasuk pula hukum internasional, maka kita di Indonesia 

sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai landasan kebijaksanaan hukum. 

Dengan demikian maka perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan 

pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah. Perombakan hukum di 

bidang pertambangan (termasuk minyak dan gas bumi); tindakan-tindakan di bidang 

hukum laut, nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan lain tindakan di 

bidang hukum sejak tahun 1958 yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan 

http://boyyendratamin.blogspot.com/2012/03/daftar-peraturan-perundang-undangan.html
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mendasar merupakan perwujudan dari aspirasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam 

bentuk hukum dan perundang-undangan.  

 Konsepsi hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat yang dikembangkan di 

Indonesia, menurut hemat penulis adalah harus sesuai dengan aspirasi masyarakat 

Indonesia. Lebih-lebih konsepsi hukum yang dikemukakan Pund sekarang ini pun sudah 

tidak relevan lagi dengan tuntutan masyarakat kekinian. Tetapi ide dasarnya menurut 

hemat penulis  masih tetap berguna. 

 Kenyataan yang lebih jauh, seperti yang diungkapkan Koopmans, bahwa pem-

bentuk undang-undang pertama-tama atau primer tidak lagi mengarah kepada melakukan 

kodifikasi melainkan melakukan modifikasi (de wetgever street niet meer primair naar 

codificate maar naar modificate). Tetapi tidaklah berarti kodifikasi hukum ke dalam berbagai 

kitab undang-undang tidak penting atau tidak perlu, tetapi pengubahan masyarakat ke 

arah cita-cita bangsa adalah lebih penting, lebih diperlukan. Soal fungsi hukum sebagai alat 

pengubahan sosial yang disinggung ini hanyalah sekedar untuk mendekatkan pada 

pemahaman yang lebih luas dan tidak sebagaimana diungkapkan ahli hukum ortodok. 

 Pada kenyataannya yang kita saksikan dan alami akhir-akhir ini jauh berbeda dari 

rumusan tersebut. Kontrol sosial adalah "proses yang dilakukan untuk mempengaruhi 

agar orang-orang bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan masyarakat". Karena itu 

hukum perlu "bening dan jernih" tidak terombang-ambing oleh berbagai kepentingan. 

Hukum harus sedemikian "dingin" nya sehingga ia kuat menghadapi berbagai bujukan dan 

imbauan. Bila ada kasus rumit yang menyebabkan bertindihannya berbagai kepentingan, 

bukan UU dan ketentuan-ketentuan itu yang dapat dibengkok-bengkokkan, melainkan 

sebaliknya. Perkara itu yang harus bisa "di masukkan" ke dalam pasal-pasalnya sehingga 

dapat diputus.  

 Pada masyarakat modern, sengketa-sengketa lebih sering (lebih aman?) disele-

saikan lewat jalur hukum (pengadilan). Secara teori, perkembangan sosial masyarakat 

(social development) merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kecende-

rungan masyarakat untuk menyelesaikan konflik lewat pengadilan. Kepercayaan 

masyarakat kepada pilihannya ini makin besar bila penyelesaian tersebut memenuhi rasa 

keadilan masyarakat. Karena itu, keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum harus 

dapat dipatuhi atau harus dapat dieksekusi. 

 Hukum sebagai alat social engineering adalah ciri utama negara modern. 

(Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, 1975) Jeremy 

Bentham bahkan sudah mengajukan gagasan ini di tahun 1800-an, tetapi baru mendapat 

perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif 

khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih 

memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (law in actions), dan jangan hanya 

sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (law in books). Hal itu bisa dilakukan 

tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dan lain-lain, tetapi 
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juga melalui keputusan-keputusan pengadilan. Misalnya keputusan Mahkamah Agung. Di 

Amerika, sering anggota kongres dan senat menghindari membuat produk-produk 

legislasi untuk masalah-masalah yang kontroversial, karena khawatir akan dampak 

politisnya. Mereka berharap, US Supreme Court yang memutuskan. Perlu diketahui bahwa 

 peran MA Amerika dalam membentuk hukum jauh lebih besar dari peran MA 

Indonesia. Karena, Amerika menganut common law, sedang Indonesia menganut sistem 

hukum yang berbeda yakni sistem civil law.  

 Mahkamah Agung sebagai pembentuk salah satu sumber hukum formal yakni 

jurisprudensi dapat berperan besar dalam pembangunan hukum di Indonesia. Agar 

keputusan-keputusan MA sebagai jurisprudensi dapat menjadi stimulator dan menyum-

bang bagi pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia. Karena itu, keputusan-

keputusan itu harus dapat mewujudkan setidak-tidaknya satu dari tiga fungsi hukum yang 

disebut di atas. 

 Bagaimana yang terjadi di negeri kita? Faktanya oleh salah satu lembaga pengamat 

perkembangan korupsi di Indonesia mencatat bahwa saat ini posisi Indonesia berada pada 

urutan ke-111 sebagai Negara terkorup di dunia. Sebagaimana keprihatinan kita yang telah 

diungkapkan pada awal tulisan ini, bahwa wabah korupsi sudah merasuk sangat dalam 

pada setiap komponen bangsa, hal ini sudah dirasakan serius sejak jaman pemerintahan 

Presiden Soekarno sampai saat ini, dan untuk menanggulanginya telah diterbitkan 

peraturan-peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai upaya untuk 

merubah masyarakat yang korup menjadi masyarakat yang anti korup, dan saat ini telah 

dibentuk lembaga-lembaga baru seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Pengadilan 

khusus yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap provinsi Republik Indonesia, 

namun nampaknya benar seperti yang dipaparkan oleh Begawan hukum progresif Bapak 

Satjipto Rahardjo dalam bukunya ｠Hukum dan Perubahan Sosialを halaman 148-149, dalam 

melihat terjadinya perubahan social yang digerakkan oleh hukum seyogyanya diterima 

sebagai proses yang terjadi sedikit demi sedikit. Untuk itu sangatlah penting faktor waktu, 

akan tetapi jika kita telaah sejak jaman pemerintahan Presiden Soekarno sampai saat ini 

masalah korupsi yang membelit Negara kita sudah cukup lama, sehingga peranan apa 

yang perlu diubah dalam rangka perubahan sosial menuju masyarakat yang anti korup? 

Kembali dipaparkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa kita sekarang ini sebetulnya bekerja 

secara tambal sulam dan masih banyak menggunakan peraturan-peraturan serta prosedur 

kerja yang berasal dari zaman kolonial, sehingga dapat diramalkan bahwa penyusunan 

kehidupan baru di Indonesia melalui hukum masih memerlukan waktu yang lama, karena 

system hukum di Indonesia terutama mendasarkan pada system peraturan perundang-

undangan, hal mana sangat berbeda dengan system hukum yang didasarkan pada kepu-

tusan-keputusan pengadilan. 

 Bagaimanapun orang melihat peranan yang bisa dimainkan oleh pengadilan 

sebagai suatu lembaga hukum untuk mengadakan perubahan sosial, dan cara yang paling 
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baik untuk memastikan adanya peranan tersebut adalah dengan melihat apa yang 

sesungguhnya telah dilakukan oleh lembaga ini. 

Perkara korupsi yang banyak terjadi  adalah realita (das sollen) banyak dilakukan 

oleh para pejabat birokrat, politikus dan orang-orang yang mempunyai kesempatan 

kewenangan untuk melakukannnya dilakukan oleh sebagian masyarakat dan merupakan 

gejala umum dilakukan dengan berbagai alasan, disini dilihat dari 3 pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Substansi Hukum, doktrin hukum Pidana yang mengajarkan bahwa 

pelaku tindak pidana korupsi yang terbukti melakukan tindak pidana diberikan sanksi 

pidana yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sanksi itu 

diberikan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan khusus perkara 

korupsi. 

2. Pendekatan Sruktur Hukum (Penegakan Hukum), bahwa pelaku tindak pidana korupsi 

tidak ada diskriminasi harus ditegakkan siapapun  pelakunya apakah itu birokrat, 

pejabat, politikus dan pengusaha harus ditindak sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku.  

3. Pendekatan Kultur Hukum, bahwa paradigma yang muncul dalam masyarakat para 

pelaku tindak pidana dianggapnya suatu hal yang biasa terjadi dari jaman dulu hingga 

sekarang ini banyak terjadi, bahkan para pelakunyapun ketika sudah menjalaninya 

masih dianggap sebagai orang yang tidak bersalah masih diberikan kesempatakan 

untuk duduk dalam jabatan yang cukup penting sehingga tidak ada rasa malu dan 

paradigma ini sudah terbentuk secara turun temurun. 

 Tulisan ini mencoba mengetengahkan beberapa contoh putusan hakim yang 

｠kontroversialを pada pengadilan tipikor ”andung, ”andar Lampung dan  Semarang, 

sebagai berikut: 

A. Putusan hakim yang kontroversial pada Pengadilan Tipikor Bandung. 

Pada Pengadilan Tipikor Bandung, perkara walikota Bekasi Mochtar Mohamad 

yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama dan di pidana pada tingkat 

Mahkamah Agung; Sebelumnya Mochtar dituntut 12 tahun penjara atas empat dakwaan 

kasus korupsi APBD, dengan total kerugian negara mencapai Rp5,5 miliar. Namun 

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang diketuai Asharyadi memberikan 

vonis bebas murni. Putusan itu langsung ditanggapi Jaksa penuntut umum (JPU) dari 

KPK yang akan mengajukan kasasi. 

Kasus Mochtar ini menambah lagi jumlah putusan bebas bagi terdakwa koruptor 

di pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, pada 22 Agustus 2011 Bupati Subang Eep 

Hidayat divonis bebas dalam kasus korupsi Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Pemkab Subang 2005– 2008 senilai Rp 2,8 miliar. 

Pada bulan berikutnya,Wakil Wali Kota Bogor Ahmad Ruhiyat, terdakwa korupsi 

Rp6,8 miliar, juga divonis bebas karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. 
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Banyak pihak menilai, bebasnya terdakwa kasus korupsi sebagai kabar buruk bagi 

pemberantasan tindak pidana korupsi dan angin segar bagi koruptor dan calon 

koruptor. Akan menjadi pertanyaan besar, bagaimana proses yang ketat di KPK bisa 

dengan mudah patah di pengadilan. 

Juru Bicara KPK Johan Budi memastikan KPK akan menempuh jalur kasasi. 

Namun, sebelum kasasi diajukan, KPK akan terlebih dahulu mempelajari proses 

persidangan di pengadilan tersebut. 

をKalau kasasi itu pasti, tapi kita akan pelajari dulu persidangannya. Karena KPK 
baru pertama kali hadapi seorang terdakwa korupsi yang disidik dan dituntut ke 

pengadilan lalu bisa bebas,を kata Johan. 
Dia kemudian menandaskan, KPK mempunyai banyak bukti yang kuat dalam 

kasus ini. Hal ini dibuktikan melalui ketegasan jaksa yang berani menuntut Mochtar 

dengan pidana 12 tahun. 

Putusan ini menjadi janggal karena pada dakwaan keempat yakni kasus suap BPK 

sebesar Rp200 juta, majelis hakim menyatakan tidak ada bukti keterlibatan berupa 

perintah dari Mochtar sebagai wali kota. Padahal, pegawai BPK, Sugiarto dan mantan 

Sekda Kota Bekasi Candra, telah dijatuhi hukuman. 

Kasus suap BPK ini merupakan upaya Pemkot Bekasi demi mendapatkan opini 

pengelolaan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Wajar dengan 

Pengecualian (WDP). 

Putusan bebas ini membuat kecewa JPU dari KPK. Jaksa I Ketut Sumadana 

mengaku kecewa karena putusan tersebut berbanding terbalik dengan tuntutan JPU 

yang menginginkan terdakwa dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Tanpa 

melalui tahapan pikir-pikir, Sumadana pun langsung menyatakan akan mengajukan 

kasasi. をPutusan ini belum berakhir, dan kami akan melakukan upaya hukum langsung 
ke MA 〉Mahkamah “gung《 secepatnya,を  

Menurutnya, JPU telah cukup menunjukkan alat bukti hukum untuk meyakinkan 

hakim. Seperti bukti uang tunai Rp 200 juta yang digunakan terdakwa untuk menyuap 

BPK. Selain itu, bukti hukum berupa pernyataan saksi atas suap terhadap anggota 

DPRD sebesar Rp ｴ miliar. を”arang bukti itu tidak harus selalu berupa uang. Keterangan 
para saksi dan dokumen pun merupakan alat bukti hukum. Kami sungguh kecewa 

dengan banyaknya fakta di persidangan yang tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh 

majelis hakim dalam memutuskan perkara ini,を. 

Pernah jadi Tersangka 

Menanggapi banyaknya protes,  Humas Pengadilan Tipikor Bandung Sumantono 

"Pengadilan Tipikor sudah menerima 84 perkara, 3 diantaranya bebas. Hanya saja, 

memang kebetulan sekali yang bebas ini adalah perkara yang melibatkan kepala 

daerah,". Ia mengatakan, janganlah hanya 3 putusan bebas saja yang menjadi sorotan, 

karena jumlah yang diputus bersalah jumlahnya lebih banyak. Ia pun meminta agar 
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jumlah perkara yang diputus bebas di Pengadilan Tipikor Bandung dibandingkan juga 

dengan pengadilan tipikor di kota lainnya. "Coba dong lihat juga di Semarang atau 

Surabaya, dicek berapa yang bebas, saya enggak perlu komentari, silahkan cari sendiri. 

Di Bandung, bebas 3 saja sudah ribut semuanya," katanya. Masih terkait putusan itu, 

Komisi Yudisial (KY) akan menganalisis hasil pemantauan tim KY terhadap persi-

dangan tersebut. "KY akan analisis dulu hasil pemantauan itu dan terus mengumpulkan 

berbagai info, termasuk koordinasi dengan KPK. Kalau memang nanti hasil analisis itu 

perlu ditindaklanjuti, tentunya KY akan tindak lanjuti," ujar Juru Bicara KY Asep 

Rahmat Fajar.  

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyesalkan vonis 

bebas tersebut. Menurutnya, keputusan tersebut dapat merusak cara kerja pengadilan 

Tipikor Pusat. "Saya sangat menyesalkan, karena biasanya kan kalau Pengadilan Tipikor 

itu sejak awal sudah cermat. Sejak awal gagasan pengadilan Tipikor mau dibuka di 

daerah saya sudah ragu. Ini bisa merusak cara kerja yang di pusat," Dikatakan, 

keputusan tersebut juga dapat membuat preseden buruk bagi upaya pemberantasan 

korupsi. Oleh karena itu, agar tidak terulang kasus seperti itu lagi, ia menyarankan, agar 

sistem pengadilan Tipikor di Pusat lebih diperkuat. "Dan di daerah harus dengan 

pengawasan yang ketat, kalau perlu seleksi hakim supaya dievaluasi lagi. Karena Ini 

memang sangat menyedihkan. Dan biasanya tidak ada yang lolos di Pengadilan Tipikor. 

Tapi ini di Bandung selalu lolos," Ketika ditanya bagaimana proses hukum selanjutnya, 

Mahfud menekankan mempercayakan hal tersebut kepada lembaga terkait dan Komisi 

Yudisial harus menelusuri apakah dugaan-dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam 

kasus tersebut benar terjadi. Ditengah munculnya protes dan ketidak puasan itu, 

Sekretaris Satgas Anti Mafia Hukum Denny Indrayana melontarkan statemen 

mengejutkan, menurutnya salah satu anggota hakim vonis bebas itu pernah menjadi 

tersangka korupsi. "Awalannya 'R'. Majelis hakimnya itu M Azharyadi, Eka Saharta, 

Ramlan Comel. Masukin aja nama-nama itu ke google, itu ada yang punya kasus 

korupsi itu," kata Denny di Jakarta, Rabu (12/10/2011). Hasil pencarian di google 

terdapat nama Ramlan Comel sempat jadi terdakwa korupsi tahun 2006 ketika menjadi 

Direktur PT Bumi Siak Pusako (PT BSP). Tamlan  diduga terkait kasus korupsi dana over 

head senilai Rp 766 juta. Kasus ini ditangani Kejaksaan Pekanbaru. Ramlan sempat 

divonis 2 tahun di pengadilan tingkat pertama, namun kemudian dibebaskan di 

Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Putusan itu menyebutkan Ramlan tidak terbukti korupsi. 

Saat itu Kejari sempat melakukan kasasi.  

B. Putusan hakim yang kontroversial pada Pengadilan Tipikor Bandar Lampung 

Perkara yang diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama dan di pidana pada 

tingkat Mahkamah Agung;  

Hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Mantan Bupati Lampung 

Tengah periode 2005-2010, Andy Achmad Sampurnajaya, dengan hukuman penjara 12 

tahun. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta, dan mengganti uang Rp 20,5 
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miliar. Andy menjadi terpidana kasus korupsi APBD senilai Rp 28 miliar. Sebelumnya, 

majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, memvonis bebas Andy Achmad pada 

November tahun lalu. Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi (kejati) Lampung 

mengajukan kasasi ke M“. ｠Ya kita akan kerja sama dengan pihak Kejari,を kata Sardjono 
Turin, Asintel Kejati Lampung, di Bandar Lampung. 

Majelis Hakim Agung MA terdiri dari Djoko Sarwoko, Krisna Harahap, Komariah 

Sapardjaja, MS Lumme, dan Leopold Hutagalung. Menurut putusan majelis hakim, 

Andy Achmad Sampurna Jaya telah bersalah secara sah melawan hukum dengan 

menyimpan dan mendepositokan dana kas daerah APBD Lampung Tengah dari bank 

pemerintah kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana. Dana yang 

disimpan sebesar Rp 28 miliar. Kasus ini terungkap setelah BPR Tripanca Setiadana 

milik Sugiarto Wihardjo alias Alay pailit, dan dana tersebut tidak bisa dicairkan. Atas 

putusan PN Tipikor Tanjungkarang, Andy Achmad tidak pernah ditahan. Sejak putusan 

MA ini, Andy Achmad belum berhasil dikonfirmasi. Diketahui, sejak putusan bebas 

tersebut, dirinya banyak berada di Jakarta. Sedangkan rumahnya di Bandar Lampung, 

hanya tampak sepi seperti tak ada penghuni 

 

C. Pada Pengadilan Tipikor Semarang,  

1. Perkara No.58/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dengan terdakwa bernama 

AGOES SUKMANIHARTO, selaku broker pembebasan tanah di Jatirunggo untuk 

jalan tol Semarang-Solo, dengan kerugian Negara sekitar Rp.11 M; 

2. Perkara No.73/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg.dengan terdakwa bernama 

SUYATNO, Direktur PT.Adhikarya,(kasus suap) dengan kerugian Negara sekitar 

Rp.13 M; 

3. Perkara No. 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dengan terdakwa bernama 

UNTUNG WIYONO, mantan Bupati Sragen, mengenai Penyelewengan APBD 

bertahun-tahun (5 tahunan), dengan kerugian Negara sekitar Rp.11,2 M; 

4. Perkara No.109/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.Smg. dengan terdakwa bernama 

TEGUH TRIMARDONO, mengenai Kredit Fiktif di BNI 46 Purwokerto, dengan 

kerugian Negara sekitar Rp.5M; 

5. Perkara No.14/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg, dengan terdakwa bernama 

YANUELVA, mengenai Kredit fiktif di Bank Jateng,dengan kerugian Negara 

sekitar Rp.43 M; 

6. Perkara No.32/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR.Smg. dengan terdakwa bernama YAENI 

selaku Ketua DPRD Grobogan, mengenai penyelewengan APBD Grobogan, dengan 

kerugian Negara sekitar Rp.2M; 

7. Perkara No. ……./PID.SUS/ｲｰｱｱ/PN.TIPIKOR.Smg. dengan terdakwa bernama 
Heru Jatmiko (PT. Hutama Karya), kasus SUAP dengan kerugian Negara sekitar 

Rp.13 M; 
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Terhadap putusan bebas tersebut di atas, adapun pertimbangan diputus bebas 

antara lain adalah sebagai berikut: 

Ad.1. Menurut 2 orang majelis hakim (karena putusan ini terdapat Disenting Opinion/ 

DO), perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan perbuatan pidana, 

melainkan perbuatan bisnis dan terdakwa mendapatkan ｠rejeki nomplokを atas 
jual beli tanah untuk jalan tol tersebut. Akan tetapi yang menarik untuk disimak 

adalah amar putusan dari perkara ini, karena ditemukan oleh BAWAS 

MAHKAMAH AGUNG, bahwa amar putusan tersebut antara lain memutus-

kan: pada dakwaan primair perbuatan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana 

(ontslag), dan pada dakwaan subsidair perbuatan tidak terbukti (vrijpraak). 

Ad.2. dan Ad. 7. Menurut majelis hakim uang suap tersebut telah masuk dalam kas 

Negara, maka tidak dipidana; 

Ad.3. Menurut pertimbangan majelis hakim dana APBD yang dijadikan jaminan 

hutang di bank ……. Telah dieksekusi dengan seijin bupati penggantinya, dan 
terdakwa tidak terbukti memerintahkan untuk menjaminkan dana APBD 

tersebut; 

Ad.4. terdakwa telah dipidana pada perkara pidana umum, menurut majelis hakim 

merupakan nebis bin idem, sementara pada pidana umum adalah atas laporan 

dari pemilik sertifikat rumah yang ditipu oleh terdakwa, sedangkan perkara 

korupsi adalah adanya pembobolan BNI 46 yang menyebabkan kerugian 

keuangan Negara; 

Ad.5. terdakwa dibebaskan karena majelis hakim mengabulkan eksepsi penasihat 

hukum terdakwa mengenai surat dakwaan obscuur libel. Yang menarik untuk 

disimak adalah proses persidangannya, ketika surat dakwaan selesai dibacakan 

dan ketua majelis hakim menanyakan kepada penasihat hukum terdakwa 

apakah akan mengajukan eksepsi, langsung dijawab oleh ph ｠tidak akan 
mengajukan eksepsiを dan untuk pertanyaan ini diulang sampai ｳ 〉tiga《 kali 
yang dijawab sebanyak 3 (tiga) kali juga dengan meyakinkan bahwa tidak akan 

mengajukan eksepsi, untuk itu majelis mengagendakan untuk sidang selanjut-

nya adalah pemeriksaan saksi. Ketika sidang berikutnya dan Jaksa Penuntut 

Umum telah menghadirkan saksi, tiba-tiba penasihat hukum terdakwa menga-

jukan eksepsi, dan majelis hakim menerima surat eksepsi tersebut, meskipun 

Jaksa Penuntut Umum telah memprotes dengan mengatakan bahwa majelis 

tidak menghargai agenda persidangan. Terhadap hal tersebut ternyata majelis 

hakim mengabulkan eksepsi penasihat hukum terdakwa dan langsung membe-

baskan terdakwa, selanjutnya jaksa penuntut umum mengadakan ｠verzetを ke 
pengadilan tinggi yang ternyata dikabulkan, dengan putusan agar sidang 

dilanjutkan, akan tetapi sampai saat ini terdakwa yang bersangkutan ｠buronを. 

Berdasarkan putusan hakim pada pengadilan Tipikor tersebut di atas, muncul 

beberapa reaksi dari masyarakat yang sangat menciderai penegakan hukum, dan penulis 
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melihat bahwa putusan-putusan yang semacam ini perlu dievaluasi dan dilakukan 

pembelajaran karena jelas tidak mendukung perubahan sosial dari masyarakat korup 

menjadi masyarakat anti korupsi, mengingat para koruptor melihat masih ada kesempatan 

untuk tetap melakukan perbuatan korupsi, karena terlihat SDM penyidik dan penuntut 

umum tidak berkualitas dalam pembukitannya sehingga tidak dapat meyakinkan hakim 

dan/atau hakim tidak berkualitas dan dapat di SUAP??   

 Keputusan-keputusan Mahkamah Agung untuk menyampingkan berlakunya 

ketentuan-ketentuan hukum seperti di bawah ini dapat digolongkan kepada keputusan 

yang membantu ke arah terciptanya perubahan sosial, oleh karena ia menimbulkan 

perubahan pada struktur kelompok-kelompok. Sebagaimana diketahui, pengelompokan 

penduduk di Indonesia juga merupakan pengelompokan hukum, sehingga menerima 

berlakunya ketentuan hukum kelompok yang satu untuk kelompok yang lain merupakan 

suatu perubahan sosial pula. Kembali kepada telaahan mengenai Keputusan-keputusan 

pengadilan mulai dari peradilan tingkat pertama sampai ke Mahkamah Agung, kaitannya 

dengan putusan-putusan perkara korupsi rasanya telah terjadi kemerosotan wibawa 

hukum, dimana Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan keadilan, sudah 

sulit dipercaya oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di ranah korupsi. Padahal, 

sekarang ini harapan masyarakat akan penegakan hukum begitu besar. Semakin naiknya 

mobilitas, masyarakat makin menyandarkan urusan-urusannya pada ketegasan hukum 

yang profesional, dan jarang sekali menangani sendiri persengketaan yang menimpanya. 

Mereka akan terus berjuang untuk memperoleh keadilan sampai  tingkat terakhir, yaitu 

tingkat Mahkamah Agung. Dan justru yang berjuang lewat jalur hukum sampai pada 

tingkat yang terakhir ini adalah mereka-mereka yang "yakin dirinya benar". Karena itu, 

konsistensi pengadilan terhadap keputusan Mahkamah Agung adalah sangat penting. 

Keputusan yang dibuat oleh MA dapat dijadikan jurisprudensi. Jurisprudensi ini pada 

gilirannya berdampak pada perubahan sosial. Dalam hal ini barangkali kita bisa mengingat 

kasus Marsinah yang beritanya disambut gembira. Atau kasus Kedungombo dan kasus 

Tempo yang beritanya disambut sedih. Mahkamah Agung secara hukum dan moral bisa 

mengajari para profesional polisi, jaksa, hakim, saksi, pembela, dan lain-lain untuk lebih 

teliti dan berhati-hati memeriksa terdakwa yang melakukan tindak pidana. Citra para 

profesional dengan demikian juga menjadi semakin baik. Itulah sebabnya mengapa kita 

masih perlu percaya, bahwa Mahkamah Agung melalui keputusan-keputusan hukumnya 

seyogyanya dapat bertindak benar dan pada tempatnya dengan memberi sumbangan yang 

berharga bagi pengembangan hukum dan perubahan sosial yang positif bagi bangsa yang 

tercinta ini. 
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PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum 

merubah masyarakat yang berbudaya korup menjadi masyarakat yang anti korupsi, masih 

memerlukan proses yang panjang dan sangat terkait dengan bidang-bidang lain dalam 

masyarakat dalam hal ini budaya, politik, dan ekonomi. Dan yang tak kalah pentingnya 

adalah political will dari pemerintah yang merupakan pusat dari pergerakan perubahan 

sosial itu sendiri. Khususnya dalam kerangka pemberantasan korupsi, sehingga infra-

struktur yang telah dibuat dapat diwujudnyatakan dalam bentuk keputusan hakim pada 

pengadilan Tipikor yang berwibawa dan dapat melakukan perubahan sosial sebagaimana 

amanat yang diemban pada undang-undang tipikor tersebut. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan Program PKMK dan PMW antara lain adalah meningkatkan 

kecakapan dan ketrampilan  mahasiswa khususnya ｠Sense of businessを 
sehingga tercipta wirausaha muda potensial, menumbuhkembangkan 

wirausaha baru yang berpendidikan tinggi, menciptakan unit bisnis 

baru berbasis iptek dan membangun jejaring bisnis antara pelaku bisnis 

wirausaha pemula dengan pengusaha (terutama UKM) yang sudah 

mapan. Dari gambaran yang diperoleh dari data lapangan sebagai hasil 

dari penelitian dengan judul ｠Deskripsi Pertumbuhan Usaha Mahasiswa 

Peserta Program PKMK dan PMW Universitas Tidar Tahun 2015 

nampak bahwa pelaksanaan program PKM PMW masih perlu ditingkat-

kan lagi. Baik pertumbuhan output, pertumbuhan modal, metode 

pemasaran, volume penjualan, tenaga kerja dan tingkat keuntungan 

relatif kecil. Dari 30 responden yang usahanya lanjut hanya ada 11 orang 

atau sekitar 36,6% dengan catatan pada isian data selanjutnya banyak 

yang tidak mengisi. Produk yang dihasilkan belum banyak yang 

menggunakan basis iptek. Dari segi kendala masalah waktu merupakan 

kendala utama, menyusul masalah pemasaran, modal dan kurangnya 

pengalaman wirausaha. Agar pada tahun berikutnya bisa lebih baik 

terutama pada segi seleksi calon peserta bimbingan teknis dan 

kolaborasi dengan pengusaha UKM di luar kampus. 

 

Kata kunci : wirausaha baru, bisnis berbasis iptek 

 

  

mailto:sribondan@utm.ac.id


26 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendahuluan 

Sejak tahun 2009, Universitas Tidar telah memperoleh bantuan dana hibah 

untuk pembiayaan kegiatan mahasiswa dalam bentuk Program Kreativitas 

Mahasiswa Kewirausahaan (PKMK) dan Program Mahasiswa Wirausaha (PMWS). 

Untuk memperoleh dana Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan dan 

Program Mahasiswa Wirausaha, mahasiswa harus mengusulkan proposal yang 

diseleksi langsung oleh Dirjen Dikti. Tujuan program mahasiswa wirausaha sesuai 

dengan Buku Panduan Program adalah : 

a. Meningkatkan kecakapan dan ketrampilan dan ketrampilan mahasiswa khusus-

nya ｠Sense of Businessを sehingga akan tercipta wirausaha muda potensial. 

b. Menumbuh kembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi 

c. Menciptakan unit wirausaha baru berbasis iptek 

d. Membangun jejaring bisnis antar pelaku bisnis wirausaha pemula dengan 

pengusaha (terutama UKM) yang sudah mapan. 

Apabila pada tahun 2009 – 2014 (tahun 2014 adalah tahun penegerian) pro-

gram PKMK dan PMW masih menggunakan dana hibah dari Dirjen Dikti, maka 

pada tahun 2015 kegiatan PKMK dan PMW sudah didanai baik PKMK maupun 

PMW pada tahun 2015 dinyatakan selesai pada akhir 2015 yaitu pada bulan 

Nopember 2015. 

Dengan demikian ketika penelitian ini dilakukan program sudah dinyatakan 

selesai dan evaluasi dapat dilakukan untuk melihat apakah sesuai dengan tujuan 

Program yang tercantum pada butir 1 – 3 tercapai. 

Perumusan Masalah 

Secara singkat masalah di dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara 

singkat sebagai berikut ｠”agaimana pertumbuhan usaha peserta kegiatan PKMK 
dan PMW Universitas Tidar pada tahun ｲｰｱｵ?を 

Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pertumbuhan usaha kegiatan PKMK dan PMW tahun 2015 

b. Mengetahui kendala yang dihadapi 

c. Menyusun rekomendasi kebijakan perbaikan dan penyempurnaan 

pelaksanaan program di waktu yang akan datang 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Joseph Schumpeter dalam Alma (2009) wirausaha yang merupakan 

terjemahan bebas dari entrepreneur adalah ｠As the person who destroys the existing 

economic order by introducing new products and services by creating new forms of 

organization or by exploring new raw materialsを. Fungsi wirausaha menurut Suryana 

(2009) ada 2 macam yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Fungsi mikro meliputi 

antara lain (1) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, (2) menye-

diakan lapangan pekerjaan, (3) meningkatkan jumlah dan kualitas produk kebutuh-

an hidup masyarakat. 

Adapun tujuan mikro adalah berhubungan erat dengan motivasi seseorang 

dalam memilih profesi wirausaha antara lain mencari pekerjaan, keuntungan/ 

pendapatan, prestise dan lain-lain. Untuk menjadi seorang wirausaha dapat mela-

lui beberapa proses (Bygrave dalam Alma, 2009) sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar usaha yang dilakukan dapat tumbuh berkembang, perlu ada inovasi 

terlebih dahulu yang kemudian dipicu oleh faktor pemicu guna diimplementasikan 

agar bisa tumbuh dan berkembang. 

Secara umum peserta program PKMK dan PMW setelah selesai menjalani 

proses seleksi dan dinyatakan lolos akan memperoleh pembekalan, bimbingan, 

studi banding dan bantuan dana guna membeli peralatan usaha dan modal kerja 

usaha. Secara teoritis peserta sudah memperoleh bekal baik pengetahuan, wawasan 

dan ketrampilan berwirausaha yang dilengkapi dengan modal usaha. Proses 

inovasi usaha sesuai model proses wirausaha dikemukakan dalam proposal yangg 

diuji oleh Tim Penguji. Adanya dorongan dari lembaga agar mahasiswa berwira-

usaha menjadi faktor pemicu. Selama proses kegiatan program berlangsung adalah 

proses implementasi yang selanjutnya diharapkan muncul wirausaha baru sesuai 

dengan tujuan program butir 1 – 3 di atas. 

Inovation 

Triggering Event 

Implementation 

Growth 
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Penelitian terdahulu oleh Setiyorini (2009) meneliti minat berwirausaha 

mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Pengaruh Faktor 

Personal dan Lingkungan terhadap Keinginan Berwirausahadengan jumlah 

responden 100 orang. Responden berusia di antara 20-23 tahun dengan usia 

mayoritas antara 21-22 tahun. 22 orang responden adalah laki-laki dan sisanya 78 

orang responden adalah perempuan. 19 orang responden memiliki pengalaman 

kerja dan sisanya 81 orang responden tidak memiliki pengalaman kerja. Pengam-

bilan sampel dilakukan secara proportional random sampling, data dikumpulkan 

dengan kuesioner skala Likert 4 poin. Metode analisis data yang digunakan adalah 

regresi berganda. Dari hasil penelitian Setiyorini ini didapat kesimpulan bahwa 1) 

efikasi diri mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah moderat, 2) 

mahasiswa memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan locus of controlyang 

moderat, 3) akses terhadap modal yang rendah, 4) kemampuan mengakses 

informasi yang moderat dan 5) kepemilikan hubungan sosial yang moderat. Dari 

hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor personal dan lingkungan dapat 

menjelaskan minat kewirausahaan mahasiswa Universitas Sebelas Maret sebesar 

44%, sisanya sebesar 56% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara 

umum minat kewirausahaan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 

diteliti adalah moderat. 

Sedangkan penelitian oleh Indarti et al. (2008) meneliti minat mahasiswa 

Indonesia, Jepang dan Norwegia selama 2002 . 2006 dengan judul .Intensi 

Kewirausahaan Mahasiswa: Studi Perbandingan Antara Indonesia, Jepang dan 

Norwegia.. Sampel penelitian berjumlah 332 orang mahasiswa dengan rincian 130 

orang mahasiswa Indonesia, 81 orang mahasiswa Jepang dan 121 orang mahasiswa 

Norwegia. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa sarjana (S-1) dari Universitas 

Gadjah Mada-Indonesia, Agder University College-Norwegia dan Hiroshima 

University of Economics (HUE)-Jepang. Lebih dari 50% responden dari ketiga 

negara adalah laki-laki (66% responden Indonesia, 79% responden Jepang, 62,8% 

responden Norwegia). Dari segi usia, lebih dari 50% responden berusia di bawah 

25 tahun (84% responden Indonesia, 97,5% responden Jepang, 50,4% responden 

Norwegia). Lebih dari 50% responden Indonesia belum pernah memiliki penga-

laman kerja, 96,3% mahasiswa Jepang tidak memiliki pengalaman kerja, hanya 

19,8% mahasiswa Norweiga yang belum pernah bekerja. Sampel diambil dengan 

teknik judgement atau purposive sampling. Seluruh butir pertanyaan diukur dengan 

menggunakan skala Likert 7-poin. Data dikumpulkan dengan wawancara dan 

daftar pertanyaan (kuesioner). Metode analisis data menggunakan analisis regresi 

berganda. Dari hasil penelitian Indarti et al. (2008) diperoleh kesimpulan bahwa 1) 
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kebutuhan akan prestasi tidak berpengaruh terhadap minat kewirausahaan maha-

siswa pada mahasiswa ketiga Negara, 2) efikasi diri mempengaruhi minat kewira-

usahaan mahasiswa Indonesia dan Norwegia tetapi tidak mempunyai pengaruh 

pada mahasiswa Jepang, 3) kesiapan instrumen atau lingkungan hanya mempenga-

ruhi minat kewirausahaan mahasiswa Norwegia dan tidak mempengaruhi penga-

ruh terhadap minat kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan Jepang, 4) jender dan 

usia yang lebih muda tidak mempunyai pengaruh terhadap minat kewirausahaan 

mahasiswa ketiga negara, 5) latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis tidak 

mempunyai pengaruh terhadap minat kewirausahaan mahasiswa Indonesia dan 

Jepang, sebaliknya minat kewirausahaan pada mahasiswa Indonesia dengan latar 

belakang pendidikan bisnis dan ekonomi malah lebih rendah, 6) pengalaman kerja 

mempengaruhi minat kewirausahaan pada mahasiswa Norwegia, tetapi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap mahasiswa Indonesia dan Jepang. 

Suatu pertumbuhan menurut Budiono (1984) dapat dirumuskan dalam 

bentuk fungsi produksi sebagai berikut :   ZLKy ...,,  

y = adalah total output atau jumlah produk yang dihasilkan 

K, L, …Z = faktor produksi yang digunakan 

 

Apabila y = output bertambah, maka faktor produksi K = tenaga kerja, L = model 

dan Z = faktor produksi lain juga bertambah. Jadi apabila jumlah output, modal, 

tenaga kerja, volume penjualan dan keuntungan bertambah berarti secara 

sederhana ada pertumbuhan usaha mahasiswa peserta PKMK dan PMW 

Universitas Tidar tahun 2015. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bentuknya adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan, mendeskripsikan obyek penelitian yaitu pertumbuhan 

usaha mahasiswa peserta PKMK dan PMW Universitas Tidar tahun 2015. Sebagai 

bentuk penelitian ini hanya berfungsi menggambarkan kondisi yang ada di 

lapangan. Karena itu bentuk menggambarkan ada pertumbuhan digunakan analisa 

comparative staticyakni membandingkan kondisi usaha sebelum dan sesudah. 

Populasi penelitian ini semula hanya untuk peserta program PMW namun 

karena ternyata jumlahnya hanya 8 orang peserta maka ditambah dengan peserta 

program PKMK sehingga jumlah sampel 30 orang peserta. Peraturan jumlah 

sampel dilakukan secara acak dari populasi sebanyak ± 42 peserta program PMW 

dan PKMK. 
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Pengumpulan data dilakukan oleh petugas lapangan (mahasiswa) yang 

sebelumnya telah dilatih terlebih dahulu dan menggunakan kuesioner atau daftar 

pertanyaan. Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode tabulasi 

dengan menggunakan analisa rata-rata. Metode ini meskipun masih sangat kasar 

tetapi cukup bisa menggambarkan pertumbuhan usaha. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Sebaran Responden, Bidang Usaha dan Kelanjutan Kegiatan 

a. Sebaran Responden  

Dari 30 orang mahasiswa, responden peserta PKMK dan PMW 

ternyata cukup merata di berbagai fakultas yang ada di Universitas Tidar, 

rincian sebaran responden adalah sebagai berikut : 

1) Fakultas Ekonomi : 4 orang atau 13% 

2) Fakultas Pertanian : 5 orang atau 17% 

3) Fakultas Teknik : 9 orang atau 30% 

4) FKIP : 6 orang atau 20% 

5) Fisip : 6 orang atau 20% 

Dari 30 orang mahasiswa responden kebanyakan duduk di semester V 

sebanyak 20 orang mahasiswa atay 67%, semester VII ada 23% dan 

sisanya duduk di semester IX ada 1 orang atau 3% dan alumni 2 orang 

atau 6%. Ini berarti kebanyakan responden adalah mahasiswa semester 

V yang tentunya dapat dibina dan dibimbing lagi agar usahanya bisa 

berkelanjutan. 

b. Bidang Usaha dan Kelanjutan Kegiatan 

Dari 30 orang responden ada 17 orang responden atau 57% yang 

menekuni usaha di bidang kuliner. Dari jumlah ini hanya 4 orang yang 

usahanya lanjut sedang sisanya 13 orang gagal atau tidak lanjut. Ini 

memang beralasan resiko usaha kuliner jauh lebih besar dibanding usaha 

lain. Untuk usaha pertanian dari 3 orang peserta hanya 1 orang yang 

lanjut sedang bidang peternakan ada 5 orang peserta tetapi yang gagal 

ada 3 dan yang lanjut ada 2. Untuk usaha kerajinan 2 orang, yang satu 

gagal dan yang satu lanjut. Dan untuk jasa bimbingan belajar 1 orang 

masih lanjut. Secara keseluruhan ada 11 orang dari 30 orang responden 

yang lanjut atau 37%, sementara yang gagal ada 19 orang atau sebesar 

63%. 
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2. Pertumbuhan Jumlah Produk 

Dari 11 orang responden yang menyatakan lanjut ada 6 orang atau 

20% dari 30 orang responden yang mempunyai produk sebelum ikut 

program PKMK dan PMW. Usaha tersebut adalah keripik seledri dari 300 

pack per bulan menjadi 500 pack per bulan atau naik sekitar 66%. Usaha 

jamur tiram dari 150 kg per hari menjadi 840 kg per hari atau naik sebesar 

460%. Usaha bimbingan belajar dari 20 orang siswa menjadi 30 orang atau 

naik 33%. Usaha bibit jahe merah per bulan 50 pot menjadi 380 pot per bulan 

atau naik 660% dan usaha lampu lampion dari 5 buah per bulan naik menjadi 

10 buah per bulan atau naik 100%. Rata-rata kenaikan output setelah ikut 

program PKMK PMW adalah 258%, suatu kenaikan yang cukup signifikan. 

3. Pertumbuhan Modal Usaha 

Dari 30 responden ternyata hanya 4 orang yang mempunyai modal 

awal sebelum menjadi peserta program PKMK dan PMW. Rata-rata 4 orang 

modal awal hanya Rp. 3.500.000,- setelah ikut program ini rata-rata modal 

yang dimiliki dari 30 orang responden adalah Rp. 5.500.000,-. Berarti ada 

kenaikan modal sebesar 53%. 

4. Pemasaran 

Ada 2 cara pemasaran yang bisa ditempuh dalam menjual produk 

yang dibuat. Dari 30 orang responden ternyata hanya 3 orang saja atau 10% 

yang dijual secara online, sedangkan sisanya 27 orang atau 90% peserta 

menjual langsung ke konsumen baik melalui pasar, warung terdekat atau di 

rumah saja. 

5. Omzet Penjualan 

Volume penjualan ternyata bervariasi sekali tergantung kepada 

jumlah output dan harga jual produk. Dari 30 responden ada 14 responden 

yang mengisi volume penjualan dengan total omzet Rp. 44.190.300,- atau 

rata-rata volume usaha per responden adalah Rp. 3.156.450,-. 

6. Metode Pembayaran 

Dari 30 orang responden penjualan produk semua secara tunai, tidak 

ada yang dikreditkan. 

7. Jumlah Tenaga Kerja 

Meskipun dari 30 orang responden rata-rata mempekerjakan 30 orang 

tenaga kerja setelah mengikuti program PKMK dan PMW, tetapi sebelum 

mengikuti program PKMK dan PMW sudah mempekerjakan tenaga kerja 

sebanyak 4 orang. Ini berarti ada kenaikan sebanyak 26 tenaga kerja atau 

sekitar 650%. 
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8. Jumlah Keuntungan 

Keuntungan atau laba adalah penerimaan penjualan (penerimaan) 

dikurangi total biaya. Dari 30 responden hanya ada 4 yang sebelum 

mengikuti program PKMK dan PMW yang mencatat keuntungan rata-rata 

sebesar Rp. 1.000.000,-. Setelah mengikuti program PKMK dan PMW ada 10 

responden yang mencatat keuntungan rata-rata per bulan Rp. 1.270.000,- 

atau ada kenaikan rata-rata Rp. 270.000,- atau sekitar 27%. 

9. Kendala yang Dihadapi 

Melakukan kegiatan wirausaha pada dasarnya cukup banyak 

menyita waktu. Ada fakultas seperti FKIP yang jadwal kuliahnya padat 

sehingga sulit untuk mengikuti program sepenuhnya. Dan memang dari 30 

orang responden ada 16 orang responden atau 53%. Sedang 11 orang 

responden atau 37% kendala pada pemasaran dan 9 orang kendala pada 

modal dan ada 2 orang saja atau 6% yang menyatakan kendala ada pada 

kurangnya pengalaman. 

Kendala pada waktu ada di luar program karena tidak mungkin 

merubah jadwal kuliah. Tetapi kendala pada pemasaran, modal dan 

kurangnya pengalaman ada pada pelaksanaan program PKMK dan PMW. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Dari informasi data di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Program PKMK dan PMW Universitas Tidar tahun 2015 diikuti oleh 

mahasiswa semua fakultas secara merata dan mayoritas peserta duduk 

di semester V. 

b. Mayoritas bidang usaha adalah kuliner disusul bidang usaha peternakan, 

pertanian, kerajinan, fashion dan jasa (bimbingan belajar) 

c. Dari 30 mahasiswa responden, hanya ada 11 orang yang terus berlanjut 

dan sisanya 19 orang atau 63,3% gagal. 

d. Pertumbuhan jumlah produk cukup besar yaitu sekitar 258% selama 

program berlangsung. Sementara pertumbuhan modal rata-rata 53%. 

Ternyata hanya 10% saja yang sudah menggunakan iptek (penjualan 

online) dan sisanya menggunakan metode konvensional (penjualan 

langsung). Untuk omzet penjualan rata-rata per bulan baru sekitar Rp. 

3.150.000,- dan jumlah tenaga rata-rata per responden hanya 1 orang. 

Untuk jumlah keuntungan juga masih relatif kecil hanya Rp. 1.270.000,- 
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e. Kendala yang dihadapi terutama adalah waktu, disusul pemasaran, 

kurang modal dan kurangnya pengalaman. 

Saran 

Mencermari gambaran kegiatan PKMK dan PMW di atas maka ada 

beberapa saran sebagai berikut : 

a. Seleksi proposal dan kesungguhan calon peserta harus benar-benar 

diperhatikan agar peserta yang terpilih benar-benar punya minat dan 

mau melaksanakan program dengan sungguh-sungguh. 

b. Fasilitas bimbingan dan monitoring oleh wirausaha dari luar kampus 

yang memang benar-benar ahli dan berpengalaman di bidang kewi-

rausahaan 
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KONSOLIDASI TANAH 

MERUPAKAN TERTIB PERTANAHAN 

 
Oleh : 

Nurwati, SH.MH, Mulyadi, SH.MH, Budiharta, SH.MHum 

 

 

ABSTRAK 

 

Tanah juga sebagai unsur ruang mempunyai makna yang sangat strategis 

karena di dalamnya terikandung tidak hanya aspek fisik melainkan juga aspek 

sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik serta pertahanan dan keamanan. 

Implikasi dari aspek tersebut dalam kehidupan sehari-hari bahwa tanah 

mempunyai nilai yang dapat memberikan manfaat kepada manusia. Oleh 

karena itu untuk mewujudkantata tertib hukum pertanahan, maka kepala 

Badan Pertanahan Nasional memberikan kebijakan untuk mendaftarkan 

kegiatan Konsolidasi tanah, yang tujuannya adalah menata, menguasai dan 

menggunakan tanah sesuai dengan tata tuang wilayah pemerintah daerah 

setempat. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan pene-

litian yang berjudul ｠Konsolidasi Tanah secara Yuridisを. 
Tujuan penelitian ini diadakan dengan tujuan sebagai berikut: 

｠Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan konsolidasi tanah  dalam 

menuju tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib 

penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidupを. Oleh 
karena banyak penggunaan tanah kurang tertib, sehingga akan mewujudkan 

kurang serasi dan tertata. 

Dengan hasil penelitian ini di harapkan dapat  bermanfaat bagi ilmu penge-

tahuan khususnya bidang Hukum Agraria bagian dari hukum perdata, dan 

dapat memperkaya wacana mengenai program pemerintah yaitu pelaksanaan 

Konsolidasi tanah yang dilaksanakan di daerah selama ini seswuai dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. 

 

Kata kunci : Tanah, Prosedur, Konsolidasi tanah. 
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LATAR BELAKANG  

 

Konsolidasi tanah telah bnyak dipraktekkan di berbagai negara di dunia, dengan 

berbagai variasi nama, diantaranya adalah di Malaysa, Thailand, Philipina, Austria, Jepang 

dan Taiwan. 

Dalam diktum Peraturan Badan Pertanahan nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang 

Konsolidasi Tanah dinyatakan bahwa tanah sebagai kekayaan bangsa Indonesia  harus 

dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat . Untuk mencapai Pemanfaatan 

tersebut, perlu dilakukan konsolidasi tanah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna 

dan hsil guna pengunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi 

sosial tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan, terutama dalam pemukiman yang 

tumbuh atau berkembang pesat jika tidak ditata akan dibangun oleh masyarakat secara 

alami dan cenderung kumuh. 

Secara yuridis pengertian konsulidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan 

mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah seerta usaha pengadaan 

tanah untuk kepentingan pentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas ling-

kungan dan pemeliharaan sumberdya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masya-

rakat. 

Berdasarkan pengertian konsolidasi tanah dapat disimpulkan bahwa : 

a. Konsolidasi tanah merupakan kebijakan pertanahan dan berisikan penataan kembali 

penguasaan dan penggunaan tanah. 

b. Konsolidasi tanah merupakan usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pem-

bangunan 

c. Meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan Sjumber Daya alam  

d. Konsolidasi tanah harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. 

( tanpa peran serta masyarakat pelaksanaan konsolidasi tanah tidak akan berhasil ). 

Dasar hukum Konsolidasi Tanah : 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang P)eraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  

(UUPA) 

b. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasa Permukiman 

d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah  

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftarqan tanah 

f. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar 

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan 

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi 

Tanah 

h. Peraturan Daerah  RTRW Kabupaten/Kota 
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Tujuan dan manfaat Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

 Berkaitan dengan pengertian konsolidasi tanah di atas, tujuan konsolidasi tanah 

adaalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatatan 

efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah, sedangkan yang menjadi sasaran Konsoli-

dasi Tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang 

tertib dan teratur, tertatanya bidang-bidang tanah yang dilengkapi dengan prasarana, 

sarana lingkungan, terbangunya sarana fisik lingkungan seperti jalam, saluran, tempat 

ibadah, pertokoan, sarana pendidikan dan kesehatan. Peningkaftan yang demikian itu 

mengarah kepada tercapainya suatu tatanan penggunaan dan penguasaan tanah yang 

tertib dan teratur. 

 Sasaran konsolidasi tanah terutama ditujukan pada wilayah-wilayah sebagai 

berikut; 

1) Wilayah perkotaan : 

a. Wilayah pemuki9man kumuh 

b. Wilayah pemukiman yang tumbuh pesat secara alami 

c. Wilayah pemukiman yang mulai tumbuh 

d. Wilayah yang direncanakan menjadi pemukiman yang baru 

e. Wilayah yang relatif kosong di bagian pinggiran kita yang diperkirakan akan 

berkembang sebagai daerah pemukiman. 

2) Wilayah Pedesaan : 

a. wilayah yang potensial dapat memperoleh pengairan tetapi belum tersedia 

jaringan irigasi 

b. wilayah yang jaringan irigasinya telah tersedia tetapi pemanfaatannya belum 

merata 

c. wilayah yang berpengairan cukup baik maupun masih perlu ditunjang oleh 

pengadaan jaringan jalan yang memadai. 

Oleh karena itu  sasaran konsolidasi tanah baik di wilayah pedesaan maupun di 

wilayah perkotaan kegiatannya meliputi : 

Pemilihan lokasi, penyuluhan, penjajakan kesepakatan, penetapan konsolidasi tanah 

dengan surat keputusan Bupati/Wali Kota, pengajuan daftar usulan rencana kegiatan, 

indentifikasi subyek dan obyek, pengukuran dan pemetaan keliling, pengukuran dan 

pemetaan rincian, penukuran topografi dan pemetaan penggunaan tanah, pembuatan blok 

plan/pradesain tata ruang, sampai dengan disftribusi tanah/penerbitan SK pemberian Hak 

dan sertifikat. 

Kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah diarahkan 

pada tertibnya penggunaan tanah, tetapi juga diarahkan untuk melakukan pemantauan 

kembali bidang-bidang tanah tersebut. 
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Rumusan Masalah 

Bagaimanakah tindakan pihak pemerintah tentang konsolidasi tanah merupakan 

tertib pertanahan. 

 

PEMBAHASAN  

Berdasarkan Passal 6 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi bahwa semua 

hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu perlu dikembangkan rencana tata 

guna tanah dan tata ruang secara nasional. Yang dimaksud dengan konsolidasi tanah 

adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penggunaan, pemilikan, 

penguasaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta 

usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dalam dengan melibatkan 

partisipasi aktif masyarakat. Prosedur pelaksanaan Konsolidasi tanah dilakukan oleh 

Satuan Tugas dari Kantor Peertanahan dibantu oleh instansi lain yang terkait untuk 

memberikan pengarahan adanya kegiatan di lingkungan tentang keberadaan konsolidasi 

tanah, memberikan pengarahan tentang pentingnya sertifikat tanah sebagai alat bukti 

kepemilikan tanah. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan 

masyarakat sehingga pelaksanaan Konsolidasi Tanah dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

Prinsip dasar pelaksanaan Konsolidasi Tanah, merupakan kegiatan pembangunan 

dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hubungan antara pemerintah dengan 

warga negara Indonesia berdasarkan Pancasila  yaitu sila ke lima ｠Keadilan sosialを yang 
mengandung pemahaman bahwa warga negara mempunyai kewajiban untuk memberikan 

sumbangan kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, dan negara berkewa-

jiban untuk berbagi kesejahteraan kepada warga negaranya sesuai dengan jasa atau 

kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Kebijakan pertanahan memberikan landasan 

bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima 

bagian manfaat tanah sehingga dapat memperolleh kehidupan yang layak.i  Kebijakan 

pertanahan ini adalah pelaksanaan Konsolidasi tanah yang bertujuan untuk kemakmuran 

rakyat. Kegiatan Konsolidasi tanah memerlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga 

pelaksanaanya, selain dari kantor Pertanahan juga dari Pemerintah Daerah kabupaten/ 

Kota, dinas Pekerjaan Umum, Bappeda dan instansi lain yang terkait. 

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 85 % dari luas 

areal tanah yang akan dikonsolidasi, pemilik tanah menyatakan persetujuannya. Berdasar-

kan Pasal 1 butir 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 

tentang Konsolidasi Tanah, sumbangan Tanah untuk pembangunan merupakan obyek 

konsolidasi tanah yang disediakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas 

umum lainnya. Sumbangan tanah ini berasal dari peserta konsolidasi tanah, sehingga 

merupakan kewajiban. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3), berbunyi bagi peserta konsolidasi 
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tanah yang persil tanahnya terlalu kecil tidak mungkin menyerahkan sebagian tanahnya, 

dapat mengganti dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujui oleh para peserta 

konsolidasi tanah berdasarkan kesepakatan bersama ini menunjukkan adanya perbedaan 

pengadaan tanah untuk pembangunan (umum) dengan Konsolidasi tanah untuk pem-

bangunan di lingkungan. 

Hak dan Kewajiban Peserta Konsolidasi Tanah 

a) Hak peserta Konsolidasi Tanah 

• Memperoleh hak atas tanahnya setelah penataan sesuai ketentuan yang berlaku 

• Mempunyai hak suara dalam masyawarah 

• Dapat melakukan perbuatan hukum ( hukum pemecahan) atau peristiwa hukum 

atas tanah sebelum penetapan lokasi  dan mendapat hak-hak lain berdasarkan 

persetujuan bersama 

• Memperoleh informasi, sosialisasi mengenai peelaksanaan konsolidasi tanah seca-

ra tranparan. 

• Memperoleh pembinaan selama pelaksanaan dan pasca pelaksanaan 

b) Kewajiban peserta konsolidasi tanah 

• Menyerahkan tanah meliknya untuk ditata dan diterima kembali, dan menyerah-

kan seluruh bukti-bukti kepemilikan tanahnya kepada instansi yang berwenang.  

Misalnya dari jual beli, maka perlu adanya akta yang dibuat oleh PPAT untuk 

peralihan hak atas tanah. 

• Menyerahkan Sumbangan Tanah untuk Pembangunan (STUP) 

• Membantu kelancaran pelaksanaan Konsolidasi tanah 

• Mengikuti segala kegiatan kelompok dalam rangka konsolidasi tanah 

• Memenuhi segala ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. 

Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 

Lokasi, dalam pelaksanaan konsolidasi tanah punya peran yang sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaannya, disamping itu juga menyesuaikan dengan adanya kebijakan 

pemerintah daerah. Tentang lokasi yng dipilih supaya tepat sasaran maka perlu memper-

timbangkan : 

1. Kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) 

2. Kemudahan pencapaian lokasi (Aksesibilitas) 

3. Kesanggupan masyarakat/pemelik tanah untuk ikut program konsolidasi tanah. 

Apabila minat awal datang dari masyarakat maka kegiatan konsolidasi tanah relatif 

lebih mudah dilaksanakan, karena masyarakat sadar dan menghendaki tanahnya ditata. 

Pada kondisi seperti ini peran serta masyarakat akan lebih besar apabila dibandingkan 

dengan inisiatif yang datang dari pemerintah. 

Tanah juga sebagai unsur ruang mempunyai makna yang sangat sstrategis karena 

di dalamnya terkandung tidak hanya aspek fisik melainkan juga aspek sosial, ekonomi, 

budaya, bahkan politik serta pertahanan dan keamanan.  Implikasi dari aspek tersebut 



40 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

dalam kehidupan sehari-hari bahwa tanah mempunyai nilai yang dapat memberikan 

manfaat kepada manusia. 

Tanah mempunyai fungsi sodial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Di dalam UUPA diatur dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa 

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu perlu dikembangkan 

rencana tata guna tanah dan tata ruang secara nasional. Sehingga pemanfaatan tanah dapat 

dikoordinsikan antara berbagai jenis pembanguan dengan tetap memelihara kelestarian 

alam dan lingkungan serta mencegah pembangunan tanah yang merugikan kepentingan 

masyarakat dan kepentingan pembangunan. 

Sifat fungsi sosial hak atas tanah harus dipelihara dengan baik oleh setiap orang 

yang bersangkutan. Tanah harus dipelihara sedemikian rupa sehingga kerusakan dapat 

dicegah dan kesuburannya tetap terjaga, siapa saja yang mempunyai suatu gubungan 

hukum dengan tanah bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memeliharanya, diatur 

dalam Pasal 10 dan Pasal 15 UUPA Jo Pasal 52 ayat (1). 

Manusia hidup bermasyarakat dan dalam berbagai macam usaha dan kegiatan, 

yang pada dasarnya tidak luput dari masalah pertanahan misalnya kegiatan bertani, 

kegiatan berindustri, kegiatan pembangunan perkampungan dan kegiatan lain-lainnya, 

maka demi kegiatan tersebut di atas pemerintah telah mengadakan penataan pendayagu-

naan tanah atau lazim disebut Tata Guna Tanah. 

Dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah 

untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum, dilaksanakan pengaturan penguasaan 

dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsolidasi tanah diwilayah perkotaan dan pede-

saan. Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah ter-

masuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, 

irigasi, fasilitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan 

denan melibatkan partisipasi pemilik tanah atau penggarap lain. 

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan Konsolidasi Tanah, bahwa manfaat bagi 

masyarakat adalah : 

a) Mempercepat pemerataan pembangunan 

b) Rakyat tidak tergusur, dan ikut menikmati hasil pembangunan 

c) Penyediaan tanah untuk pembangunan melalui upaya bersama 

d) Mengurangi pengeluaran anggaran untuk pembebasan tanah 

e) Meningkatkan daya guna tanah karena bentuk bidang menjadi teratur dan tersedia-

nya fasilitas umum serta meningkatkan kualitas lingkungan dan nuilai tanah. 

f) Adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi peserta konsolidasi tanah 

g) Mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Prinsip dasar pelaksanaan Konsolidasi Tanah ini, kegiatan pembangunan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hubungan dengan Negara, warga negara 

mempunyai kewajiban untuk memberikan sumbangan kepada negara demi terwujudnya 
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kesejahteraan umum dan negara berkewajibkan untuk berbagi kesejahteraan kepada para 

warga negaranya sesuai dengan jasa atau kemampuan dan kebutuhan masing-masing.  

Kebijakan pertanahan ini memberikan landasan bagi setiap orang untuk memmpunyai hak 

dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah sehingga dapat 

memperoleh kehidupan yang layak. 

Konsolidasi Tanah berdasarkan musyawarah untuk memperoleh persetujuan 

tentang desain serta menyalinkan kepada peserta Konsolidasi tanah bahwa setelah 

diadakan penetapan kavling misalkan (relokasi) di lapangan akan terjadi perubahan 

bentuk dan luas. Oleh karena itu hasil musyawarah tersebut dibuat dalam Berita acara yang 

ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dan Wakil peserta 

konsolidasi tanah. Pelepasan hak atas tanah dimaksudkan untuk memenuhi syarat 

legalitas agar menjadikan status tanah sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara 

yang diwujudkan dalam bentuk surat Pernyataan, walaupun secara fisik tanah tersebut 

masih ditampati oleh peserta konsolidasi tanah. Setelah pelepasan hak, tanah tersebut 

ditegaskan sebagai tanah obyek konsolidasi tanah. dengan demikian pemerintah berwe-

nang untuk menata kembali penggunaan dan penguasaan tanah sesuai hasil musyawarah. 

Oleh karena untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah perlu pemerintah 

menerbitkan tanda bukti hak yaitu yang disebut dengan ｠sertifikatを . Pada dasarnya istilah 
sertifikat itu sendiri berasal dari bahasa Inggris (certificate) yang berarti ijazah atau Surat 

Keterangan yang dibuat oleh Pejabat tertentu. Dengan pemberian surat keterangan berarti 

Pejabat yang bersangkutan telah memberikan status tentang penguasaan tanah tersebut. 

Istilah sertifikaat tanah dalam bahasa Indoesia diartikan sebagai surat keterangan 

tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian  yang kuat. 

Sertifikat hak atas tanah sebagai hasil akhir proses pendaftaran tanah yang berisi data fisik 

(keterangan tentang, letak, batas, bidang tanah, serta bangunan yang ada diatasnya) dan 

data yuridis (keterangan letak status tanah dan bangunan yang didaftar, pemegang hak 

atas tanah dan hak-hak pihak lain serta beban-beban lain yang berada di atasnya) 

merupakan tanda bukti yang kuat. 

Dengan memiliki sertifikat , maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak 

atas tanahnya, subyek hak dan obyek haknya menjadi nyata selain itu sertifikat mem-

berikan berbagai manfaat, misalnya mengurangi kemungkinan sengketa dengan pihak lain 

(meminimalisir) permasalahan tanah, serta memperkuat posisi tawar menawar apabila hak 

atas tanah yang telah bersertifikat diperlukan/dipergunakan pemerintah untuk pem-

bangunan kepentingan umum, apabila dibandingkan dengan tanah yang belum berserti-

fkat serta mempersingkat proses peralihan serta pembebanan hak atas tanah. 

Bagi pemegang hak atas tanah memiliki sertifikat mempunyai nilai lebih yaitu akan 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebab dibandingkan dengan alat 

bukti tertulis lainnya, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, artinya pemegang 

hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sampai 
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dibuktkan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti lain. Selain itu tanah mempunyai 

fungsi sosial yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. 

Apabila tanahnya akan digunakan pihak pemerintah untuk pembangunan kepentingan 

umum, maka bagi pemegang hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang 

belum terdaftar sesuai dengan Pasal 6 UUPA, memegang hak atas tanah wajib untuk 

melepaskan dan mendapatkan ganti kerugian berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemegang sertifikat diberikan perlindungan dan juga dehargai Hak 

Asasinya sebagai  pihak yang mempunyai hak atas tanah. 

Sertifikat merupan surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan 

surat ukur, diberi sampul, dijilid menjadi satu yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengertian sertifikiat :  

Pertama, sertifikat tanda bukti hak yang diberikan atas dasar surat ukur atau tanah-tanah 

yang sudah diselenggarakan pengukurannya oleh desa. Kedua sertifikat sementara yaitu 

tanda bukti hak yang diberikan bagi tanah-tanah yang belum ada surat ukurnya, artinya 

tanah-tanah di desa yang belum dihitung berdasarkan pengukuran desa demi desa. 

Sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat, baik subyek maupun obyek hak atas 

tanahnya dan sertifikat sementara merupakan alat pembuktian sementara mengenai 

macam-macam hak dan siapa pemiliknya, tidak membuktikan mengenai luas, batas 

tanahnya 

KESIMPULAN  

Bahwa pemerintah selalu memperhatikan kepentingan warga, sehingga konsoli-

dasi tanah untuk ketertiban pertanahan ini dapat dicapai, tertata dalam penggunaan tanah 

serta masyarakat mendapatkan baukti fisik tentang penguasaan tanah yaitu sertifikat tanah 

(Hak Milik).  

Pemerintah menerbitkan tanda bukti hak yang disebut dengan Sertifikat, dalam 

penguasaan sebidang tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional (BPN) 
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ABSTRAK 

Pembelajaran Berbasis Riset bertujuan untuk menciptakan proses pembelajaran 

yang mengarah pada aktifitas analisis, sintesis, dan evaluasi serta meningkat-

kan kemampuan peserta didik dan dosen dalam hal asimilasi dan aplikasi 

pengetahuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta di lapangan yang 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis, kreatif dan reflektif maha-

siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu faktor penyebab per-

masalahan tersebut adalah pembelajaran yang tidak memberi kan keleluasaan 

kepada mahasiswa untuk memberdayakan potensi otak secara optimal, dima-

na pembelajaran pada umumnya lebih menekan pada penggunaan fungsi otak 

kiri. Sementara itu, mengajarkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan 

reflektif perlu didukung oleh pergerakan otak kanan. Karakteristik ini dapat 

dijumpai dalam pembelajaran Brain -based Learning  karena Brain -based Learning 

menawarkan suatu konsep pembelajaran yang diselaraskan dengan cara kerja 

otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Metode yang disebut kajian 

dokumen. Kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh infor-

masi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya 

melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh 

mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Brain Based Learning mampu meningkat-

kan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan reflektif, sejalan dengan riset14 

menunjukkan bahwa otak mengembangkan lima sistem pembelajaran primer 

yaitu emosional, sosial, kognitif, fisik dan reflektif  

 

Kata kunci : Pembelajaran Berbasis Riset, Brain Based Learning, Berfikir 

Kritis, Kreatif dan Reflektif 

                                                           
14 Given, K.B. 2007. Brain Based Learning. Bandung. Kaifa. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Namun, Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini begitu memprihatinkan. Hal 

tersebut dibuktikan dengan data UNESCO15 tentang Indeks Pembangunan Manusia 

(Human Development Index) yaitu suatu komposisi dari peringkat pencapaian di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan penghasilan perkapita yang menunjukan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia semakin menurun tertutama dibidang pendidikan.  

Kualitas pendidikan yang rendah16 dapat dilihat pula berdasarkan daftar kualitas 

pendidikan negara anggota Organisasi Kerja sama Ekonomi Pembangunan (OECD) yang 

dirilis hari Rabu 13 Mei 2015 oleh BCC dan Financial Times. Hasil yang diliris tersebut 

menerbitkan perolehan peringkat-peringkat tertinggi sekolah-sekolah global. Dari 76 

negara, Indonesia menempati posisi ke 69 atau urutan ke 8 paling bawah, sedangkan 

Singapura yang menjadi salah satu negara Asia yang mampu menempati posisi lima 

teratas, sedangkan Thailad pada posisi 47 dan Malaysia berada pada urutan 52 sama-sama 

berada dalam kawasan negara Asia. Bangsa Indonesia seharusnya mampu belajar dari 

negara Asia lainya, karena putra putri bangsa kita memiliki potensi yang sama besar 

dengan negara Asia lain dengan imbangi dengan potensi yang lain. 

Salah satu cara dalam memperbaiki kualitas pendidikan Bangsa Indonesia, dengan 

memberikan pembelajaran berbasis riset. Karena pembelajaran berbasis riset merupakan 

sarana penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

berbasis riset di butuhkan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan kerja 

otak dan diperkirakan dapat meningkatkan kemampuan dalam berfikir kritis, kreatif dan 

reflektif  yaitu dengan menggunakan metode Brain Based Learning. 

Metode Brain Based Learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembela-

jaran dengan berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak.17 Brain Based Learning, 

merupakan pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain secara 

alamiah untuk belajar. 

Tahap-tahap perencanaan pembelajaran Brain Based Learning 18 yaitu tahap pra-

pemaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, inkubasi dan memasukkan memori, 

verifikasi dan pengecekan keyakinan, dan yang terakhir adalah perayaan dan integrasi. 

                                                           
15 Http://www.kompasiana.com/zicohadi/rendahnya-kualitas-pendidikan-di-indonesia 
16 http://www.kompasiana.com/tripratini3/terpuruknya-kualitas-pendidikan-di-indonesia 
17 Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran  dan Pelatihan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
18 Duman, ”. ｲｰｰｶ. ｠The Effect of ”rain ”ased Instruction to Improve on Students‒“cademic “chievement in 

Social Studiesを. 9th International Conference on Engineering Education,23-28 July 2006 in San Juan.(Online), 

(http://www.icee.usm.edu/icee/conferences/icee2006/ papers/3380 .pdf, diakses 3 Januari 2009). 
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Dengan menerapkan pembelajaran Brain Based Learning dapat : (1) menciptakan lingkung-

an belajar yang menantang kemampuan berpikir; (2) menciptakan lingkungan pembela-

jaran yang menyenangkan; dan (3) menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan 

bermakna bagi mahasiswa.  

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode yang disebut kajian dokumen. Kajian 

dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada 

subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam 

studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian 

serta melihat sejauh mana proses yang  berjalan telah terdokumentasikan dengan baik. 

Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran melalui jurnal pada beberapa media 

elektronik seperti digital library, website maupun koneksi jurnal perpustakaan.  Penelu-

suran jurnal dilakukan melalui Google Scholar. Penelusuran jurnal dilakukan dengan 

menggunakan kata kunci : kualitas pendidikan di Indonesia, pembelajaran berbasis riset, 

Brain Based Learning, kemampuan dalam berfikir kritis, kreatif dan reflektif . Dari masing-

masing hasil penelitian, dianalisis lebih lanjut,  penelitian yang bisa digunakan sebagai 

jurnal pendukung untuk membuktikan keefektifan metode Brain Based Learning dalam 

proses pembelajaran berbasis riset untuk meningkatkan kemampuan dalam berfikir kritis, 

kreatif dan reflektif. 

PEMBAHASAN 

Riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kom-

ponen riset terdiri dari: latar belakang, prosedur, pelaksanaan, hasil riset dan pembahasan 

serta publikasi hasil riset. Kesemuanya itu memberikan makna penting yang dapat dilihat 

dari beberapa sudut pandang: formulasi permasalahan, penyelesaian permasalahan, dan 

mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian. Hal tersebut diyakini mampu meningkat-

kan mutu pembelajaran. Pembelajaran Berbasis Riset merupakan metode pembelajaran 

yang menggunakan authentic learning, problem - solving, cooperative learning, contextual 

(hands on & minds on, dan inquiry discovery approach yang dipandu oleh filosofi 

konstruktivisme 

Proses pembelajaran melalui riset menuntut mahasiswa untuk mengeksplorasi  

kemampuan dalam berfikir kritis, kreatif dan reflektif untuk menganalisis masalah, mene-

mukan jawaban dan kemudian menguji kebenarannya. Diharapkan dengan menggunakan 

metode Brain Based Learning mahasiswa mampu dan dapat bertanggung jawab atas temuan 

atau pendapat mereka.  

Brain Based Learning adalah sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran dengan 

berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak. Brain Based Learning mewajibkan dosen 

memahami tentang bagaimana otak bekerja sehingga dosen dapat mendesain pembelajaran yang 

dapat memaksimalkan penggunaan otak mahasiswa saat belajar [5]. Brain Based Learning bermula 
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dari penelitian neurophysiology tentang bagaimana otak bekerja19. Metode pembelajaran Brain Based 

Learning yang diungkapkan20 melalui berbagai tahapan yaitu : 

1. Pra-Pemaparan, membantu otak membangun peta konseptual yang lebih baik. 

2. Persiapan, dalam tahap ini, guru menciptakan keingintahuan dan kesenangan. 

3. Inisiasi dan akuisisi, tahap ini merupakan tahap penciptaan koneksi atau pada saat 

neuron-neuron itu saling ｠berkomunikasiを satu sama lain.  
4. Elaborasi, tahap elaborasi memberikan kesempatan kepada otak untuk menyortir, 

menyelidiki, menganalisis, menguji, dan memperdalam pembelajaran. 

5. Inkubasi dan memasukkan memori, tahap ini menekankan bahwa waktu istirahat 

dan waktu untuk mengulang kembali merupakan suatu hal yang penting. 

6. Verifikasi dan pengecekan keyakinan, dalam tahap ini, guru mengecek apakah siswa 

sudah paham dengan materi yang telah dipelajari atau belum. Siswa juga perlu tahu 

apakah dirinya sudah memahami materi atau belum. 

7. Perayaan dan integrasi, tahap ini menanamkan semua arti penting dari kecintaan 

terhadap belajar. 

Terdapat tiga strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi Brain 

Based Learning21 , yaitu : 

1. Menciptakan lingkungan belajar yang menantang kemampuan berpikir siswa.  

Dalam setiap kegiatan pembelajaran, sering-seringlah dosen memberikan pertanyaan 

maupun soal-soal materi kuliah yang memfasilitasi kemampuan berpikir mahasiswa 

dari mulai tahap pengetahuan (knowledge) sampai tahap evaluasi menurut tahapan 

berpikir berdasarkan Taxonomy Bloom, dikemas dengan seatraktif dan semenarik 

mungkin misalnya melalui teka-teki, simulasi games, tujuannya agar mahasiswa dapat 

terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam konteks pemberdayaan 

potensi otak mahasiswa. 

2. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan.  

Hindarilah situasi pembelajaran yang membuat mahasiswa merasa tidak nyaman dan 

tidak senang terlibat di dalamnya. Lakukan kegiatan pembelajaran dengan diskusi 

kelompok yang diselingi dengan upaya-upaya lainnya yang mengeliminasi rasa tidak 

nyaman pada diri mahasiswa.22 seseorang akan belajar dengan segenap kemampuan 

apabila dia menyukai apa yang dia pelajari dan dia akan merasa senang terlibat di 

dalamnya.  

3. Menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi mahasiswa (active 

learning). 

                                                           
19 Davis, A. 2004. をThe Credentials of Brain-”ased Learningを を. Journal of Phylosophy of Education, ｳｸ〉ｱ《╈ ｲｱ-

35. 
20 Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran  dan Pelatihan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
21 Ibid 
22 De porter,Bobbi dan Mike Hernacki. 2013. Quantum Learning.Bandung. Mizan Pustaka. 
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Mahaiswa sebagai pembelajar dirangsang melalui kegiatan pembelajaran untuk dapat 

membangun pengetahuan mereka melalui proses belajar aktif yang mereka lakukan 

sendiri. Bangun situasi pembelajaran yang memungkinkan seluruh anggota badan 

mahasiswa beraktivitas secara optimal, misal mata digunakan untuk membaca dan 

mengamati, tangan bergerak untuk menulis, mulut aktif bertanya dan berdiskusi, dan 

aktivitas produktif anggota badan lainnya. 

Merujuk pada konsep konstruktivisme pendidikan, keberhasilan belajar mahasiswa 

ditentukan oleh seberapa mampu mereka membangun pengetahuan dan pemahaman 

tentang suatu materi pelajaran berdasarkan pengalaman belajar yang mereka alami sendiri. 

Otak mengembangkan lima sistem pembelajaran primer yaitu emosional, sosial, 

kognitif, fisik dan reflektif23. Jika dosen memahami bagaimana sistem pembelajaran primer 

(emosional, sosial, kognitif, fisik, reflektif) berfungsi, maka mengajar akan lebih efektif dan 

merasakan kegembiraan lebih besar dalam mengajar.  

Sistem Pembelajaran Emosional, efektivitas belajar sangat ditentukan oleh suasana 

emosi. Bagian otak yang sangat berperan dalam mempengaruhi seseorang adalah system 

limbic, sehingga bagian ini sering disebut otak emosi. Agar emosi dapat berperan secara 

optimal, maka otak emosi membutuhkan suasana yang cocok dengan konsep pendidikan 

yaitu proses belajar harus menyenangkan, memberikan pengalaman yang bermakana dan 

relevan, melibatkan aspek multi sensori manusia, memberikan pengalaman unik dan 

menantang.  Hal ini sejalan dengan sistem pembelajaran emosional pada model Brain Based 

Learning.24 Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat koneksi atau hubungan 

antara belahan otak kanan dan kiri menjadi lebih cepat, sehingga lebih membuat 

mahasiswa dapat dapat berfikir kritis, kreatif dan reflektif. Penelitian mengungkapkan 

bahwa kognisi dan emosi saling mempengaruhi walaupun kognisi dan emosi berasal dari 

otak berbeda25. Emosi positf dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, 

sedangkan emosi negative akan menghabat prestasi akademis. Tetapi emosi negatif 

berkembang untuk mengaktifkan system perhatian/pemecahan masalah otak sehingga 

system tersebut bias merespon tantangan berbahaya26. 

Sistem pembelajaran social, Adalah hasrat untuk menjadi bagian dari kelom-

pok, untuk dihormati,dan untuk menikmati perhatian dari orang lain. Jika sitem emosional 

bersifat pribadi, berpusat pada diri dan internal, maka sistem sosial berfokus pada interaksi 

dengan orang lain atau pengalaman interpersonal. Hubungannya dengan pembelajaran, 

jika mahasiswa mengikuti pembelajaran dengan hasrat besar dan dipenuhi dengan rasa 

keingintahuan, tetapi gagal dalam bersosialisasi dikelas maka proses pembelajaran yang 

dilalui akan menjadi tugas-tugas sulit yang harus dihindari. Karena pada dasarnya 

                                                           
23 Given, K.B. 2007. Brain Based Learning. Bandung. Kaifa. 
24 Ibid 
25 Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran  dan Pelatihan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
26 Ibid 
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manusia memiliki kecendrungan untuk berkelompok dan bekerjasama. Dengan bekerja-

sama mahasiswa dapat menemukan beberapa alternatif dugaan jawaban, dan mendiskusi-

kan untuk menentukan jawaban yang benar.  

Sistem Pembelajaran Kognitiif, adalah sistem pemrosesan informasi pada otak. 

Sistem ini menyerap input dari luar dan semua sistem yang lain, menginterpretsikan input 

tersebut, serta memandu pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Karena terkait 

langsung dengan pembelajaran akademis, sistem ini sangat diperhatikan oleh pendidik. 

Pembelajaran yang melibatkan pemecahan masalah adalah aktivitas yang paling baik 

untuk perkembangan otak karena meningkatkan konektivitas antar neuron, jumlah sel 

saraf, dan masa otak secara keseluruhan. Masalah-masalah yang akan di pecahkan harus 

baru, menantang, tidak mengancam, dan merangsang emosi. 

Sistem Pembelajaran Fisik. Sistem pembelajaran fisik otak mengubah hasrat, visi, 

dan niat menjadi tindakan, karena sistem operasi ini didorong untuk melakukan sesuatu. 

Tubuh memiliki pengaruh sangat spesifik terhadap mekanisme pikiran, karenanya dalam 

berbagai cara tubuh memiliki pikirannya sendiri27. Sistem pembelajaran fisik otak 

melibatkan proses interaksi dengan lingkungan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan baru, atau mengungkapkan beragam emosi atau konsep. Efektivitas belajar 

sangat dipengaruhui oleh pembelajaran fisik, karena gerak badan dan rangsangan mental 

adalah cara terbaik untuk menjaga agar otak selalu siap untuk belajar. Gerak badan dan 

rangsangan mental menaikan kadar amino dan memperbaikai daya ingat serta perhatian. 

Hubungannya dengan pembelajaran, akan lebih bermakna jika mahasiswa berperan aktif 

dalam mengkritisi suatu permasalahan. Keterlibatan mahasiswa secara aktif sejalan 

dengan sistem pembelajaran fisik pada model Brain Based Learning. 

Sistem Pembelajaran Reflektif, merupakan merupakan sistem yang memantau 

dan mengatur aktivitas semua sistem otak yang lainnya. Pembelajaran reflektif berurusan 

dengan fungsi eksekutif otak dan tubuh, seperti pemikiran tingkat tingggi dan pemecahan 

masalah. Sistem pembelajaran reflektif menuntut mahasiswa untuk memahami diri sendiri 

dan ini bia dikembangakan melalui uji-coba dengan berbagai cara pembelajaran. Proses 

pembelajaran, perlu adanya introveksi selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya 

mahasiswa bisa belajar untuk bertanya pada diri sendiri, を“pakah aku belajar lebih baik 
dengan mendengarkan ketimbang membaca, atau apakah Aku bisa memecahkan masalah 

sosiologi politik sesuai konsep, atau apakah Aku belajar lebih baik ketika kerja kelompok 

ketimbang bekerja sendiran. Kemampuan ini merupakan tugas dari pembelajaran reflektif 

pada model Brain Based Learning, yaitu di setiap akhir pembelajaran dosen memberikan 

soal evaluasi, selain itu juga dosen mengarahkan agar mahasiswa berintroveksi apakah 

hasil tujuan pembelajaran yang sudah ditargetkan sudah terpenuhi atau belum. 

                                                           
27 Given, K.B. 2007. Brain Based Learning. Bandung. Kaifa. 
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Pendekatan Brain Based Learning28, adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan 

cara otak yang didesain secara alamiah untuk belajar. Sejalan dengan hal tersebut, Brain 

Based Learning29 menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang 

berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak mahasiswa. Pembelajaran berbasis 

Brain Based Learning merupakan aktivitas keseluruhan dari kedua belahan otak secara 

simultan yang menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan koneksi otak yang 

permanen. 

Dalam menerapkan pendekatan Brain Based Learning, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan karena akan sangat berpengaruh pada proses pembelajaran, yaitu 

lingkungan, gerakan dan olahraga, musik, permainan, peta pikiran (mind map), dan 

penampilan dosen.  

PENUTUP 

Kualitas pendidikan di Indonesia dapat di tingkatkan dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis riset. Proses pembelajaran berbasis riset, menuntut mahasiswa 

untuk mengeksplorasi  kemampuan dalam dalam menganalisis masalah, menemukan 

jawaban dan kemudian menguji kebenarannya. Melalui metode pembelajaran Brain Based 

Learning30, yang menjelaskan bahwa teori pembelajaran diselaraskan dengan cara 

mendesain otak secara alamiah untuk belajar, terbukti dapat meningkatkan kemampuan 

dalam berfikir kritis, kreatif dan reflektif, hal ini sesuai dengan riset dari31, yang menun-

jukkan bahwa otak mengembangkan lima sistem pembelajaran primer yaitu emosional, 

sosial, kognitif, fisik dan reflektif.  

Peran utama pendidik adalah memahami riset otak secukupnya untuk membantu 

menjadi ｠diriを mereka yang terbaik. Sebagai pendidik, yang dapat mengendalikan kelima 
sistem pembelajaran neurobiologis untuk menyusun kerangka pendidikan dengan baik, 

sehingga perencanaan pembelajaran dan penerapannya terasa menyenangkan32. 

Dosen harus kreatif, dan mau menyiapkan dan memunculkan soal-soal tantangan 

lebih dari sekedar soal-soal yang disiapkan dalam buku pelajaran. Dosen sendiri pun perlu 

yakin akan pentingnya ketrampilan berpikir kritis, kreatif dan reflektif ini. Sesungguhnya 

aktivitas pembelajaran yang menuntut sikap kritis, kreatif dan reflektif adalah suatu yang 

esensial yang harus dilakukan mahasiswa dengan bantuan dosen,  yang harus dilakukan 

mahasiswa dan dosen adalah secara konsisten bekerja keras dan serius yang menjamin 

tersedianya peluang bagi mahasiswa berpikir kritis, kreatif dan reflektif kualitas 

pembelajaran serta hasil belajar. Suatu proses belajar dan mengajar dikatakan tuntas jika 

                                                           
28 Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran  dan Pelatihan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
29 Sapa’at, A. (2009). Brain Based Learning. [Online]. Tersedia: http://matematika.upi.edu/index.php/brain-based-learning/. [6 Juli 2010]. 
30 Jensen, E. 2008. Pembelajaran Berbasis Kemampuan Otak: Cara Baru dalam Pengajaran  dan Pelatihan. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
31 Given, K.B. 2007. Brain Based Learning. Bandung. Kaifa. 
32 Ibid 



50 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

proses tersebut melahirkan kegiatan kritis, kreatif dan reflektif yang menggiring maha-

siswa mencapai hasil belajarnya yang optimal. 
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PENDAHULUAN 

Penyalahgunaan  Narkoba (narkotika, dan zat adiktif lainnya)  di Indonesia saat ini, 

sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Menurut beberapa akhli, masalah Narkoba 

tidak hanya melanda pada remaja di perkotaan, tetapi sudah menjalar di kalangan anak-

anak di pedesaan. Penyalahgunaan Narkoba tahun ini dirasakan semakin meningkat. 

Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun elektronika 

yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para bandar besar, pengedar 

dan pelaku penyalahgunaan Narkoba oleh aparat keamanan. Sebagian besar pelaku 

penyalahgunaan Narkoba mereka adalah para remaja belasan tahun. Mereka pasti sudah 

mengerti tentang bahaya mengkonsumsi Narkoba, tapi mengapa mereka mengguna-

kannya ? 

Pemahaman Narkoba itu sendiri, ternyata masih banyak orang belum mengetahui 

apa sebenarnya Narkoba itu, karena bersimpang siurnya pemakaian dari istilah dan 

penafsirannya. Hal ini bisa terjadi karena istilah Narkoba baru saja disosialisasikan oleh 

Badan Narkotika Nasional (BNN). Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif lainya, yaitu nama segolongan zat alamiah, semi sintetik maupun sintetik.  

Kadang disebut juga Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif). Zat-zat tersebut 

dapat membuat berbagai efek samping seperti halusinasi, ketagihan, dan efek psikologi 

lainnya. Cara penggunaan bisa melalui suntikan, dimakan, dihisap, atau dihirup. Contoh 

zat-zat berbahaya yang dikonsumi dengan cara dihisap adalah opium yang menggunakan 

pipa hisapan. Narkoba pada prinsipnya adalah zat atau bahan yang dapat mempengaruhi 

kesadaran, fikiran dan prilaku yang dapat menimbulkan ketergantungan kepada pemakai-

nya. Bila hal terakhir ini terjadi pada seseorang remaja, maka dapat dipastikan berakhirlah 

semua masa depan gemilangnya. 

Penggunaan  Narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya sudah dikenal lama 

sejak jaman prasejarah, misalnya berbagai dedaunan, buah, akar, bunga dan berbagai jenis 

tanaman lainnya. Menurut catatan sejarah (Haryanto, 2000), ada sejumlah peristiwa yang 

berkaitan dengan Narkoba atau Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya), 

misalnya pada tahun 5000 SM telah ditemukan adanya pemakaian opium pada bangsa 

Sumeria. Pada tahun 2737 SM dimulai penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan yang 

ditulis oleh Kaisar Cina Shen Nung. Demikian pula pada jaman kerajaan di Indonesia telah 

mengenal candu, misalnya kerajaan Sriwijaya (689 M) telah membuat Undang-Undang 

mailto:supriyatna.56@ummgl.co.id
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mengenai ｠madatを. Raja Hayam Wuruk dan Patih Gadjah Mada meminta Empu Prapanca 
menulis tentang candu dalam buku Negara Kertagama. 

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1987 menyelenggarakan konferensi 

internasional membahas penyalahgunaan obat dan perdagangan terlarang. Selanjutnya 

pada bulan Desember 1988 di Wina juga telah disyahkan Konvensi PBB tentang lalu lintas 

gelap narkotika dan psikotropika pada Wilayah ASEAN telah dimulai pada tahun 1972 

dengan membentuk forum The Asean Expert Group Meeting Prevention Control of Drug Abuse 

(Rusdiardjo, 1989). Kemudian pada tahun 1984 forum tersebut diubah dengan nama Asean 

Senior Official on Drug Matters.  

Sedangkan penyalagunaan narkotika di Indonesia dimulai tahun 1969 dengan 

adanya laporan sejumlah remaja ditengarai telah mengunakan narkotika hingga over dosis, 

sehingga harus dirawat di Sanatorium Dharmawangsa (Kastama, 1990). Seiring dengan 

semakin meningkatnya penggunaan narkotika yang menelan korban berjatuhan, akhirnya 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1976, tentang Narkotika yang 

kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1977 tentang Psiko-

tropika (Purnomowardani, 1999). 

Dilaporkan oleh Suryani  〉ｲｰｱｷ《 dalam  tulisannya ｠Permasalahan Narkoba di 
Indonesiaを, saat ini penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah mencapai ｱ,ｵ% 
penduduk Indonesia atau sekitar 3,3 juta orang. Dari 80% pemuda, 3% diantaranya 

mengalami ketergantungan pada berbagai jenis Narkoba. Bahkan menurut Kalakhar BNN, 

Drs I Made Mangku Pastika, setiap hari, 40 orang meninggal dunia di negeri ini akibat over 

dosis Narkoba. Angka ini bukanlah jumlah yang sebenarnya dari penyalahguna Narkoba. 

Angka sebenarnya mungkin jauh  lebih besar. Menurut Hawari (1996), fenomena penyalah-

gunaan Narkoba itu seperti fenomena gunung es. Angka yang sebenarnya adalah sepuluh 

kali lipat dari jumlah penyalahguna yang ditemukan. 

Direktur PLRIP-BNN, Ida Utari, pada Rakernis Terapi Rehabilitasi Napza pada 20 

Maret 2014 di Kementrian Kesehatan menyatakan bahwa di dunia, pecandu Narkoba 

berjumlah antara 15.5 sampai dengan 38.6 juta. Prevalensi pengguna Narkoba dunia adalah 

sekitar 5%. Di Indonesia pada 2015 diperkirakan sebesar 2.8%. Peningkatan sebesar 1,05% 

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. 

Prevalensi Pengguna Narkoba di Indonesia 

Mencermati angka prevalensi dalam  unit  juta orang di tahun 2015, dimana apabila 

tidak ada penghambat penyalahgunaan Narkoba, dengan asumsi penduduk Indonesia 

berjumlah 250 juta orang, maka di Indonesia diperkirakan sekitar 5.1 juta orang akan 

menjadi penyalahguna Narkoba atau di antara 50 orang WNI ada satu  pengguna Narkoba. 

Bisa jadi setiap lembaga yang mempunyai staf  lebih dari 50 orang dipastikan ada 

diantaranya pengguna Narkoba.  
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Ditengarai selama ini lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman 

dan KPK), lembaga Hankam, lembaga tinggi negara lain, perusahaan swasta dan milik 

negara di Indonesia diduga terdapat pengguna Narkoba. Cepat atau lambat bisa meng-

hancurkan kelangsungan bangsa Indonesia. 

Pengguna Narkoba di Indonesia 

Selain itu, hasil penelitian bersama antara BNN dan Puslitkes-UI yang dilakukan 

pada 2012, Kapuslitdatin BNN, Darwin Butar Butar, mengungkap bahwa pengguna 

Narkoba menurut tingkat ketergantungan adalah sekitar 3,8 sampai 4,2 juta orang dengan 

rincian sebagaimana ditunjukkan  pula dalam dialog yang dipandu oleh presenter Berita-

satu TV Veronica Moniaga, Sumirat menyebut bahwa setiap hari tercatat 50 orang 

meninggal karena narkoba, sebagaimana juga disebut oleh Presiden Jokowi dalam wawan-

caranya dengan wartawan CNN Christine Amanpour 27 Januari 2015. 

Pemerintah melalui berbagai instansi, telah mencoba untuk mencegah dan mem-

basmi peredaran narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan 

hingga 2014 sebanyak 68 terpidana kasus narkoba baik yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri divonis mati oleh pengadilan. Lebih lanjut, pada tahun 2012 lalu dua terpidana 

mati kasus narkotika ini sudah dieksekusi dan sisanya menunggu eksekusi, (Kepala BNN, 

Anang Iskandar dalam  Antara, 2017).  

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang menjadi program ｠daru-

rat narkobaを, bahkan hamper disetiap media cetak maupun media elektronik, menjadi 

berita utama dan bahkan menjadi viral di media social. Hal tersebut menunjukkan betapa 

besarnya masalah narkoba ini, selain hal tersebut narkoba sekarang semakin marak 

berdirinya Yayasan dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang menangani permasalahan 

narkotika dan obat terlarang lainnya. 

Sebenarnya apa yang menjadi alasan mengapa masalah narkotika menjadi pemba-

hasan dalam makalah ini, antara lain penulis kemukakan sebagai berikut: 

1. Permasalahan Narkoba oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai bahaya ｠Darurat 
Narkobaを yang bukan saja bersifat nasional, tetapi telah menjadi masalah internasional. 

2. Masalah yang ditimbulkan oleh narkoba semakin lama bukan semakin berkurang, tetapi 

justru semakin meluas baik dari segi kuantitas maupun kualitas. 

3. Supremasi hukum yang lemah berakibat menjadikan Indonesia sebagai surganya ber-

bisnis Narkoba karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar.  

4. Kasus Narkoba bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dimana saja, tidak memandang 

pendidikan, status sosial, ekonomi, bahkan tidak memandang usia. Sehingga kasus 

narkoba bisa saja menimpa diri kita, anak dan keluarga kita.  

5. Bisnis Narkoba saat ini sulit diberantas karena bisnis barang haram ini diorganisir secara 

rapi dan memiliki jaringan internasional. Hal ini sangat memungkinkan karena 
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didukung oleh system informasi yang modern di era digital semuanya bisa diakses 

dengan mudah dan cepat. 

6. Narkoba menjadi trend gaya hidup modern diabad ini untuk memenuhi kebutuhan 

hajad hidup baik secara fisik (fisiologis), maupun kebutuhan psikologis (jiwa), kebutuhan 

sosial dan kebutuhan religius (transenden). 

7. Pengkonsumsi Narkoba memerlukan biaya yang mahal dan seorang pemakai sehari 

bisa menghabiskan uang antara dua ratus hingga lima ratus ribu rupiah, bahkan 

kemungkinan bisa lebih besar dari perkiraan di atas.  

PEMBAHASAN 

Berdasarkan permasalahan di atas yang begitu rumit dan kompleks, maka pena-

nganan penyalahgunaan Narkoba tidak dapat dilihat secara parsial dan penanganannya 

tidak dapat berdiri sendiri. Satu sama lainnya secara komprehensif harus benar-benar bisa 

melakukan koordinasi dan bekerjasama, serta benar-benar menyamakan konsep dan 

tindakan yang pasti. Metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling 

mendasar dan efektif adalah promotif dam preventif.  

Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah 

kuratif dan rehabilitatif. 

1. Promotif 

    Disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan  

kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba, atau bahkan belum mengenal 

Narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelom-

pok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh 

kebahagiaan semua dengan memakai Narkoba.  

2. Preventif 

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat 

sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga 

tidak tertarik untuk menyalahgunakan Narkoba. Selain dilakukan oleh pemerintah 

(instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi 

lain, termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkum-

pulan, ormas dan lain-lain. Adapun langkah-langkah pencegahan antara lain dapat 

dilakukan: 

a. Setiap keluarga harus meningkatkan kewaspadaannya serta menyadari bahwa 

bahaya Narkoba bisa mengancam siapa saja. Hal ini sering tidak disadari, 

bahkan sering diabaikan kepedulian terhadap anggota keluarganya. Orang 

juga sering melupakan diri sendiri, sedangkan  dirinya setiap hari mengurusi 

urusan orang lain. 
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b. Keluarga diharapkan bisa menjadi benteng pertahanan utama dan pertama 

dalam menghadapi segala permasalahan dan menangkal ancaman Narkoba. 

Dalam kehidupan keluarga merupakan dambaan setiap orang untuk menda-

patkan keluarga yang sakinnah, mawadah dan warrohmah. Kehidupan yang 

harmonis bukan hanya dalam konsep, angan-angan atau cita-cita saja, tetapi 

hendaknya dapat diwujudkan secara nyata. Contoh dalam kehidupan di Desa 

ada kelompok-kelompok yang tergabung dalam PKK, kelompok Dasawisma 

dan lain sebainya, dijadikan sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan 

ataupun konseling keluarga. 

c. Individu yang beresiko tinggi dalam penyalahgunaan Narkoba antara lain 

adalah remaja. Oleh karena itu, remaja perlu memperoleh prioritas yang lebih 

baik dan jangan hanya dijadikan objek saja. Strategi dalam melakukan preventif 

hendaknya jangan hanya menggunakan metode ceramah, tetapi perlu diganti 

dengan metode pelatihan, workshop, problem solving. Penggantian metode-

metode preventif tersebut, bahwa para remaja bukan masa untuk mendengar-

kan, akan tetapi remaja tengah memasuki masa melakukan atau tindakan 

sesuatu. 

d. Sekolah sebagai tempat pendidikan  merupakan rumah kedua bagi peserta 

didik dalam menempuh ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menyentuh 

secara keseluruhan, yakni ranah kognisi, afeksi dan psikomotor. 

e. Rumah ibadah seperti masjid seyogyanya dapat berperan aktif dalam penyu-

luhan dan konseling terhadap bahaya Narkoba. Melalui keterlibatan para 

tokoh agama, diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan umat seperti masjid 

pada jaman Rasul bagi umat Islam. 

f. Organisasi sosial yang memiliki kepedulian terhadap generasi mendatang, 

sudah seharusnya lebih banyak berkiprah dalam kegiatan sosial, sehingga 

kesan organisasi sosial seperti LSM tidak terkesan digunakan sebagai kedok 

mencari uang saja. Organisasi ini perlu memperhatikan remaja secara psiko-

logis dengan memberikan penyuluhan, pendampingan pada mantan pemakai 

Narkoba. Sudah banyak kasus yang dialami oleh mantan pesakitan ataupun 

narapidana penyalahgunaan Narkoba akan kembali terjerumus dalam lubang 

yang sama setelah mereka bebas. 

g. Pemerintah dan aparat penegak hukum hendaknya lebih tegas dalam me-

nangani penyalahgunaan Narkoba baik pengguna maupun pengedar dengan 

diberikan hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman maksimal. Bila perlu 

sangsi hukuman mati perlu untuk dipertimbangkan diberlakukan di Indonesia. 

h. Media massa baik media cetak maupun media elektronik perlu diseimbangkan 

antara misi bisnis, hiburan dan misi pendidikan. Melalui program tersebut, 



56 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

diharapkan dampak era globalisasi yang tengah melanda negeri ini, setidaknya 

bisa dikurangi atau sadarkan dalam pembangunan manusia seutuhnya.   

3. Tindakan Kuratif  

Program kuratif disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada 

pemakai Narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan 

penyakit sebagai akibat dari penggunaan Narkoba, sekaligus menghentikan pemakai-

an Narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pengguna Narkoba. Pemakaian 

Narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan 

mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari. 

Narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai Narkoba sangat rumit dan 

membutuhkan kesabaran dari dokter, keluarga, dan penderita. Inilah sebabnya menga-

pa pengobatan pemakai Narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang 

gagal. Kunci sukses pengobatan adalah kerjasama yang baik antara dokter, keluarga 

dan penderita. 

4. Rehabilitatif 

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada 

pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak 

memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan olehbekas pemakaian 

narkoba. Seperti kerusakan fisik (syaraf, otak, darah, jantung, paru-paru, ginjal, dati 

dan lain-lain), kerusakan mental, perubahan karakter kearah negatif, asosial. Dan 

penyakit-penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain). Itulah sebabnya 

mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat. 

Setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Semua dampak negatif 

tersebut sangat sulit diatasi. Karenanya, banyak pemakai narkoba yang ketika をsudah 
sadarを malah mengalami putus asa, kemudian bunuh diri. 

5. Represif 

Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar 

dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang 

berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat 

yang tergolong Narkoba. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program 

represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar 

Undang-Undang tentang Narkoba. Instansi yang bertanggung jawab terhadap 

distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan Narkoba adalah: BNN (Badan 

Narkotika Nasional), Badan Obat dan Makanan (POM), Kementrian Kesehatan, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Imigrasi, 

Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, 

Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri). 
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PENUTUP 

Penyalahgunaan narkotika di masa sekarang ini perlu diketahui pula oleh kita 

dalam rangka mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang begitu 

marak. Bahaya narkoba bagi pelajar dan remaja begitu sangat memprihatinkan. Walaupun 

sudah banyak gembong dan pengedar narkotika yang ditangkap dan di penjara, tetapi 

peredaran narkoba sepertinya susah untuk dicegah dan ditanggulangi. Membutuhkan 

kerjasama yang serius dan baik dari pemerintah serta aparat dan kita sebagai masyarakat 

yang dalam rangka penanggulangan dan pencegahan bahaya Narkoba. 

Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba dikalangan remaja dan anak-anak 

sekolah maupun pemuda adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena 

pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya. Rasa ingin 

mencoba narkotika inilah adalah pintu masuk pertama dan penyebab kalangan muda 

terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan 

terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya.  

Menanamkan sejak dini akan arti makna hidup sehat bila seseorang telah terje-

rumus pada penggunaan Narkoba maka akan sulit untuk melepas dari jeratan narkotika 

ini. Membutuhkan waktu kesabaran ketekunan dan rehabilitasi yang baik dan tepat pada 

korban-korban narkotika. 
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ABSTRAK 

 

Riset pemasaran merupakan riset yang menggunakan metode sistematik serta 

objektif. Sistematik dan objektif yang dimaksud dalam hal ini adalah riset 

pemasaran menggunakan kesatuan logis sehingga hasilnya bisa inspiratif dan 

dapat diterima serta dipahami oleh semua pihak. Dalam suatu riset pemasaran 

terdapat kajian lebih dalam tentang informasi pasar yang terkait dengan 

perilaku pasar. Kajian dalam riset pemasaran terkait dengan langkah-langkah 

spesifikasi pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi yang menghu-

bungkan pelaku bisnis dengan pasarnya, identifikasi masalah dan peluang 

pasar serta penyusunan dan evaluasi serangkaian tindakan pemasaran. Pen-

didikan yang inspiratif adalah proses memanusiakan manusia yang diarahkan 

untuk terwujudnya insan-insan yang memiliki sifat mampu menjadi ilham atau 

memberikan dorongan orang lain, sehingga orang lain tergerak hatinya untuk 

berbuat. Proses pembelajaran yang mampu memberikan inspirasi, mampu 

membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan mampu memfasilitasi 

pengkonstruksian pengetahuan oleh mahasiswa. 

 

Kata kunci : Manajemen,  Riset, Inspiratif 
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PENDAHULUAN 

MeをManajemenを merupakan suatu istilah dalam penyusunan strategi. Strategi 
merupakan  pola keputusan  dari alokasi sumber yang dibuat untuk mencapai tujuan.33  

Strategi manajemen adalah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab, 

mengkondisikan ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan. Melalui strategi manajemen 

dapat diperoleh gambaran menyeluruh atas kondisi suatu Perguruan Tinggi. Gambaran 

menyeluruh bisa diibaratkan bukan hanya dosen saja yang dipantau tetapi juga mahasiswa 

dan pihak-pihak sekitar baik yang berhubungan langsung dan berpengaruh dengan kita 

maupun yang tidak langsung. Berdasarkan pengalaman historis penyelenggaraan suatu 

organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip strategi manajemen dalam suatu  

kurikulum adalah membantu merumuskan strategi pembelajaran yang tepat dengan 

pendekatan sistematis, logis dan rasional. Proses pembelajaran dalam  pendidikan 

diharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki karakter baik, keterampilan yang 

relevan dan pengetahuan yang terkait. Kuncinya adalah bagaimana proses pembelajaran 

lebih bersifat kontekstual, saintifik dan terdapat kesesuaian antara kompetensi, materi dan 

sistem penilaian yang dilaksanakan.34 

Strategi yang tepat dalam proses pembelajaran adalah melakukan riset atau 

penelitian. Riset merupakan  proses penyelidikan yang seksama untuk memperoleh fakta 

baru dalam cabang ilmu pengetahuan. Dengan pendekatan pembelajaran berbasis riset 

diharapkan karakter yang terbentuk dalam diri mahasiswa adalah jiwa seorang saintis. 

Sikap tersebut ditandai dengan sikap rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan 

setiap permasalahan dengan sikap berpikir secara sistematis, objektif dan memiliki dasar 

pemikiran kuat. Proses pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset adalah pembela-

jaran yang menuntut mahasiswa untuk mampu menemukan, mengeksplorasi (mengem-

bangkan pengetahuan) untuk meyelesaikan masalah yang dihadapi dan kemudian 

menguji kebenaran tersebut. Adapun interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa 

adalah interaksi yang bersifat aktif. Dosen berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam 

rangka membawa peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Pendidikan yang inspiratif adalah proses memanusiakan manusia yang diarahkan 

untuk terwujudnya insan-insan yang memiliki sifat mampu menjadi ilham atau mem-

berikan dorongan orang lain, sehingga orang lain tergerak hatinya untuk berbuat. Proses 

pembelajaran yang mampu memberikan inspirasi, mampu membangkitkan rasa ingin tahu 

siswa, dan mampu memfasilitasi pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa.35 

Riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset 

pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, 

                                                           
33 Sigit Mangun Wardoyo. Pembelajaran Berbasis Riset.Jakarta:Akademia. 2013. 
34 Ali Muhtadi. Implementasi Konsep pembelajaran “Active Learning” Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Keaktifan 

Mahasiswa dalam Perkuliahan. Majalah Ilmiah Pembelajaran, Mei 2009. 
35 Slameto. Pembelajaran Berbasis Riset Mewujudkan Pembelajaran yang Inspiratif.Universitas Kristen Satya Wacana. 
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perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data hingga 

interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Riset pemasaran dilakukan sebagai 

upaya memberi softt skill bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi manajemen pema-

saran atau yang akan berwirausaha. Dengan adanya riset pemasaran, pihak manajemen 

atau wirausahawan akan mengetahui hal apa aja yang perlu diperbaiki dan strategi 

pemasaran apa yang masih konkrit dilakukan untuk merebut peluang. 

METODE 

Call For Papper ini menggunakan metode studi dokumen atas hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, yang ditelusuri melalui jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital 

library, website maupun koneksi jurnal perpustakaan.  Penelusuran jurnal dilakukan melalui 

Google Cendekia. Penelusuran jurnal dilakukan dengan menggunakan kata kunci : 

pembelajaran berbasis riset, pembelajaran inspiratif, dan pembelajaran inovatif. Dari 

masing-masing hasil penelitian, dianalisis lebih lanjut, penelitian yang bisa digunakan 

sebagai jurnal pendukung untuk membuktikan keefektifan metode MeをManajemenを Riset 
dalam proses Pemasaran menuju Proses Pembelajaran yang Inspiratif. 

PEMBAHASAN 

Riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dosen 

dapat memaparkan hasil penelitiannya sebagai contoh nyata dalam pembelajaran, yang 

diharapkan  dapat membantu mahasiswa dalam memahami ide, konsep dan teori dari 

penelitiannya. Dalam kegiatan ini nilai, etika dan praktik penelitian yang sesuai dengan 

bidang ilmu yang diajarkan dapat disampaikan untuk memberikan inspirasi kepada 

mahasiswa.36 

Pembelajaran berbasis riset merupakan salah satu metode ｠student-centered 

learningを yang mengintegrasikan riset dalam proses pembelajaran. PBR bersifat multifaset 

yang mengacu kepada berbagai macam metode pembelajaran. PBR memberi peluang atau 

kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi, menyusun hipotesis, mengumpulkan 

data dan membuat kesimpulan atas data yang sudah tersusun. Dalam aktifitas ini berlaku 

pembelajaran dengan pendekatan ｠learning by doingを. 

Ada beberapa strategi dalam memadukan pembelajaran dan riset secara empirik, 

yaitu : 1. memperkaya bahan ajar dengan hasil penelitian dosen, 2. menggunakan temuan-

temuan penelitian mutakhir dan melacak sejarah, 3. memperkaya kegiatan pembelajaran 

dengan isu-isu penelitian kontemporer, 4. mengajarkan materi metode penelitian di dalam 

skala kecil, 5. memperkaya proses pembelajaran dengan kegiatan penelitian dalam skala 

kecil, 6. memperkaya proses pembelajaran dengan melibatkan mahasiswa dalam kegiatan, 

                                                           
36 Ace Suryadi,MSc. Phd. Reformasi Sistem Pembelajaran. 
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7. memperkaya proses pembelajaran dengan mendorong mahasiswa agar merasa, 8. 

memperkaya proses pembelajaran dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh peneliti.37 

Banyak orang yang masih rancu dengan istilah riset pemasaran. Marketing research 

seringkali masih disamakan dengan market research, padahal keduanya merupakan istilah 

yang berbeda. Riset pasar berfokus pada pasar yang telah ditentukan secara spesifik. 

Sementara itu, riset pemasaran memiliki arti yang lebih luas. Riset pemasaran tidak hanya 

terpaku pada aspek pasar atau produk, namun juga mencangkup hal-hal di luar itu. 

Singkatnya, riset pasar bisa disebut sebagai bagian dari riset pemasaran.    

Riset pemasaran sebagai suatu identifikasi yang objektif dan sistematis, yang 

dilanjutkan dengan pengumpulan, analisis dan perangkaian informasi yang bertujuan 

untuk memperbaiki pengambilan keputusan yang berkaitan dengan solusi masalah dan 

penemuan peluang dalam proses pemasaran. Riset pemasaran merupakan sebuah langkah 

penting yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha untuk membantu menyusun 

perencanaan pemasaran. Riset pemasaran dapat diibaratkan sebagai mata dan telinga 

suatu usaha pemasaran untuk mengetahui bagaimana pandangan dan keinginan 

konsumen terhadap suatu produk. 

Riset pemasaran memiliki tiga fungsi utama bagi orang yang mau memulai 

berwirausaha38, yaitu : 

1. Fungsi Evaluating 

Riset pemasaran yang dilakukan untuk fungsi ini biasanya digunakan untuk 

mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi 

evaluating dalam riset pemasaran ini juga termasuk ketika seorang wirausahawan ingin 

melakukan review terhadap brand positioning dibandingkan dengan produk pesaing. 

2. Fungsi understanding 

Fungsi riset pemasaran understanding menekankan pada tujuan untuk memahami 

konsumen sebagai satu insight atau masukan yang sangat penting bagi seorang 

wirausahawan. Dengan memahami konsumen, seorang wirausaha akan mengetahui 

apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen.  Dalam menjalankan fungsi ini, 

riset pemasaran yang dilakukan biasanya menggambarkan potret kebiasaan dan 

perilaku konsumen serta harapan dan keluhan mereka terhadap produk. 

3. Fungsi Predicting 

Fungsi riset pemasaran predicting merupakan fungsi yang sebenarnya paling sulit 

untuk dilakukan. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga prediksi yang 

dilakukan dalam riset pemasaran sangatlah beresiko karena sifatnya yang sangat 

relatif. Ketika sebuah brand ingin membidik pasar baru, maka riset pemasaran selalu 

menjadi bahan acuan utama. Begitupun ketika seorang wirausahawan ingin 

menyusun strategi pemasaran yang baru, riset pemasaran masih menjadi penilaian 

utama. 

 

                                                           
37 Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta :Jakarta.2005. 
38 Kotler, G Amstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Erlangga : Jakarta.2004. 
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Riset pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan 

tujuannya39 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr.1. Klasifikasi Riset Pemasaran 

 

1. Problem Solving Research 

Dalam riset ini mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi serta memecahkan perma-

salahan yang sering terjadi dalam pemasaran. Riset pemasaran jenis ini berorientasi 

pada masa lalu, artinya masalah pemasaran yang pernah terjadi diidentifikasi dan 

dievaluasi kembali. Proses identifikasi dan evaluasi ini diharapkan akan mampu 

membantu mahasiswa untuk belajar membuat solusi serta mencegah kesalahan di 

masa depan. 

2. Controlling research 

Dalam proses pengawasan atau pengendalian proses bisnis serta pemasaran yang 

sedang terjadi.  Mahasiswa diajak untuk melakukan riset secara reguler yang akan 

mampu menjaga kinerja proses bisnis dan pemasaran. Harapannya, riset pemasaran 

yang dilakukan secara berkala akan mempu menghasilkan zero deffect dalam 

perusahaan. 

3. Planning research 

Riset ini mengajak mahasiswa untuk mendapatkan informasi sebagai panduan dalam  

merencanakan kegiatan pemasaran. Sebuah perencanaan memerlukan informasi dari 

riset pemasaran untuk dapat mengukur secara tepat  target serta strategi yang akan 

disusun.  

Riset dalam penjurusan pemasaran merupakan sebuah riset yang penting dilaku-

kan untuk membantu mahasiswa untuk belajar memahami konsumen dan juga pesaing-

nya. Maka dari itu, penting bagi orang yang akan memulai suatu usaha untuk hati-hati 

dalam melakukan riset pemasaran.  Kesalahan yang dilakukan dalam suatu riset 

                                                           
39 Rangkuti, Freddy.Riset Pemasaran.. PT Gramedia Pustaka Utama. 2007. 
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pemasaran dapat memengaruhi hasil riset yang berdampak pada melesetnya perencanaan 

pemasaran. Dalam riset ini pemasaran menggunakan metode sistematik serta objektif. 

Sistematik dan objektif yang dimaksud dalam hal ini adalah riset pemasaran menggunakan 

beberapa tahap dengan kesatuan logis sehingga hasil dari riset pemasaran dapat diterima 

dan dipahami oleh semua.  

Berikut kerangka yang dilakukan dalam riset pemasaran yang akan dilaksanakan40: 

1. Menetapkan Masalah Riset 

2. Penentuan Desain Riset 

3. Metode Pengumpulan Data 

4. Penentuan Desain Pertanyaan, Skala dan Alat Analisis 

5. Menentukan Metode Pengambilan Sampel dari Populasi yang Diteliti 

6. Penulisan dan Penyampaian Proposal Riset 

7. Pengumpulan Data  

8. Pengeditan, Pengkodean dan Penginputan Data 

9. Analisis dan Penginterpretasian Hasil Riset  

10. Penulisan dan Penyampaian Laporan Akhir 

 

Dalam penelitian pemasaran mahasiswa mampu menggambarkan jenis produk dan 

layanan baru yang mungkin akan memberikan keuntungan. Sedangkan apabila produk 

sudah tersedia, dengan melakukan riset pasar diharapkan mahasiswa mampu membuat 

strategi guna memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Melalui Riset Pasar diharap-

kan mahasiswa juga terlatih untuk mengindikasi kondisi ke mana dan siapa pelanggan 

suatu produk. Mahasiswa yang mengambil konsentrasi pemasaran harus mampu menya-

dari pentingnya pengetahuan mengenai ceruk pasar dan kekuatan yang mereka coba 

tawarkan ke pasar. Kemampuan melalui riset pemasaran akan membantu usaha rintisan 

membuat produk yang menakjubkan, mereka juga dapat dengan mudah jatuh jika pasar 

dalam area tersebut tidak menanggapi jenis produk yang ditawarkan dengan positif. 

Mahasiswa yang diberi softskill untuk melakukan riset pasar diharapkan mampu 

memberikan visibilitas bagi usaha yang baru berkembang dan juga mengetahui cara efektif 

untuk menciptakan promosi sembari mengumpulkan informasi berharga yang dapat 

digunakan dalam mengembangkan usaha di masa depan. 

Pentingnya riset dalam kegiatan pemasaran antara lain untuk pengumpulan, 

penyajian dan penjelasan tentang fakta; serta tentang bagaimana hasil keputusan 

pemasaran yang direncanakan sehubungan dengan fakta tersebut.     

PENUTUP 

Riset pemasaran merupakan fungsi yang menghubungkan konsumen dengan 

pemasar melalui informasi. Dalam melakukan penelitian pasar mahasiswa akan mendapat-

kan informasi untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah pemasaran; mengha-

silkan, menyaring dan mengevaluasi kegiatan atau aktivitas pemasaran; memonitor kinerja 

                                                           
40 Rangkuti, Freddy.Riset Pemasaran.. PT Gramedia Pustaka Utama. 2007. 
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pemasaran. Melalui riset mahasiswa akan mengetahui sistematika dan identifikasi 

kebutuhan. Pengumpulan data, analisis desemenasi dan pemanfaatan informasi akan 

memberikan inspirasi dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan peme-

nuhan kebutuhan atau sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran. 

Riset pemasaran adalah sistematis, yang bisa berarti penelitian tersebut mengikuti arah 

prediksi. Riset pemasaran merupakan kegiatan yang dirancang dan didokumentasikan, 

memiliki pasar metode ilmiah yang berupa pengumpulan dan analisa data untuk menarik 

kesimpulan. Dalam riset mahasiswa akan mengetahui arti penting dari objektivitas hasil 

risetnya yang dilakukan secara menyeluruh, bebas dari pengaruh personal atau bias 

politik. 

Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah harus inspiratif; bagaimana membentuk 

pembelajaran yang kontekstual dan saintifik dengan metode active learning (komunikasi dua 

arah antara dosen dan mahasiswa) sehingga menghasilkan lulusan yang berjiwa kreatif 

keilmuannya. Pembelajaran yang kontekstual dan saintifik diharapkan mampu mewujud-

kan pembelajaran yang inspiratif. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ace Suryadi,MSc. Phd. Reformasi Sistem Pembelajaran. 

Ali Muhtadi. Implementasi Konsep pembelajaran ｠Active Learningを Sebagai Upaya Untuk 
Meningkatkan Keaktifan Mahasiswa dalam Perkuliahan. Majalah Ilmiah 

Pembelajaran, Mei 2009. 

Arikunto, Suharsimi. Manajemen Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta : 

Jakarta.2005. 

Kotler, G Amstrong. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Erlangga : Jakarta.2004. 

Rangkuti, Freddy.Riset Pemasaran.. PT Gramedia Pustaka Utama. 2007. 

Sigit Mangun Wardoyo. Pembelajaran Berbasis Riset.Jakarta:Akademia. 2013. 

Slameto. Pembelajaran Berbasis Riset Mewujudkan Pembelajaran yang Inspiratif. 

Universitas Kristen Satya Wacana. 



66 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

 



Perkembangan Asas-Asas  ... (Johny Krisnan)  67 

 

 

PERKEMBANGAN ASAS-ASAS HUKUM 

PIDANA INDONESIA 

(PERSPEKTIP PERBANDINGAN HUKUM PIDANA) 
 

Oleh: 
Johny Krisnan, SH., MH. 

Heni Hendrawati, SH., MH. 
Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Magelang 
 

 

 

 

A. Asas-asas Hukum Pidana Dalam KUHP Indonesia 

1. Dalam KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, tidak pernah disebutkan secara 
eksplisit tentang "asas-asas hukum pidana". Sedangkan di beberapa negara KUHP 
asing ada ketentuan yang secara tegas atau di beri judul (heading) "the principle of 
criminal law, "Basic principle of the Criminal Law" atau "Basic of Criminal 
Liability" 

2. Adanya "asas-asas hukum pidana" dalam hukum positip di Indonesia, umumnya 
hanya dikemukakan dalam pelajaran/ilmu hukum pidana yang biasanya 
disimpulkan dari perumusan norma yang terkandung di dalamnya. Misal : di dalam 
Bab I Buku I KUHP tentang " Batas-batas Berlakunya Aturan Pidana Dalam 
Perundang-undangan" (Pasal I s/d 9) terkandung asas-asas ruang berlakunya hukum 
pidana menurut waktu (yaitu asas legalitas) dan menurut tempat (yaitu asas 
teritorial, asas nasional aktif atau asas personal, asas nasional pasif atau asas 
perlindungan dan asas universal) 

Dalam KUHP sebenarnya juga tersimpul adanya asas-asas lain yang berhubungan 
dengan pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana, antara lain: 

- Dengan adanya perumusan delik di Buku 11 yang secara eksplisit menyebutkaan 
unsur "melawan hukum", (misal: Pasal 333 tentang perampasan kemerdekaan, 
Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 406 tentang perusakan barang), maka sering 
dikemukakan bahwa ketentuan ini mengandung di dalamnya asas "tiada per-
tanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum " (The principle "No liability 
without unlawfulness) 

- Demikian pula dengan adanya Pasal-asal tentang alasan pemaaf Pasal 44 "ketidak 
mampuan bertanggungjawab", Pasal 48 "daya paksa", Pasal 49 ayat 2 "pelampauan 
batas pembelaan terpaksa", dan Pasal 51 ayat 2 "pelaksanaan perintah jabatan" dan 
adanya perumusan delik dolus dan dan delik culpa, maka di dalmnya terkandung 
asas "tiada pidana tanpa kesalahan"(No punishment without guilt" atau Nulla poena 
sine culpa") 
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B. Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Dalam Hukum Pidana Positip 

1. Hakekat Masalah Asas Legalitas 

Asas Legalitas sering dikaitkan dog berbagai masalah/pertanyaan : Apakah hakekat 
masalah yng terkandung (yang ingin diatur) dalam asas legalitas? 

Apakah mengarur tentang :  

a. Ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu? 

b. Sumber/dasar hukum (dasar Iegalisasi) dapat dipidananya suatu perbuatan 
(jadi sebagai "dasar kriminalisasi atau landasan yuridis pemidanaan")? 

Ad. a.  Kalau asas legalitas dilihat sebagai masalah ruang berlakunya Hukum 
Pidana, maka biasanya muncul masalah : (a) Asas LTD ( (ex temporis 
delicti) atau asas Nonretro aktif, dan (b) Masalah retroaktif. 

Ad. b.  Apabila dilihat sebagai "sumber/dasar hukum (dasar ligalisasi dan 
kriminalisasi), maka muncul masalah : (a) Apakah sumber hukum 
hanya UU? Atau (b) Apakah hukum yang tidak tertulis dapat menjadi 
sumber hukum? 

2. Perkembangan Asas Legalitas Sebagai asas Ruang Berlakunya Hukum Pidana 

Asas legalitas dalam arti asas non-retroaktif tidak mengalami perubahan dim KUHP 
sampai saat ini. Namun di luar KUHP, muncul perkembangan sehubungan dng 
masalah retroaktif, yaitu: 

a. Adanya ketentuan dalam "Penjelasan Pasal 4 UU No 39 Tahun 1999 (tentang 
HAM)" yang menyatakan bahwa "Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum 
yang bertaku surut dapat dikecualikan datam hal pelanggaran berat terhadap 
HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan" 

b. Pasal 43 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menyatakan 
bahwa "pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU ini, 
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc" 

3. Perkembangan Asas Legalitas Sebagai Masalah Sumber/Dasar hukum 

Dalam hal asas legalitas dilihat sebagai masalah sumber/dasar hukum untuk 
menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (sebagai dasar kriminalisasi), 
dalam perkermbangan setelah Indonesia merdeka (berarti perkermbangan di luar 
KUHP/WvS) dimunculkan kembali hukum yang hidup atau hukum adat sebagai 
sumber hukum. 

Catatan : Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP hukum yang tidak tertulis tidak dapat 
sebagai sumber hukum 

Diakuinya hukum adat/hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum pidana, terlihat 
dng adanya UU No 1 Drt 1951 tentang TPE, khususnya Pasal 5 (3) sub b yang 
menyatakan sebagai berikut: 

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap per-
buatan pidana....dst.... 
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Pengakuan atau pemberian tempat kepada hukum yang hidup/hukum tidak tertulis 
sebagai sumber hukum itu ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat umum, yaitu 
dalam: 

a. UU No 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan: 

- Pasal 50 (1) : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar 
untuk mengadili". 

b. Pasal 18B (2) UUD 45 (amandemen ke 2). Menyatakan: 

- Negara mengatur dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonensia, yang diatur dalam undang-undang 

4. Perkembangan Asas "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan 
Hukum" (The principle " No liability without unlawfulnes") 

Asas "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum" ini 
dikenal juga dengan istilah asas "tidak adanya sifat melawan hukum secara 
materiel". Asas ini sangat berkait erat dengan doktrin /ajaran sifat melawan hukum 
materiel. 

Asas ini tidak dimasukkan dalam KUHP sbg asas umum Buku I, tetapi 
hanya disimpulkan dari adanya perumusan delik di Buku II dan terkesan sebagai 
asas dalam APP (alasan penghapus pidana). Jadi lebih menekankan pada sifat 
melawan hukum materiel dalam fungsinya yang negatif. 

Dalam perkembangan hukum positif di Indonesia khususnya dim UU No 
31/99  UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, asas sifat 
melawan hukum materiel ini berkembang tidak hanya dalam fungsinya yang 
negatif, tetapi juga dalam fungsinya yang positif. 

Perkembangan sifat melawan hukum dalam UU No 31/99 dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Dalam "Penjelasan Umum" UU No 31/99, dinyatakan: 

"Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan 
negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka 
tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian 
rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dari sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian 
formil dan materiel. 

Dengan pengertian tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana 
korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan 
keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana" 
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Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) ditegaskan: 

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti formil-mauapuan dalam arti materiel 
yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, 
namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dng 
rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka 
perbuatan tersebut dapat dipidana" 

Dari Penjelasan UU di atas, nampak J'elas sikap yng diambil oleh pembuat 
UU No 39/99, yaitu: 

a. Menganut ajaran sifat melawan hukum formil dan materiel, 

b. Menganut ajaran sifat melawan hukum materiel dim fungsinya yn positip, den 
an kriteria bahwa perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan itu 
dipandang sebagai "perbuatan tercela", karena 

b.1. tidak sesuai dengan rasa keadilan, 

b.2. tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 

Catatan : Meskipun tidak dijelaskan scr tegas dim penjelasan diatas, 
namun dpt disimpulkan bahwa pembuat UU juga dng senadirinya 
menganut SMH materiel dim fungsinya yng negatip. 

 

Perkembangan Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (No Punishment without 
guilt) 

Asas "tiada pidana tanpa kesalahan" di dalam KUHP tidak secara tegas 
diformulasikan dalam aturan umum Buku I, tetapi hanya disimpulkan dari adanya 
beberapa alasan pemaaf di dalam Buku I dan adanya beberapa perumusan delik dolus 
dan delik culpa di dalam Buku II. 

Kondisi demikian tetap belum mengalami perubahan dalam KUHP yng 
berlaku saat ini maupun dalam perkembangan hukum pidana positip di luar KUHP. 
Jadi masih tetap berinduk pada sistem perumusan yng ada dalam KUHP (WvS). 

Namun dalam perkembangan UU Kekuasaan Kehakiman, asas kesalahan ini 
kemudian dirumuskan secara tegas dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 48/2009, yang 
perumusannya sebagai berikut: 

"Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena 
alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan 
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya " 

Perumusan di atas pada intinya sama dengan perumusan Pasal 183 UU No 
8/1981 (KUHAP), yang berbunyi sebagai berikut: 
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"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah is memperoleh keya-
kinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya" 

C. Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Dalam Konsep RUU KUHP. 

1.  Pengantar. 

Pada intinya, ide dasar yang ingin diwujudkan dalam Konsep berorientasi 
pada " ide/asas keseimbangan ", yang antara lain mencakup: 

- Keseimbangan monodualistik antara "kepentingan umum/ masyarakat dan 
"kepentingan individu/perorangan", 

- Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana dan 
korban; 

- Keseimbangan antara unsur "obyektip"cperbuatan) dan "subyektip' (orang/ 
batiniah) 

- Keseimbangan antara "kepastian hukum" dan keadialan", Keseimbangan 
antara "nilai-nilai nasional" dan "nilai-nitai global/ internasional". 

2. Perkembangan formulasi Asas/Landasan Legalitas. 

Perumusan asas legaitas dim Pasall KUHP (WvS) yang terdiri dari dua ayat, 
dalam penyusunan Konsep dipecah ke dalam dua pasal. Pasal 1 (1) WvS 
dirumuskan kembali datam Pasal 1 Konsep, dan Pasal 1 (2) WvS dirumuskan 
kembali dalam Pasal 2 Konsep. 
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PERBEDAAN ASAS LEGALITAS DALAM KUHP DAN KONSEP 

KUHP (WvS) 

Pasal 1 (1) 

Tiada suatu perbuatan dapat 
dipidana kecuali atas kekuat-
an aturan pidana dalam 
perundang-undangan yang 
tetah ada sebelum perbuatan 
dilakukan. 

 Konsep 2005-2007 

Pasat 1 

(1) Tiada seorangpun dapat dipidana atau 
dikenakan tindakan, kecuali perbuat-
an yang ditakukan tetah ditetapkan 
sebagai tindak pidana dalam pera-
turan perundang-undangan yang ber-
taku pada saat perbuatan itu 
ditakukan. 

(2) Dalam menetapkan adanya tindak 
pidana menggunakan anatogi. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mengurangi ber-
lakuknya hukum yang hidup dim 
masyarakat, yang menentukan bahwa 
seseorang patut dipidana wataupun 
perbuatan tsb tidak diatur dim 
peraturan. 

(4) Berlakunya hukum yang hidup dalam 
mayarakat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) sepanjang sesual dng 
nilai-nitai Pancasita dan/atau prinsip 
prinsip hukum umum yang diakui 
oleh masyarakat bangsa-bangsa. 

 

KUHP (WvS) 

 

 

Pasal 1 (2) 

 

 

 

 

Jika sesudah perbuatan dila-
kukan ada perubahan dalam 
parundang-undangan, dipa-
kai aturan yang paling ringan 

 Konsep 

 

 

Pasal 2 

 

(1) Dalam hat terdapat perubahan peraturan 
perundang-undangan sesudah perbuatan 
terjadi, dibertakukan peraturan perun-
dang-undangan yang baru dengan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan 
yang lama berlaku  apabila mengun-
tungkan bagi pembuat. 

(2) Dalam hal setelah putusan pemidanaan 
memperoteh kekuatan hukum tetap, per-
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(menguntungkan) bagi ter-
dakwa. 

buatan yang terjadi tidak tagi merupa-
kan tindak pidana menurut peraturan 
perundang-undangan yang baru, maka 
pelaksanaan putusan pemidanaan diha-
puskan 

(3) Dalam hat setelah putusan pemidanaan 
memperoleh kekuatan hukum tetap, per-
buatan yang terjadi diancam dengan pi-
dana yang tebih ringan menurut peratur-
an perundang-undangan yang baru, 
maka pelaksanaan putusan pemidanaan 
tersebut disesuaikan dengan batasan ba-
tasan pidana menurut peraturan perun-
dang-undangan yang baru. 

 

Menurut Pasal 1 Konsep, sumber hukum atau landasan legalitas untuk 
menyatakan suatu perbuatan sbg tindak pidana, tidak hanya didasarkan pada asas 
legalitas formal (UU)saja, tetapi juga didasarkan pada asas legalitas materiel, yaiyu 
memberi tempat kpd "hukum yang hidup/hukum tidak tertulis". Jadi asas kepastian 
hukurn formal, diimbangi jugs dng asas kepastian hukum materiel. 

Batasan berlakunya hukum yang hidup/hukum tidak tertulis sebagai sumber 
hukum, yaitu 

a. Pasal 1 (3) : perbuatan tsb tidak diatur dim perundang-undangan, 

b. Pasal 1 (4) : sepanjang hukum yang hidup dim masyarakat itu sesuai dengan 
(1) nilai-nilai Pancasila, dan/atau (2) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui 
oleh masyarakat bangsa-bangsa. 

Asas Kesalahan (Pertanggungjawaban Pidana) 

wBerbeda dengan  KUHP (WvS) didalam Konsep ada bab tersendiri tentang 
"pertanggungjawaban pidana", yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (asas culpabilitas). 
Asas ini dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 37 Konsep yang berbunyi : "Tidak seorang 
pun yang melakukan tindak pidana, dipidana tanpa kesalahan". 

Di samping itu Konsep dim hal-hal tertentu memberi kemungkinan menerapkan asas 
"strict liability", yaitu : pertanggungjawaban tan pa kesalahan, asas "vicarious liability", 
yaitu pertanggungjawaban hukum seseorang atas kesalahan yang dilakukan orang lain, dan 
asas "rechterlijk pardon" atau "judicial pardon", yaitu: 

“memberi kewenangan pada hakim untuk memberi maaf atau pengampunan pada 
si pembuat tanpa menjatuhkan pidana atau tindakan apapun”. 
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PENDIDIKAN  DALAM  KONTEKS SOSIO KULTURAL 
 

Oleh : 

Antonius Yuwono 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Tidar 

 

PENDAHULUAN  

Kemajuan yang dihadapi oleh setiap individu ini merupakan implikasi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta pesatnya arus informasi yang tidak mengenal batas. 

Pendidikan merupakan salah satu transformasi untuk menghadapi segala tamtangan 

dalam kehidupan baik berdasarkan pengalaman maupun kenyataan yang akan dihadapi. 

Pengalaman yang diperoleh melalui pendidikan  merupakan gejala yang bersifat 

universal dari suatu masyarakat. Isi dan corak dari pengalaman pendidikan sangat 

bervariasi di antara msayarakat yang memiliki latar belakang sosial budaya yang berbeda. 

Hal ini dapat disumbangkan kebutuhan semua masyarakat untuk mempertahankan nilai-

nilai warisan budayanya, dan menanamkan nilai cita-cita, kebiasaan, cita-cita, kebiasaan 

dan  standar perilaku dan budaya masyarakatnya terhadap generasi muda dan selalu 

mempertimbangkan  nilai-nilai kearifan lokal. 

Sifat universal proses dalam pendidikan dapat digolongkan menjadi enam go-

longan besar yaitu sekolah yang memberikan  1. pengetahuan dasar, 2. latihan lanjutan dan 

latihan  spesialis, 3. pendidikan budi pekerti berorientasi pada kejujuran dan karakter 

building, 4. menyiapkan generasi muda menjadi pemimpin, 5. menjunjung tinggi kearifan 

lokal, 6. agen perubahan. yamg berfungsi sebagai alat untuk memoerkenalkan nilai-nilai 

inovasi baru agar dapat diadopsi oleh masyarakat dan  mengantisipasi  perkembangan 

teknolgi dan pengetahuan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya lokal. 

           Jadi pendidikan  tidak hanya sebagai alat untuk melestarikan  kebiasan dan tata nilai 

yang berlaku  serta nentransformasikan  warisan budaya. Seiring dengan proses melesta-

rikan  warisan budaya lokal pendidikan harus dipandang sebagai kekuatan dan kondisi 

untuk melakukan perubahan yang dihadapan pada dua tujuan pokok : 1. Melaku-

kan  kegiatan pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengantisipasi 

masa depan (agen perubahan), 2. Kepentingan tersebut tidak perlu dianggap seba-

gai  asumsi yang harus dipertentangkan akan tetapi harus ditempatkan  dalam kerangka 

yang memberi kesempatan  kepada pengambil keputusan  untuk memutuskan atas pertim-

bangan situasi, tempat dan keoentingan tertentu. 
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Sosialisasi ke dalam Masyarakat  

Sosialisasi dan edukasi sering dicampuradukan tetapi pada umumnya orang 

menyepakati bahwa edukasi dipandang sebagai mekanisme yang formal sebagai alat bantu 

untuk melakukan proses sosialisasi ke dalam masyarakat. Kebudayaan masyarakat 

memiliki keragaman yang luas tetapi mekanisme edukasi dan sosialisasi terjadi dimana - 

mana. 

Ditinjau dari kepentingan masyarakat pendidikan  memiliki peranan untuk meles-

tarikan  warisan budaya masyarakatnya. Bagi kepentingan individu pendidfikan dipan-

dang sebagai temapt mentransfornasikan informasi dan menanamkan kesadaran  untuk 

memiliki tanggung jawab terhadap pola perilaku dan nilai-nilai yang menjadi anutan 

dalam masyarakat. Jadi pengertian umum edukasi dalam banyak hal mirip dengan 

pengertiann sosialisasi. Keduanya merupakan proses untuk melakukan inkulturisasi ke 

dalam  budaya masyarakat.  

Proses sosialisasi generasi muda dalam masyarakat orang dewasa berarti generasi 

muda harus menghargai dan memahami nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam 

masyarakat dan harus melakukan internalisasi nilai dan keyakinan tersebut seba-

gai  pedoman bertindak dan berperilaku. Proses imitasi tersebut termasuk bagaimana  anak 

meniru  perilaku yang dilakukan ibu dan seluruh keluarga nya.  Jadi pertama- tama anak 

belajar berhubungan dengan orang dan objek lain sebagaimana  yang dilihat dan dilaku-

kan. Hal- hal yang dianggapnya memberikan makna  dan manfaat bagi dirinya., diulang 

sampai ia memperolah pemahaman yang berarti untuk selanjutnya dihayati dan akhirnya 

dijadikan pedoman bertindak dan berperi laku Proses semacam ini disebut sebagai proses 

reinforcement. 

Keluarga Sebagai Medium Proses Sosialisasi 

Keluarga merupakan sistim interaksi yang intim dan berlangsung lama, Kelu-

arga  merupakan kelompok primer yang ditandai oleh layalitas pribadi, cinta kasih dan 

hubungan intim yang penuh kasih sayang. Anak memenuhi sifat-sifat kemanusiaannya 

dan berkembang dari insting-insting biogenetik yang primitif untuk belajar terhadap 

repon-respon sosial. Anak belajar dan melaukan interaksi sosial yang pertama  serta mulai 

mengenal tentang perilaku yang diperankan orang lain. Dengan perkataan lain pengeta-

huan tentang nilai-nilai budaya masyarakat dimulai dari lingkungan keluarga  sendiri. 

Disini anak  belajar tentang keunikan pribadi seseorang dan sifat-sifat kelompok sosial. 

Keluarga dikenal sebagai unit sosial dimana anak mulai memperoleh pengalaman-

pengalaman hidupnya. Keluarga merupakan arena anak mengenai hubungan pro - creasi 

dan creasi secara syah dibenarkan. keluarga menjadi inti dalam menjalankan fungsi yang 

sebenarnya dari masyarakat, sementara pada masyarakat yang lain pola kekerabatan 

memegang fungsi utama dalam membudayakan generasi muda. Keluarga adalah sebagai 



Pendidikan Dalam Konteks  ... (Antonius Yuwono)  77 

 

 

 

perantara antara budaya lokal dan unit sosial yang ada dimana nilai-nilai budaya mulai 

ditanamkan dari generasintua kepada  generasi muda (alih generasi). 

Peranan keluarga bukan saja berupa peranan yang bersifat intern antara orang tua 

dan anak, serta anak yang satu dengan anak yang lain  tetapi keluarga juga merupakan 

medium untuk menghubungkan  kehidupan anak  dengan kehidupan di masyarakat, 

dengan kelompok sepermainan, lembaga sosial  seperti lembaga agama serta sekolah dan 

masyarakat yang lebih luas. Setelah anak memiliki pergaulan dan pengalaman yang 

luas  di dalam kehidupan masyarakatnya sering pengaruh orang-orang di sekitarnya lebih 

mempengaruhi dan membentuk perilakunya dibandingkan dengan  pengaruh dari 

keluarga. Dalam situasi semacam itu tidak jarang akan terjadi konflik di dalam  diri anak. 

Anak dihadapkan pada pilihan pola perilaku manakah yang  kemudian diadopsi menjadi 

anutan. 

Sosialisasi Dari Keluarga ke sekolah 

Transisi dari masyarakat pre-industri (homogen) ke masyarakat maju berteknologi 

tinggi dengan tingkat diversifikasi yang tinggi serta tatanan sosial yangkompleks 

mendorong dan memfokuskan perhatian  pada perlunya lembaga pendidikan formal 

sebagai tempat  untuk mempersiapkan anak agar dapat melakukan proses sosialisasi 

secara mudah dan lancar. Bila diperhatikan dalam masyarakat  terdapat lembaga sosial 

ekonomi dan politik yang merupakan kekuatan  yang mempengaruhi perkembangan anak 

dan akan melakukan kontrol terhadap perilakunya. 

Dalam masyarakat primitif masalah pendidikan tidak lain hanyalah merupakan 

sosialisasiindividual untuk melakukan penyesuaian dan peniruan  sehingga anak akan 

berintergrasi dengan corak masyarakatnya. Pendidikan pada masyarakat primitif dipusat-

kan pada masalah hubungan-hubungan yang terjadi di antara generasi tua  ke generasi 

muda. Proses sosialisasi memjadi tanggung jawab keluarga, lembaga pendidikan dan 

bentuk kekerabatan yang lainnya. 

Namun pada masyarakat industri pendidikan bukan merupakan  masalah sosiali-

sasi mekanisme informal, melainkan perhatian mengenai masalah pendidikan akan 

dipusatkan pada lembaga pendidikan formal yang memiliki spesialisasi tinggi. Masyarakat 

industri yang telah maju, tidak akan mudah melakukan proses sosialisasi dengan baik 

tanpa dipersiapkan dulu lewat pendidikan formal. Proses sosialisasi pada masyarakat 

industri memerlukan proses seleksi yang ketat.  Konsekuensinya adalah hanya mereka 

yang lulus seleksi tertentu yang akan berhasil melakukan sosialisasi. 

Transisi dari keluarga ke sekolah dan masyarakat diikuti oleh suatu seri perubahan 

penting yabng secara langsung mempengaruhi isi dari aktivitas  sosialisasi yang sebelum 

nya telah terbentuk di dalam lingkungan keluarga. Disamping itu pengertian kerja di 

rumah ke suasana dan sistim kerja dalam organisasi yang lebih luas di luar lingkungan 

rumah mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas sosial dalam keluarga serta 
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pada proses sosialisasi selanjutnya Tempat untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas 

tersebut berpindah pada sekolah dan semakin profesional pendidikan di sekolah akan 

semakin memberikan bekal yang lebih besar dalam membantu memberikan dasar yang 

lebih kuat dalam melakukan sosialisassi selanjutnyab. Jadi keluarga sebagai lembaga 

sosialisasi secara berangsur-angsur berkurang peranan dan gantinya sekolah memegang 

peranan penting dalam lembaga sebagai pelengkap dalam keluarga. 

Sekolah dan Masyarakat 

Kelembagaan pendidikan dalam masyarakat modern dipandang sebagai sesuatu 

yang penting karena diperlukan untuk mempersiapkan anak didik agar mampu meng-

antisipasi dan melakukan penyesuaian terhadap masa depannya. Anggapan yang menya-

takan bahwa semua lembaga pendidikan dianggap sebagai lembaga konservatif yang 

sering justru dianggap sebagai penghambat bagi perubahan namun diakui bahwa muncul-

nya perubahan umat beragama yabng sebelumnya dekenal memiliki tingkat kerukunan 

dan toleransi yang tinggi. Untuk itu maka dalam perjalanan bangsa ini untuk ma-

sa  berikutnya diperlukan sikap bijak dari segenap kalangan dalam berupaya memperta-

hankan keutuhan bangsa yang mulai meninggalkan keterbelakangannya. 

Dalam konteks tersebut maka eksistensi masyarakat moslem sebagai komunitas 

tervesar di negara ini kembali teruji terutama dalam mengamankan pilar-pilar persatuan 

yang akan menjamin kelajutan pembangunan bangsa dan negara. Dalam lingkup yang 

lebih sempit bagaimanakah peran pendidikan dalam mewujudkan kerukunan antar umat 

beragama di Indonesia. 

Kerukunan Dalam Kehidupan Bangsa yang Majemuk 

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk karena mempunyai akar kebe-

ragaman dalam hal, agama, tradisi dan budaya . Dalam kaitannya dengan masalah agama 

setidaknya  ada lima agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Kelima agama 

tersebut meliputi Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Pemerintah dalam hal ini 

departemen agama memiliki tugas untuk membina dan memelihara terciptanya toleransi 

dan kerukunan hidup antar umat beragama. Pembinaan itu sebenarnya bukan hanya tugas 

dan kewajiban departemen agama saja tetapi juga tanggung jawab semua pihak terutama 

masing-masing kelompok umat beragama itu sendiri. 

Menciptakan suasana rukun danpenuh toleransi dalam kehidupan antar umat 

beragama harus senantiasa memjadi satu suasana yang menonjol dalam setiap perilaku 

pembinaan sebab dalam kehidupan individu dan sosial tidak terhindarkan lagi bahwa 

pemeluk suatu agama pasti memiliki perasaan dan keyakinan tertentu yang sangat kuat 

dan berbeda  antara orang yang satu dengan yang lainnya. Perasaan dan keyakinan ini 

akan melahirkan dogma-dogma yang kebenarannya  tak dapat diganggu gugat meskipun 

dogma-dogma itu terkadang bertentangan dengan ratio atau hasil-hasil penelitian ilmiah 

modern. Ajaran yang dibawa suatu agama, apa lagi kalau ajaran tersebut diyakini sebagai 
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wahyu yang diturunkan Tuhan kepada manusia dipandang sebagai kebenaran mutlak. 

Ajaran-ajaran agama lain dinilai bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya 

dan pada umumnya tidak dapat ditolelir. 

Hal ini akan berlaku semakin kuat pada pemeluk suatu agama yang meyakini 

bahwa  ajaran agamanya harus diusahakan supaya diterima oleh seluruh manusia. Agama 

monoteis berkeyakinan bahwa Tuhan hanya satu (Esa) dan merupakan satu-satunya 

pencipta alam semesta, memiliki ajaran-ajaran yang bersifat universal dan diwahyukan 

Tuhan untuk disampaikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Keyakinan seperti ini 

akan berpotensi untuk memicu sikap intoleran dan bahkan sering menyulitkan tumbuhnya 

kerukunan umat beragama. Pemeluk agama yang demikian itu merasa  dirinya berkewa-

jiban untuk menyiarkan agamanya kepada seluruh manusia  jika perlu dengan paksaan 

atau kekerasan karena menurut keyakinan hanya agamanyalah yang benar dan ia pun 

memandang agama yang lain adalah salah. Dengan didorong oleh keinginan luhur untuk 

menyelamatkan para pemeluk agama yang dianggap salah bahkan sesat ,timbulah usaha 

untukmenunjukan kesalahan-kesalahan agama orang lain seraya  menyatakan kebenaran 

dan kebaikan agamanya sendiri. 

Usaha sepertimitu dapat menjadi pemicu untuk melahirkan ketegangan hubungan 

antar masyarakat pemeluk agama yang berbeda. Mereka  yang agamanya dipandang salah 

merasa diserang dan perlu mempertahankan diri sebab mereka meyakini agamanya 

sebagai sesuatu yang suci dan murni. Sebagai konsekuensinya mereka pun siap mem - back 

up agamanya meski harus mengorbankan jiwa. 

Kalaulah demikian keadaannya  maka kerukunan yang didambakan semakin jauh 

dari kehidupan sdosial kita, apalagi jika masalahnya telah mengikutsertakan faktor politik. 

Ketegangan seperti ini  tidak hanya terjadi antar agama melainkan juga antar golongan 

dalam suatu agama yang kadangkala muncul suatu pemahaman yang berbeda terhadap 

konsep suatuajaran. Perbedaan pemahaman ini dapat melahirkan mazhab yang berbeda 

dan pada akhirnya memiliki pengikut yang merasa begitu terikat dengannya. Dalam upaya 

meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama perlu semua pihak berusaha 

memahami  paham-pahan yang ada : 

1. Sinkretisme adalah paham yang berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama 

sama dan semua tingkah laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari 

keberadaan zat sebagai pancaran terang dari zat yang satu sebagai ungkapan dari 

substansi yang sama dan sebagai ombak dari samudra yang satu. Sinkretisme juga 

disebut dengan Pantaisme, Panta Kosmomisme atau Teo paniisme. Istilah-istilah 

tersebut menggarisbawahi bahwa semua (pan) adalah Tuhan dan semua adalah alam 

(kosmos). Salah seorang juru bicara sinkretisme yang terkenal di Asia adalah S. 

Radhakrisman seorang pemikir dari India. Jalan atau paham sinkretisme yang 

ditawarkan di atas tidak dapat diterima sebab dalam ajaran Islam, al - Khalik atau 
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sang Pencipta adalah samasekali berbeda dengan makhluk yang diciptakan. Antara 

Khalik dengan makhluk terdapat garis bawah pemisah. 

2. Dengan jalan rekonsepsi. Pandangan/Paham ini menawarkan pemikiran bah-

wa  orang harus mentelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran 

agamanya sendiri dalam rangka konfrontasinya dengan agama-agama yang lain. 

Tokok aliran ini yang terkenal adalah Hocking yang berpendapat bahwa semua 

agama sama saja. Obsesi Hocking yang menonjol adalah bagaimana sebenarnya 

hubungan antara agama yang terdapat di dunia ini dan bagaimana cara rekonsepsi 

dapat memenuhi rasa kebutuhan akan suatu agama dan mengandung unsur-unsur 

dari berbagai agama. Aliran ini menekankan bahwa orang harus tetap menganut 

agamanya sendiri, akan tetapi ia harus memasukkan unsur-unsur ajaran agama lain. 

Dalam hal ini cara kedua inipun tidak bisa diterima karena dengan cara menempuh 

cara tersebut agama tidak ubahnya seperti produk pemikiran manusia semata. Pada 

hal agama secara fundamental diyakini bersumber dari wahyu Tuhan dan akal tidak 

mampu menciptakan atau menghasilkan agama, tetapi agamalah yang memberi 

petunjuik dan bimbingan kepada manusia untuk menggunakam akal dan nalarnya. 

3. Dengan jalan sintesis  yang dimaksud adalah dengan mencptakan suatu agama yang 

baru yang elemen-elemen nya diambil dari agama-agama yang lain. Dengan cara ini 

tiap-tiap pemeluk dari suatu agama merasa  bahwa sebahagian dari ajaran agama 

telah diambil dan dimasukkan  ke dalam agama sintesis. Dengan jalan ini orang 

menduga bahwa toleransi dan kerukunan hidup umat beragama akan tercipta dan 

terbina. Cara sintesis ini jugatidak bisa diterima karena setiap agama terkait seca-

ra kental dan kuat kepada nilai-nilai, hukum-hukum dan sejarahnya sendiri. 

4. Dengan jalan penggantian. Pandangan ini menyatakan bahwa agamanya sendirilah 

yang benar sedangkan agama-agama orang lain adalah salah seraya berupaya keras 

agar para pengikut agama-agama lain memeluk agamanya. Ia tidak rela melihat 

orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang 

dianutnya. Oleh karena itu agama lain harus diganti dengan agama yang ia peluk. 

Dengan jalan ini ia menduga bahwa kerukunan beragam agama dapat diciptakan 

dan dikembangkan. Hal ini juga tidak dapat diterima karena adanya kenyataan 

bahwa menurut kodratnya  sosok kehidupan masyarakat itu adalah pluralistik dan 

kehidupan agama, etnis tradisi, seni budaya dan cara hidup. Cara cara penggantian 

semacam ini tidak akan menimbulkan kerukunan hidup umat beragama karena cara-

cara tersebut akan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk berupaya 

keras dengan segala cara untuk menarik orang lain agar menganut agama yang ia 

peluk. 

5. Dengan cara pendekatan "setuju dalam perbedaan". Gagasan ini menekankan bahwa 

agama yang ia peluk itu adalah yang paling baik walaupun demikian ia merangkul 

di antara agama yang satu dengan orang lain, selain ada perbedaan juga terdapat 

persamaan pengakuan seperti ini akan membawa pada suatu pengertian yang dapat 

menimbulkan sikap saling menghargai dan saling menghormati antara kelompok 
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agama yang satu dengan yang lain. Dalam pendekatan kelima inilah yang tepat dan 

cocok untuk dikembangkan dalam membina toleransi dan kerukunan  hidup umat 

beragama di Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang majemuk. Setiap 

pemeluk agama  hendaknya meyakini dan mempercayai kebenaran agama yang 

dipeluknya. Ini adalah sikap yang wajar dan logis. Kalau ia tidak meyakini kebenaran 

agama yang ia peluk ia telah berlaku bodoh tehadap agama yang dianutnya. Dalam 

konteks tersebut keyakinan terhadap kebenaran agama tidak akan membuat dia 

berlaku eksklusif akan tetapi justru mengakui adanya perbedaan dengan agama yang 

dianut orang lain, disamping tentu saja   persamaan-persamaan dengan agama yang 

dipeluknya. Sikap seperti ini akan membawa kepada terciptanya sikap setuju dalam 

perbedaan, yang sangat diperlukan untuk membina dan mengembangkan toleransi 

dan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Sebagai bangsa yang sering 

dikagumi memiliki tingkat toleransi kehidupan beragama yang tinggi, saling 

pengertian dan menghargai berdasarkan pada logika toleransi dengan memper-

temukan hal-hal yang prinsipiil. Masing-masing agama, bahkan masing-masing 

kelompok dalam suatu agama tertentu memiliki idiom yang khas dan bersifat 

eksoteris yang berlaku secara internal. Perbedaan idion tersebut tidak menghalangi 

upaya dialog antar umat beragama untuk membangun suatu peradaban secara 

bersama-sama dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan antar umat ber-

agama. Kerukunan beragama akan terwujud apabila tanpaada rasa permusuhan dan 

penuh tenggang rasa. 

Lembaga Pendidikan dan Kehidupan Umat Beragama 

Kehidupan umat bergama di Indonesia haruslah melandasi diri dengan ajaran yang 

mendorong terciptanya sikap toleransi dalam kerukunan hidup umat beragama. Upaya 

menjaga kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan secara preventif dan diperlukan 

suatu konsep teologi kerukunan antar umat beragama yang disusun dalam suatu dialog 

intensif oleh para pemuka agama. Disamping itu juga diperlukan strategi penyebarluasan 

konsep tersebut kepada segenap bangsa Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang 

majemuk ini pemantaban toleransi haruslah menjadi suatu upaya yang selalu ditumbuh 

kembangkan. Upaya-upaya sistematis dapat dilaksanakan melalui pendidikan sekiolah 

maupun luar sekolah. Sekaligus merupakan implementasi konsep teologi kerukunan yang 

dapat ditempuh melalui pelajaran agama di lembaga pendidikan formal mulai dari 

pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Ada tujuh usaha menanamkan toleransi pada 

masyarakat indonesia yang majemuk ini : 

a. mencoba melihat kenenaran yang ada dalam agama lain 

b. memperkecil perbedaan yang ada di antara  agama-agama 

c. menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama 

d. memupuh rasa persaudaraan se Tuhan 

e. memusatkan usaha pada pembinaan individu dan masyarakat 
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f. mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi. 

g. menjauhi praktek serang menyerang antar umat beragama 

PENUTUP 

Tantangan yang menghadang di hadapan kita adalah bagaimana melahirkan gene-

rasi nyang anggun secara moral dan berwibawa secara intelektual sehingga disegani oleh 

bangsa lain. Dan kita harus dapat memanfaatkanya untuk memupuh rasa percaya diri dan 

saling menjaga kerukunan dengan saling menghormati sebagai saudara sebangsa dan 

setanah air maka dengan bekerja keras akan dapat melahirkan peradaban yang asli dan 

anggun serta memiliki akar tunggal nilai-nilai luhur. Kemaunsiaan akan mempunyai pera-

daban yang memiliki jangkar transedental. 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

Azra, Azyumardi, 1998. Esei Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam Cetakan I . 

Jakarta. Bumi Aksara 

Bachtiar Batubara, 2004. Sosiologi Klasik. Bandung. Remaja Rodakarya 

Baswi, 2008.  Pengantar Sosiologi. Jakarta . Bumi Aksara 

Naszir Nasrulah, 2008. Teori-Teori Sosiologi. Bandung. Widya Pajajaran 

Masution, S. 1999. Sosiologi Pendidikan  Cetakan II Jakarta. Bumi Aksara 

Muhyi Batubara , 2004 Sosiologi Pendidikan . Jakarta. Ciputat Press 

Zubaidi, 2005. Pendidikan Berbasis Masyarakat. Jakarta. Pustaka 

 

 

 

 

   

  



Pemberdayaan Usaha Mikro  ... (Muljono)  83 

 

 

PEMBERDAYAAN USAHA  

MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) 
 

Oleh : 

 Muljono 

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang 

ABSTRAK 

Usaha Mikro  Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bidang usaha yang 

sangat beragam dan jumlahnya sangat besar  dan memberikan kontribusi yang 

besar terhadap GDP, namun dalam kenyataan UMKM dalam perkembanganya 

masih banyak menghadapi masalah yang klasik antara lain (1) Kurang 

permodalan, (2) Kesulitan dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) 

Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis produksi dan keahlian, (6) Kete-

rampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan manajemen keuangan, 

dan (8) Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/ perundangan). 

Untuk itu dalam pemberdayaan UMKM tsb perlu berbagai upaya secara 

simultan yaitu 1) Penguatan lembaga pendamping melalui Peningkatan 

Capacity Building. 2) Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank 

(KKBM). 3) Mensosialisasikan Pola Pembiayaan Bagi hasil atau Modal Ventura. 

4) Meningkatkan peranserta Lembaga Penjamin kridit.  
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LATAR BELAKANG 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  merupakan pelaku bisnis yang ber-

gerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di 

Indonesia merupakan unit usaha bisnis terbanyak dan memberiakan kontribusi terhadap 

GDP ( Produk Domestik Bruto/PDB) sebesar kurang lebih 59% serta kontribusi terhadap 

lapangan pekerjaan sebesar 97% (Kompas 1Oktober 2014).UMKM di Indonesia tumbuh 

dan berkembang secara signifikan, tahun 2011-2013 UMKM tumbuh 2,41%. Pada tahun 

2013 UMKM menciptakan 97,24% pekerjaan atau setara dengan 101 juta orang. 

Dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia, sektor UMKM memiliki peranan 

yang sangat stategis dan penting yang dapat ditinjau dari berbagai aspek. Pertama, jumlah 

industrinya yang banyak dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.  Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah UMKM tercatat 41,36 juta unit atau 99% dari total 

unit usaha. Kedua, potensinya  besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi 

pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan 

dengan investasi yang sama pada usaha besar karena UMKM bersifat padat karya. Sektor 

UMKM menyerap 76,55 juta tenaga kerja atau 99,5% dari total angkatan kerja yang bekerja. 

Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 55,3% 

dari total PDB. 

Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta  Koperasi merupa-

kan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan 

perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan 

lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian 

upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik 

pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam 

rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha 

disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi 

UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat meman-

faatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal 

yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil 

dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal 

yang berskala  mikro.  

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan kope-

rasi dan UMKM  antara lain ditunjukkan oleh tersusunnya berbagai peraturan perun-

dangan, antara lain RUU tentang penjaminan kredit UMKM dan RUU tentang subkontrak, 

RUU tentang perkreditan perbankan bagi UMKM, berkembangnya jaringan layanan 

pengembangan usaha oleh BDS (Business Development Service) di daerah disertai terbentuk-

nya asosiasi BDS providers Indonesia 
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Pemberdayaan UMKM dalam perekonomian nasional dilakukan dengan mendorong 

pemberian kredit modal usaha kepada UMKM.  Dari sudut perbankan, pemberian kredit 

kepada UMKM menguntungkan bagi bank yang bersangkutan hal ini disebabkan karena: 

1) Tingkat kemacetannya relatif kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat kepatuhan 

nasabah usaha kecil yang lebih tinggi dibandingkan nasabah usaha besar. 2) Pemberian 

kredit kepada UMKM mendorong penyebaran risiko, karena penyaluran kredit kepada 

usaha kecil dengan nilai nominal kredit yang kecil memungkinkan bank untuk memper-

banyak jumlah nasabahnya, sehingga pemberian kredit tidak terkonsentrasi pada satu 

kelompok atau sektor usaha tertentu. 3)Kredit UMKM dengan jumlah nasabah yang relatif 

lebih banyak akan dapat mendiversifikasi portofolio kredit dan menyebarkan risiko penya-

luran kredit. 4) Suku bunga kredit pada tingkat bunga pasar bagi usaha kecil bukan meru-

pakan masalah utama, sehingga memungkinkan lembaga pemberi kredit  memperoleh 

pendapatan bunga yang memadai. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keterse-

diaan dana pada saat tepat, dalam jumlah yang tepat, sasaran yang tepat dan dengan 

prosedur yang sederhana lebih penting dari pada bunga murah maupun subsidi. 

Namun dari beberapa hal yang melatar belakangi seperti tersebut di atas, masih 

belum cukup menjadi landasan keyakinan bahwa pelaku UMKM akan mendapatkan 

kemudahan dalam hal pengembangan dan pengajuan fasilitas kredit modal usaha ke 

lembaga-lembaga pemberi kredit baik perbankan maupun non perbankan.  Hingga saat ini 

masih banyak pelaku UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal pemberdayaan 

dan pengembangan usahanya. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut  Sri Winarni (2006)  Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara 

lain sebagai berikut: (1)  Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan 

hukum perusahaan, (2) Aspek legalitas usaha lemah, (3) Struktur organisasi bersifat 

sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku, (4) Kebanyakan tidak mempunyai 

laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan 

kekayaan perusahaan, (5) Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana 

usaha, (6) Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi, (7)  Sumber Daya Manusia 

(SDM) terbatas, (7) Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga 

seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik. 

Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, 

seperti pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah 

berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama ACFTA 

ataupun perjanjian lainnya. Kondisi ini akan lebih berat lagi UMKM Indonesia dengan 

diberlakukannya ASEAN Community. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut 

mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan tumbang. Oleh karena itu, 

dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya 
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diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam 

negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (buffer) perekonomian nasional. 

Badan Pusat Statistik (2003) di dalam Sri Winarni (2006)  mengidentifikasikan per-

masalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah (1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan 

dalam pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis 

produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan 

manajemen keuangan, dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/ 

perundangan) UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah dengan kriteria sbb: 

No. URAIAN 

KRITERIA 

ASSET OMZET 

1 USAHA MIKRO Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 

2 USAHA KECIL > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Miliar 

3 USAHA MENENGAH > 500 Juta – 10 Miliar > 2,5 Miliar – 50 Milia 

 

Kriteria Lain Usaha Kecil Dan Menengah Berdasar Perkembangan. 

Selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya 

Rahmana (2008) mengelompokkanUMKM dalam beberapa kriteria yaitu: 

1. Livelihood Activities, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai 

kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor 

informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. 

2. Micro Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin 

tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 

4. FastMovingEnterprise, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki 

jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). 

Hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara KUKM dengan BPS (2003) di dalam 

Sri Winarni (2006) menginformasikan bahwa UKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47 

%,  sisanya 27,53 % tidak ada masalah.  Dari  72,47 % yang mengalami kesulitan usaha 

tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah (1) Permodalan 51,09 %, (2) 

Pemasaran 34,72 %, (3) Bahan baku 8,59 %, (4) Ketenagakerjaan 1,09 %, (5) Distribusi 

transportasi 0,22% dan (6) Lainnya 3,93 %. 

Persentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan 

permodalan  (51.09%). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan 
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permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UKM menambah modalnya dengan meminjam 

ke bank, sisanya 82,50 % tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi ke lembaga Non bank 

seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya. 

Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan kredit modal 

usaha antara lain adalah (1) Prosedur pengajuan yang  sulit   30,30 %, (2) Tidak berminat 

25,34 %, (3) Pelaku UMKM Tidak punya agunan 19,28 %, (4)  UMKM yang tidak tahu 

prosedur 14,33 %, (5) Suku bunga tinggi  8,82 %,  (6)  Proposal ditolak (1,93 %). 

Menurut Sri Mulyati (2004) dengan mempertimbangkan peran penting UMKM 

dalam berbagai aspek perekonomian dan dalam upaya percepatan pemulihan kegiatan 

ekonomi, Bank Indonesia memberikan dukungan dalam pengembangan UMKM. 

Dukungan Bank Indonesia ini termasuk juga dalam rangka mendorong pulihnya fungsi 

intermediasi perbankan dan menciptakan kondisi perbankan yang sehat. 

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, Bank Indonesia (2011) 

mengembangkan filosofi lima jari/ Five finger philosophy, maksudnya setiap jari mempunyai 

peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan 

secara bersamaan. 

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi 

keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/ pembiayaan kepada nasabah 

mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents ofdevelopment (agen pem-

bangunan). 

2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang 

berperan dalam  Regulator sektor riil dan fiskal,   menerbitkan ijin-ijin usaha, 

mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, 

menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan. 

3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan 

UMKM, termasuk Promoting Enterprise Accessto Credit (PEAC) Units, perusahaan 

penjamin kredit. 

4. Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, 

khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, 

membantu bank dalam hal  monitoring kredit dan konsultasi pengembangan 

UMKM. 

5. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar 

pajak dan pembukaan tenaga kerja. 

Ini semua mengandung makna bahwa untuk mengembangkan dalam rangka 

memberdayakan UMKM dibutuhkan kerjasama semua fihak dan berbagai regulator yang 

memberikan kemudahan bagi UMKM. 

Dalam rangka mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM terutama 

dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM, upaya Bank Indonesia antara lain 

melalui penerapan kebijakan kredit, pemberian bantuan teknis kepada UMKM melalui 
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Konsultan Keuangan Mitra Bank, penelitian mengenai pola pembiayaan kepada UMKM, 

penyediaan sistem informasi pembiayaan usaha kecil dan pemberian bantuan teknis. 

Peran pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan 

dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara dana kredit/ pembia-

yaan seluruhnya (100%) berasal dari bank-bank yang ditunjuk  pemerintah sebagai bank 

pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam  penyiapan UMKM agar dapat dibiayai 

dengan skim dimaksud, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima 

kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi 

hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Pada dewasa ini skim kredit yang sangat 

familiar di masyarakat adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang khusus diperuntukkan 

bagi UMKM dengan kategori usaha layak, namun tidak mempunyai agunan yang cukup 

dalam rangka  persyaratan Perbankan. KUR adalah Kredit/pembiayaan kepada UMKM 

dan Koperasi yang tidak sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari Perbankan dan/atau 

yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah pada saat  permohonan 

Kredit/ Pembiayaan diajukan. Tujuan akhir diluncurkan Program KUR adalah meningkat-

kan perekonomian, pengentasan kemiskinan dan  penyerapan tenaga kerja. Adapun 

bentuk-bentuk dari Kredit Usaha Rakyat diantaranya adalah Kredit Ketahanan Pangan dan 

Energi (KKPE), Kredit Pengembangan Energi  Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-

RP), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) 

PEMBAHASAN 

Melihat kenyataan seperti di atas, maka dapat dikatakan bahwa  kesulitan yang 

dihadapi UMKM dalam antara lain adalah : (1) Kurang permodalan, (2) Kesulitan dalam 

pemasaran, (3) Persaingan usaha ketat, (4) Kesulitan bahan baku, (5) Kurang teknis 

produksi dan keahlian, (6) Keterampilan manajerial kurang, (7) Kurang pengetahuan 

manajemen keuangan, dan  (8)  Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/ 

perundangan). 

Pemerintah sebagai regulator, pada dasarnya telah banyak mengeluarkan program 

atau skim yang telah disediakan untuk memberdayakan UMKM. Program ini hendaknya 

terus dioptimalisasikan. Program-program tersebut antara lain. 

1. KreditUsaha Rakyat (KUR) 

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) 

KKPE adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan dalam rangka 

mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan melalu ikelompok 

tani atau koperasi. 

3. Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) 

PUAP merupakan fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik 

petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani 

yang dikoordinasikan oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan). 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) 
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Demikian juga program-program yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik 

Negara  (BUMN) dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 

Program  ini berangkat  dari kepedulian dari BUMN untuk  memberdayakan UMKM 

melalui bagian laba sebesar 2,5 persen yang digunakan untuk pemberdayaan UMKM. 

Disisi lain Kementrian Koperasi dan UMKM dan Kementrian lainnya langsung melakukan 

pembinaan terhadap UMKM di seluruh wilayah tanah air. Termasuk Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan langsung melakukan pembinaan dan pemberian fasilitas 

pajak kepada UMKM. 

Diharapkan juga pemberdayaan UMKM akan dilakukan oleh pihak swasta melalui 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka miliki, antara lain melalui bapak 

angkat, plasma, pembinaan manajemen dan berbagai kegiatan untuk pemasaran produk 

UMKM. 

Berbagai Upaya yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain: 

1. Penguatan lembaga pendamping melalui Peningkatan Capacity Building 

Setyobudi (2007) menyebutkan bahwa Bank Indonesia lebih fokus pada penguatan 

lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam pelatihan 

dan kegiatan penelitian yang menunjang pemberian kredit kepada UMKM. Beberapa 

upaya yang dilakukan antara lain: 

 

a. Pelatihan-pelatihan   kepada   lembaga   pendamping   UMKM,   dalam   

rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM 

b. Pendirian Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P3UKM), sebagai pilot 

project. P3UKM antara lain bertugas melakukan pelatihan dana kreditasi 

pendamping UKM. 

c. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil 

(SIPUK) sebagai sarana untuk lebih menyebarluaskan secara cepat hasil-

hasil penelitian dan berbagai informasi lainnya. SIPUK terdiri dari Sistem 

Informasi Baseline Economic  Survey (SIB), Sistem Informasi Agro industri 

Berorientasi Ekspor (SIABE), Sistem Informasi Pola Pembiayaan/ lending 

model Usaha Kecil (SILMUK), Sistem Penunjang Keputusan Untuk 

Investasi (SPKUI); dan Sistem Informasi Prosedur Memperoleh Kredit 

(SIPMK). SIPUK ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia. 

2. Mengoptimalkan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) 

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) adalah lembaga atau bagian dari lembaga 

yang memberikan layanan pengembangan usaha dalam rangka meningkatkan kinerja 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Lembaga tersebut bukan lembaga keuangan 

serta dapat memperoleh fee dari jasa layanannya.  Jasa yang diberikan adalah jasa konsul-

tansi dalam hal manajemen/analisis keuangan agar terjadi kemitraan dengan bank atau 

terjadinya penyaluran dana bank kepada UMKM tersebut. Dalam hal ini termasuk 
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pendampingan pada saat menyusun proposal kredit, menghubungkan ke lembaga 

pembiayaan/bank dan melakukan monitoring sejak saat pencairan kredit sampai pada 

pelunasan kredit sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. 

Fungsi dan tanggung jawab KKMB adalah melakukan pembinaan dan pengem-

bangan terhadap UMKM. Pembinaan disini dimaksudkan adalah merupakan satu 

kesatuan proses yang di dalamnya mencakup tiga unsur yaitu menumbuhkan, memelihara 

dan megembangkan.  Proses pelaksanaan pembinaan oleh KKMB dilakukan secara 

partisipatif, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan (materi, metode 

dll) harus selalu bertumpu pada kebutuhan UMKM, oleh karenanya hubungan kerja antara 

KKMB dengan UMKM bukanlah sebagai atasan dan bawahan atau hubungan antara 

pembina dengan yang dibina. Hubungan yang terjalin adalah sejajar dan KKMB disini 

berperan sebagai motivator bagi UMKM. 

Bentuk kegiatan pembinaan dan pengembangan disini adalah melakukan 

pendampingan terhadap UMKM dengan memberikan bantuan teknis berupa pelatihan 

sesuai kebutuhan, arahan dan konsultasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut seorang 

KKMB dalam pelaksanaannya di lapangan berpedoman pada beberapa langkah sebagai 

berikut : 

1)  Melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah/sentra/populasi usaha 

2)  Menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro dalam rangka efisiensi 

3) Menyusun proposal kredit (usaha mikro) atau Kelayakan usaha ( usaha kecil dan 

menengah) 

4)  Menghubungkan nasabah UMKM tersebut dengan perbankan 

5)  Melakukan monitoring dan pendampingan pasca penerimaan kredit. 

Diharapkan dengan adanya optimalisasi peran dari KKMB, persyaratan dan 

prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga penyalur kredit, tidak lagi menjadi kendala bagi 

UMKM dalam mendapatkan kredit modal usaha.  Keberhasilan dari pendekatan ini akan 

nampak dari meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memperoleh kredit modal 

usaha, dan mampunya KKMB beroperasi secara bisnis (saling menguntungkan) sehingga 

dapat membiayai dirinya sendiri. 

3.   Mensosialisasikan Pola Pembiayaan Bagi Hasil atau Pembiayaan Modal Ventura 

Bagi beberapa UMKM yang merasa terbebani dengan suku bunga tinggi,  kebutuhan 

modal usaha dapat diajukan ke lembaga pembiayaan yang menerapkan pola kerjasama 

dengan bagi hasil.  Dimana return yang diberikan UMKM sesuai dengan hasil yang 

didapatkan UMKM pada saat itu sehingga UMKM tidak terbebani dengan tingkat suku 

bunga yang tinggi.  Lembaga pembiayaan yang menerapkan pola bagi hasil adalah 

Perusahaan Pembiayaan Modal Ventura dengan konsep bagi hasil murni ataupun bagi 

hasil terkelola. 
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Dari segi kharakteristik Modal Ventura yang bersifat Gain Risk (cenderung lebih 

berani mengambil resiko),  pembiayaan ini memiliki prosedur yang lebih longgar dan lebih 

mengutamakan prospek dan potensi usaha UMKM dalam pengembanganya.  Pembiayaan 

ini dapat dilakukan dalam jangka waktu pendek maupun panjang (maksimal 4 tahun). 

Pembiayaan Modal Ventura tidak hanya menyalurkan dana-dana yang berasal dari 

pemegang saham dan pinjaman perbankan tetapi juga ikut menyalurkan dana-dana 

program pemerintah dengan rate yang lebih murah daripada rate kredit komersil.  Adapun 

dana-dana program yang disalurkan oleh perusahaan Modal Ventura antara lain seperti 

dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dan  Dana PKBL (Program Kemitraaan 

Bina Lingkungan) dari PT. Bahana Artha Ventura dan LPEI (Lembaga Pengelola Ekspor 

Indonesia) 

Diharapkan dengan digiatkannya sosialisasi pembiayaan modal ventura,  UMKM 

yang memiliki permasalahan dalam hal bunga kredit tetap mendapatkan kredit modal 

usaha baik dalam bentuk kerjasama pembiayaan pola bagi hasil ataupun kredit program 

LPDB dan PKBL. 

4. Meningkatkan peran serta Lembaga Penjaminan Kredit 

Alternatif lain yang dapat digunakan untuk  mengatasi permasalahan perkreditan 

UMKM adalah skim penjaminan kredit. Dalam model ini  Bank dan Perusahaan Penjamin 

membuat suatu perjanjian kerjasama penjaminan kredit. UMKM yang membutuhkan 

tambahan modal dari lembaga penyalur kredit mengajukan penjaminan kepada Perusa-

haan Penjamin dan mengajukan kredit kepada Bank. Apabila hasil analisis kelayakan, 

usaha dinyatakan layak (feasible), namun tidak layak dari sudut pandang perbankan 

karena ketidakcukupan agunan (tidak bankable), maka bank mengajukan penjaminan 

kepada Perusahaan Penjamin.  Selanjutnya Perusahaan Penjamin akan melakukan analisa 

kelayakan. Apabila Kredit tersebut dinyatakan layak untuk dijamin, maka Perusahaan 

Penjamin akan memberikan penjaminan kepada usaha kecil yang dinyatakan dalam 

bentuk Sertfikat Penjaminan. Atas penjaminan yang diberikan tersebut, usaha kecil yang 

dijamin harus membayar fee penjaminan kepada Perusahaan Penjamin. 

Apabila kredit yang dijamin mengalami kemacetan, maka Perusahaan Penjamin 

akan melakukan pengecekan, apakah kondisi yang ada memenuhi persyaratan dan 

ketentuan yang telah disepakati oleh Perusahaan Penjamin dengan Bank. Apabila segala 

persyaratan telah terpenuhi, maka Perusahaan Penjamin akan melakukan pembayaran 

klaim. Selanjutnya, Perusahaan Penjamin berhak mendapatkan piutang sebesar porsi 

kredit yang dijamin. Setelah  pembayaran klaim dilakukan, Bank masih tetap harus mela-

kukan penagihan sampai dengan hutang tersebut lunas. Hasil penagihan tersebut dibagi 

secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank sesuai dengan persentase penja-

minan kredit.  Dengan adanya penjaminan kredit tersebut maka : 

1. Pengajuan kridit oleh usaha kecil yang sebelumnya tidak memenuhi syarat per-

bankan menjadi bankable, sehingga UMKM dapat mengembangkan usahanya. 
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2. Risiko Bank menjadi berkurang, karena sebagian telah dialihkan menjadi risiko 

Perusahaan Penjamin. Dengan terpenuhinya kecukupan agunan dan berkurangnya 

risiko, maka kemungkinan terjadinya penolakan proposal pinjaman menjadi lebih 

kecil. 

3. Perusahaan Penjamin juga melakukan kelayakan dan pengendalian atas kredit 

yang dijamin. Dengan adanya dan pengendalian dari dua pihak yang berlainan 

diharapkan risiko dapat lebih diminimalkan. 

4. Perusahaan Penjamin akan mendapatkan pendapatan fee penjaminan. 

Diharapkan dengan adanya skim penjaminan kredit bagi UMKM ini, maka para 

UMKM yang mengalami permasalahan dalam hal agunan dapat teratasi karena adanya 

jaminan dari lembaga penjamin kredit.  Pihak lembaga penyalur kredit pun akan merasa 

kebih aman dalam menyalurkan kreditnya kepada UMKM. 

KESIMPULAN 

UMKM  sangat dominan dibandingkan dengan kelompok skala usaha lainnya. Di 

samping itu, peran usaha kecil dalam menyerap tenaga kerja relatif besar. Sehingga 

pengembangan usaha merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih dari 50% UMKM mengalami 

kesulitan permodalan. UMKM yang memanfaatkan sumber permodalan eksternal dari 

lembaga penyalur kredit hanya sebesar 17,50%. Alasan UMKM belum memanfaatkan 

kredit sebagian besar adalah faktor kebijakan, persyaratan dan tingkat suku bunga kredit 

yang cukup tinggi. 

Untuk itu dalam rangka lebih mengembangkan UMKM,  maka ada beberapa 

startegi yang dapat dilakukan antara lain adalah (1) Mengoptimalkan peran KKMB dalam 

membina dan melakukan pendampingan para UMKM prospek yang akan mengajukan 

permohonan kredit usaha, (2) mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil atau modal ven-

tura, (3) Meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit untuk para UMKM prospek 

yang terbentur akan adanya persyaratan agunan.  Diharapkan dengan dilaksanakannya 

strategi-strategi di atas UMKM akan semakin maju dan berdaya dalam menghadapi 

persaingan yang semakin mengglobal. 
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ABSTRAK 

Saat ini Pembelajaran Berbasis Riset merupakan salah satu metode pembe-

lajaran yang disarankan di lingkungan Universitas Tidar karena riset yang 

dilaksanakan oleh dosen langsung terintegrasi pada proses pembelajaran di 

dalam kelas. Sebagai pengampu mata kuliah membaca, penulis berusaha 

memanfaatkan peluang yang ada untuk mengadakan riset tentang penerapan 

PBR menggunakan strategi pembelajaran inkuiri. Dengan penerapan strategi 

ini diharapkan pemahaman membaca mahasiswa dapat meningkat. 

 

Kata kunci : PBR, strategi pembelajaran inkuiri  
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran berbasis riset (PBR) merupakan metode pembelajaran kooperatif, 

problem-solving, authentic learning, contextual (hands on & minds on) dan inkuiry discovery 

approach secara konstruktivisme dengan harapan peserta didik dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis, menganalisis dan mengevaluasi suatu persoalan. PBR adalah 

sistem pengajaran yang bersifat otentik problem solving dengan sudut pandang formulasi 

permasalahan, penyelesaian masalah, dan mengkomunikasikan manfaat hasil penelitian.       

Pembelajaran berbasis riset (PBR) merupakan salah satu metode students-centered 

learning (SCL) yang mengintegrasikan riset di dalam proses pembelajaran. Metode 

pembelajaran berisi penjelasan tentang bagaimana pembelajaran dilangsungkan. Seiring 

dengan perubahan orientasi pembelajaran yang mengarah kepada mahasiswa (student 

centered), maka metode pembelajaran tradisional seperti metode ceramah dan menghafal, 

yang berfokus kepada dosen perlu ditinggalkan. Pedagogi modern menekankan pada 

perubahan fungsi dan peran dosen, yaitu dari sebagai pemberi ilmu semata berubah 

menjadi fasilitator, mediator, dan pembimbing dalam proses belajar mengajar. Metode 

pembelajaran hendaknya menekankan pada prinsip bahwa ilmu tidak hanya bersumber 

dari dosen, tetapi mahasiswa memiliki potensi untuk mencari dan memecahkan masalah 

secara konstruktivis melalui pembelajaran yang menekankan pada kemandirian.  

Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang tadinya berpusat pada 

dosen menjadi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa diharapkan dapat mendo-

rong mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap dan 

perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif mahasiswa, dosen tidak 

mengambil hak mahasiswa untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya.  

PBR bersifat multifaset yang mengacu kepada berbagai macam metode pembela-

jaran. PBR memberi peluang atau kesempatan kepada mahasiswa untuk mencari infor-

masi, menyusun hipotesi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat kesim-

pulan atas data yang sudah tersusun; dalam aktivitas ini berlaku pembelajaran dengan 

pendekatan ｠learning by doingを.   

Pelaksanaan PBR pada pembelajaran membaca sejalan dengan penggunaan strategi 

yang tepat. Karena membaca merupakan  proses interaktif antara penulis dan pembaca 

dalam komunikasi tertulis41. Membaca juga merupakan aktivitas kognitif di mana pembaca 

berperan dalam percakapan dengan penulis melalui teks. Aktifitas yang melibatkan 

pembaca bukan hanya disampaikan melalui teks, tetapi juga melalui sikap dan reaksi 

pembaca terhadap teks. Dengan membaca diharapkan ide atau informasi dari teks yang 

diberikan oleh penulis dapat dipahami dengan jelas oleh pembaca. Ada 2 hal penting 

dalam kegiatan membaca: yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan mengenali 

                                                           
41 Zare, Pezhman,  Exploring Reading Strategy Use and Reading Comprehension Success among EFL Learners. World 

Applied Sciences Journal 22 (11): 1566-1571, 2013. ISSN 1818-4952. © IDOSI Publications, 2013 
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simbol tertulis (kata); yang kedua adalah untuk menyamakan persepsi dan internalisasi 

makna.42 

Aktifitas membaca teks tertulis seringkali harus dilakukan secara individual. Tapi, 

mahasiswa masih mengalami kesulitan untuk memahami isi dari teks. Untuk mengatasi 

situasi ini dosen harus membangkitkan minat mahasiswa dengan menerapkan strategi 

yang menarik dalam kegiatan membaca di dalam kelas. Dengan menggunakan strategi 

yang jelas dan menarik, diharapkan mahasiswa dapat memahami teks dengan lebih 

mudah. 

Salah satu strategi dalam pengajaran membaca adalah strategi pembelajaran 

inkuiri. Berdasarkan penjelasan yang ada, penulis mencoba untuk merumuskan masalah 

yaitu 】pakah penggunaan strategi membaca dengan strategi pembelajaran inkuiri efektif 

dalam kegiatan membaca mahasiswa di dalam kelas‒. 

Dari hasil penelitian, baik dosen dan mahasiswa mendapatkan beberapa manfaat. 

Salah satu manfaatnya yaitu dosen dapat menggunakan model pembelajaran ini sebagai 

alternatif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman membaca mahasiswa. Oleh 

karena itu, penggunaan strategi pembelajaran inkuiri diharapkan dapat memberikan 

kontribusi positif terhadap pengajaran dan pembelajaran di Jurusan Bahasa Inggris, FKIP 

Untidar. 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Pembelajaran Berbasis Riset  

Pembelajaran berbasis riset (PBR) adalah metode pengajaran menggunakan riset 

dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran berbasis riset didasari filosofi konstruk-

tivisme yang mencakup empat aspek yaitu pembelajaran yang membangun pemahaman 

mahasiswa, pembelajaran dengan mengembangkan prior knowledge, pembelajaran yang 

merupakan proses interaksi sosial dan pembelajaran bermakna yang dicapai melalui 

pengalaman nyata. Riset merupakan sarana penting untuk meningkatkan mutu pembe-

lajaran.  Komponen riset terdiri dari latar belakang, prosedur, pelaksanaan, hasil riset dan 

pembahasan serta publikasi hasil riset.43     

Pembelajaran berbasis riset (PBR) merupakan metode pembelajaran yang meng-

gunakan authentic learning (harus ada contoh nyata), problem-solving (menjawab kasus dan 

kontekstual), cooperative learning (bersama), contextual (hands on & mins on), dan inquiry 

discovery approach (menemukan sesuatu) yang didasarkan pada filosofi konstruktivisme 

(yaitu pengembangan diri mahasiswa yang berkasinambungan dan berkelanjutan).  

                                                           
42 Qanwal,  Sumaira and Shahzad Karim, Identifying Correlation between Reading Strategies Instruction and L2 Text 

Comprehension. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 5, No. 5, pp. 1019-1032, Septembe, 2014 

43 Pusat Pengembangan Pendidikan, Naskah Akademik Student Teacher Aesthetic Role- sharing (STAR), Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta, Indonesia, 2009 
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Secara umum tujuan terlaksananya PBR adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan kebermaknaan mata kuliah agar lebih bersifat kontekstual melalui 

memaparan hasil-hasil penelitian; 

2) Memperkuat kemampuan berpikir peserta didik sebagai peneliti; 

3) Melengkapi pembelajaran melalui internalisasi nilai penelitian, praktik, dan etika 

penelitian dengan  cara melibatkan penelitian; 

4) Meningkatkan mutu penelitian di Perguruan Tinggi dan melibatkan peserta didik 

dalam kegiatan penelitian; 

5) Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perkembangan suatu ilmu melalui 

penelitian yang berkelanjutan; 

6) Meningkatkan pemahaman tentang peran penelitian dalam inovasi sehingga 

mendorong mahasiswa untuk selalu berpikir kreatif di masa datang; 

7) Meningkatkan kualitas dan kemutakhiran pembelajaran secara umum 

Menurut Pepen Arifin44, dalam PBR terdapat kompetensi bahwa peserta didik dapat 

melakukan hal-hal seperti mempunyai pemahaman konsep dasar dan metodologi yang 

kuat, dapat memecahkan masalah secara kreatif, logis dan sitematis, mempunyai sikap 

ilmiah yang selalu mencari kebenaran, terbuka, dan jujur. Peserta didik diharapkan mem-

punyai ketrampilan berkomunikasi, teknik dan analitis yang kompeten untuk beradaptasi, 

kerja kelompok dan kompetitif.   

Sejalan dengan pendapat sebelumnya45 bahwa dalam pelaksanaanya, model PBR 

meliputi tiga tahap yaitu Exposure, Experience, dan Capstone sehingga peserta didik ber-

kompeten.  Model tersebut merupakan implementasi pembelajaran di dalam kelas maupun 

laboratorium dengan  proyek akhir  sebagai puncak pengalaman. Tahapan dalam PBR 

sebagai berikut:  

1) Tahap exposure  

Tahap ini dilaksanakan pada tahun pertama dan kedua selama pembelajaran dengan 

karakteristik: membangun pengetahuan peserta didik dari berbagai disiplin dengan 

studi literature , mengembangkan analitis dan ketrampilan teknis.  

 

 

 

                                                           
44 Arifin,Pepen,  Research Based Learning.  Makalah Simposium, Universitas Sebelas Maret, 28 Oktober 2010 

45 Suchada Poonpan and Siriphan S, Indicators of Research-Based Learning Instructional Prosess : A Case Study of Best 

Practice in a Primary School. Disertasi. Faculty of Education, Chulalongkorn University Phaya Thai.  Bangkok. 

Thailland, 2001. 
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2) Tahap Experience   

Tahap ini dilaksanakan tahun ketiga dan keempat pembelajaran dengan karak-

teristik: peserta didik mengembangkan pengetahuan,  bekerja dan belajar mandiri, 

peserta didik mendapat petunjuk yang benar dalam ketrampilan berkomunikasi.  

3) Tahap Capstone  

Tahap ini mempersiapkan dalam proyek akhir peserta didik dengan karakteristik 1) 

aplikasi dari pengalaman selama pembelajaran dan penelitian sebagai penampilan 

proyek 2) presentasi hasil secara tertulis dan lisan 3) publikasi ilmiah.      

B. Strategi Pembelajaran Inkuiri 

Menurut J. Dostál46 strategi ini merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk menemukan jawabannya 

sendiri dari suatu masalah. Proses ini biasanya dilakukan dengan tanya jawab antara dosen 

dan mahasiswa. Pembelajaran Inkuiri dirancang untuk mengajak mahasiswa secara 

langsung ke dalam proses ilmiah ke dalam waktu yang relatif singkat.  

Strategi Pembelajaran Inkuiri (SPI) berangkat dari asumsi bahwa sejak manusia 

lahir ke dunia., manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. 

Rasa ingin tahu tentang keadaan alam di sekelilingnya merupakan kodrat manusia sejak 

lahir ke dunia. Sejak kecil manusia memiliki keinginan untuk mengenal segala sesuatu 

melalui indra pengeacapan,pendengaran, penglihatan dan indra-indra lainnya. Hingga 

dewasa keingintahuan manusia secara terus menerus berkembang dengan menggunakan 

otak dan pikirannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna manakala 

didasari oleh keingintahuan itu. Dalam rangka itulah Strategi Inkuiri dikembangkan.  

Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi penbelajaran inkuiri: strategi 

inkuiri menekankan kepada aktivitas mahasiswa secara maksimal untuk menemukan, 

artinya strategi inkuiri menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar. Kemudian seluruh 

aktifitas yang dilakukan mahasiswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari 

sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri 

(self belief). Selanjutnya, dalam strategi pembelajaran inkuiri mahasiswa tak hanya ditun-

tut agar menguasai materi, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan ketram-

pilan yang dimilikinya.47 

 

 

                                                           
46 Dostál, J, Inquiry-based instruction : Concept, essence, importance and contribution, Olomouc: Palacký University, 

ISBN 978-80-244-4507-6, doi 10.5507, 2015 

47 Ibe, Helen, N.N, Effects of guided-inquiry and expository teaching methods on senior secondary school students’ 
performances in Biology in Imo State Journal of Education Research and Behavioral Sciences Vol2(4), pp. 051-057, 
April, 2013  

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkb3MwMDN8Z3g6MmU4MzM5YzA1YzcyNzM4
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9788024445076
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C. Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri dalam Kelas Membaca  

Penerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri dalam kelas membaca terutama padam 

ateri memahami bacaan dalam Bahasa Inggris adalah berangkat dari suatu pandangan 

bahwa peserta didik sebagai subyek disamping sebagai obyek pengajaran (belajar). 

Mereka memiliki kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Maka proses pengajaran harus dipandang sebagai 

stimulus/ rangsangan yang dapat menantang peserta didik untuk merasa terlibat/ partisi-

pasi dalam aktivitas pembelajaran.  

Peranan dosen hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing atau pemimpin pem-

belajaran yang demokratis, sehingga diharapkan peserta didik lebih banyak melakukan 

kegiatan sendiri atau dalam bentuk kelompok memecahkan masalah dengan bimbingan 

dosen. Ada 5 tahap yang harus ditempuh :  

1) Perumusan masalah untuk dipecahkan peserta didik 

2) Penetapan jawaban sementara/ pengajuan hipotesis 

3) Peserta didik mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab/ 

memecahkan masalah menguji hipotesis  

4) Menarik kesimpulan jawaban/ generalisasi  

5) Aplikasi kesimpulan/ generalisasi dalam situasi baru  

Sesuai dengan langkah – langkah Strategi Pembelajaran Inkuiri yang telah dijelaskan di 

atas, dosen menerapkannya pada pembelajaran membaca. 

Secara umum proses pembelajaran dengan menggunakan SPI dapat mengikuti 

langkah-langkah sebagai berikut :  

1) Orientasi  

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran 

yang responsif. Dosen merangsang dan mengajak mahasiswa untuk berpikir meme-

cahkan masalah. Mahasiswa diberi topik tertentu kemudian harus dapat memecah-

kan masalah yang ada dalam teks. Langkah orientasi merupakan langkah yang 

sangat penting. Keberhasilan strategi ini sangat tergantung pada kemauan mahasis-

wa untuk beraktivitas menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah, 

tanpa kemauan dan kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan 

dengan lancar.  

2) Merumuskan Masalah  

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa mahasiswa pada suatu per-

soalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang 

menantang mahasiswa untuk berpikir memecahkan teka-teki itu. Dikatakan teka-teki 

dalam rumusan masalah yang ingin dikaji disebabkan masalah itu tentu ada jawab-

annya, dan mahasiswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Proses mencari 
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jawaban itulah yang sangat penting dalam strategi inkuiri, oleh sebab itu melalui 

proses tersebut mahasiswa akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga 

sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir.  

3) Mengajukan Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang dikaji. 

Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya. Hipotesis yang 

digunakan bukanlah hipotesis biasa, tetapi harus memiliki landasan berpikir yang 

kokoh, sehingga hipotesis yang dimunculkan itu bersifat rasional dan logis. Kemam-

puan berpikir logis itu sendiri akan sangat dipengaruhi oleh kedalaman wawasan 

yang dimiliki serta keluasan pengalaman. Dengan demikian, setiap individu yang 

kurang mempunyai wawasan akan sulit mengembangkan hipotesis yang rasional 

dan logis.  

4) Mengumpulkan Data  

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Dalam strategi pembelajaran inkuiri, mengum-

pulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan 

intelektual. Proses pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi yang kuat 

dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan ketekunan dan kemampuan meng-

gunakan potensi berpikirnya. Karena itu, tugas dan peran dosen dalam tahapan ini 

adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong mahasiswa 

untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan.  

5) Menguji Hipotesis  

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai 

dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Dalam 

menguji hipotesis yang terpenting adalah mencari tingkat keyakinan mahasiswa atas 

jawaban yang diberikan. Di samping itu, menguji hipotesis juga berarti mengem-

bangkan kemampuan berpikir rasional. Artinya kebenaran jawaban yang diberikan 

bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang 

ditemukan dan dapat dipertanggung  jawabkan.  

6) Merumuskan Kesimpulan  

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan kesimpulan merupakan gong-

nya dalam proses pembelajaran. Sering terjadi karena banyaknya data yang dipero-

leh, menyebabkan kesimpulan yang dirumuskan tidak fokus pada masalah yang 

hendak dipecahkan. Karena itu, untuk mencapai kesimpulan yang akurat sebaiknya 

dosen mampu menunjukkan pada mahasiswa data mana yang relevan. 
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     Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan membaca. Prinsip-prinsip membaca yang didasarkan pada penelitian 

yang paling mempengaruhi pemahaman membaca yaitu: 

• Pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial 

• Keseimbangan kemahiraksaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang 

membantu perkembangan pemahaman  

• Dosen membaca yang professional (unggul) mempengaruhi belajar mahasiswa  

• Pembaca yang baik memegang peranan yang strategis dan berperan aktif dalam 

proses membaca 

• Membaca hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna   

• Mahasiswa menemukan manfaat membaca yang berasal dari berbagai teks pada 

berbagai tingkat kelas  

• Perkembangan kosakata dan pembelajaran mempengaruhi pemahamn 

membaca  

• Pengikutsertaan adalah suatu faktor kunci pada proses pemahaman   

• Strategi dan keterampilan membaca bisa di ajarkan 

• Asesmen yang dinamis menginformasikan pembelajaran membaca pemahaman 

PENUTUP 

Implementasi Pembelajaran Berbasis Riset di Universitas Tidar masih dalam tahap 

awal. Dalam pelaksanaanya, setiap Fakultas diharapkan untuk merencanakan kegiatan 

PBR . Hal ini dinyatakan pada Rencana Operasional (RENOP) dan dijabarkan pada masing-

masing jurusan, atau program studi. Oleh karena itu diperlukan usaha yang lebih keras 

untuk dapat mewujudkan PBR di tiap mata kuliah. Berdasarkan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Riset (PBR) dengan strategi inkuiri merupakan 

salah satu metode yang dapat diterapkan pada mata kuliah membaca. Sehingga 

penerapannya di dalam kelas diharapkan mampu meningkatkan pemahaman membaca 

mahasiswa. 
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ABSTRAK 

Intisari め Globalisasi melahirkan paradigma pendidikan baru yang perlu 

difokuskan pada upaya mengaktualisasi kapasitas belajar mahasiswa utama-

nya adalah pengembangan berpikir kritis, pembelajaran yang berkelanjutan 

serta kemampuan membuat assesmen dan respon secara kritikal. Metode 

pembelajaran berbasis riset memiliki komponen ｠sosial learningを utamanya 
untuk meningkatkan Brain Power selain juga dapat mengembangkan rasa 

percaya diri dan solidaritas sosial agar dapat berfungsi secara efektif dalam 

masyarakat yang terus berubah. Untuk menterjemahkan metode tersebut 

dalam proses pembelajaran terdapat 4T (Telaah, Teliti, Tata dan Tutur) yang 

merupakan langkah konsekutif yang saling terkait sehingga keutuhan 

pembelajaran diupayakan melalui sebuah desain ｠action researchを yang 
khusus untuk studi individual dan kolaboratif dosen dan mahasiswa.  

 

Kata kunci : Pembelajaran, Riset, 4T (Telaah, Teliti, Tata dan Tutur), Brain 

Power 
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PENDAHULUAN 

Kualitas hasil pendidikan di Indonesia masih menghadapai permasalahan. Terbukti 

dari Indeks Pembangungan Manusia (IPM) tahun 2015 yang masih di angka 69.55, dimana 

di dalamnya terdapat pendidikan sebagai salah satu tolak ukurnya. [6] Pada posisi global 

tahun 2013, Indonesia berada pada peringkat 108 dari 187 negara, posisi tersebut jauh 

tertinggal dibanding Singapura pada posisi 9, Brunai Darussalam 30, Malaysia 62 dan 

Thailand 89. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam 

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dari kondisi ini, 

Indonesia harus bekerja keras meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan kualitas 

pendidikannya agar mampu mengejar ketertinggalan dengan negara lain.  

 

Grafik. 1 Tren IPM Indonesia 2000-2013(6) 

Seiring upaya yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan metode pembe-

lajaran berbasis riset melalui kurikulum nasional yang merupakan kurikulum penyem-

purnaan dari tahun 2013. Dalam proses pembelajaran diharapkan mampu mencetak 

lulusan yang memiliki keterampilan untuk mencari sendiri, menganalisis dan mensintesis-

kan materi perkuliahan sebagai tanda adanya pengertian, pemahaman dan penguasaan, 

bukan saja konten tetapi juga konsep ilmu pengetahuan yang dipelajari. Apabila hal 

tersebut tercapai, maka akan terbentuk mahasiswa yang akan berhasil dengan baik 

maupun gemilang untuk menyumbangkan dan memperluas basis bagi berkembangnya 

｠Brain Powerを Indonesia.  

Metode pembelajaran 4T adalah suatu metode pembelajaran yang berbasis 

penelitian yang sudah dilaksanakan di berbagai universitas di Indonesia. Metode ini juga 

dapat meningkatkan kebermaknaan matakuliah agar lebih bersifat saling berhubungan 

melalui pemaparan hasil-hasil penelitian, dapat pula melatih dan memperkuat 

kemampuan berfikir mahasiswa. Yang disebut dengan 4T yaitu : TELAAH yang 

merupakan proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, misalkan perpustakaan, internet, media massa, dll; TELITI 
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adalah langkah dimana kita meneliti bukti dari informasi yang kita peroleh dengan hasil 

laporan ilmiah; TATA adalah berdiskusi tentang laporan ilmiah dan hasil yang kita peroleh 

untuk mengklarifikasi asumsi yang digunakan berdasarkan argumen yang benar; TUTUR 

merupakan proses akhir dimana dilakukan pertanggungjawaban ilmiah yang telah 

diperiksa dan diteliti kemudian ditata secara tuntas melalui berbagai  media. 

Manfaat pembelajaran 4T membuat mahasiswa menjadi generasi aktif juga mening-

katkan pemahaman terhadap suatu materi dan meningkatkan pemahaman pentingnya 

penelitian untuk inovasi di masa depan. 

METODE 

Call For Papper ini menggunakan metode studi dokumen atas hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, yang ditelusuri melalui jurnal pada beberapa media elektronik seperti digital 

library, website maupun koneksi jurnal perpustakaan.  Penelusuran jurnal dilakukan melalui 

Google Cendekia. Penelusuran jurnal dilakukan dengan menggunakan kata kunci : reseacrh 

by learning, brain power, active learning,ingquiry-based learning, problem based learning dan peer 

instruction. Dari masing-masing hasil penelitian, dianalisis lebih lanjut, penelitian yang bisa 

digunakan sebagai jurnal pendukung untuk membuktikan keefektifan metode 4T dalam 

proses pembelajaran berbasis riset untuk meningkatkan Brain Power. 

PEMBAHASAN 

Sistem belajar konvensional diyakini sebagai sistem yang sduah tidak efektif lagi. 

Berbagai konsep yang menyangkut kemampuan otak, kecerdasan dan kreativitas, 

berkembang makin jauh dan menguatkan argumentasi tentang kelemahan sistem belajar 

selama ini. Perguruan Tinggi sebagai lembaga formal selama ini belum banyak mengha-

silkan sumber daya manusia yang unggul secara individu maupun kolektif mampu 

menggerakkan perubahan dalam akselerasi pembangunan bagi kemajuan bangsa.48 

Praktek pendidikan selama ini tidak banyak memberikan latihan berpikir. 

Kebebasan berpikir cenderung dibatasi  dengan barbagai dogma dan ｠barrierを sehingga 
kapasitas berpikir mahasiswa tidak berkembang. ”ahkan terdapat fenomena ｠”udayaを 
malas berpikir, yang ditunjukan dengan kecenderungan lebih suka menghindari pekerjaan 

yang membutuhkan proses berpikir. Dari segi afektif, proses pembelajaran memerlukan 

sebanyak mungkin referensi, interaksi, studi yang dapat memperkaya khasanah berpikir 

dan penghayatan nilai-nilai  yang dapat mempengaruhi cara berpikir, mind-set, sikap dan 

perilaku. Pembelajaran metode dulu cenderung tidak konstektual. Atau teralienasi dari 

fenomena, fakta dan dinamika di luar kampus, sehingga sedikit sekali memberikan 

referensi dan bahan kajian.  

Riset sebagai proses penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk memperoleh 

fakta baru dalam  ilmu pengetahuan diharapkan mampu membentuk generasi yang 

                                                           
48 Masri Kuadrat Umar,dkk. Pengembangan Pembelajaran Berbasis Riset Di Program Studi Pendidikan Fisika FMIPA 

Universitas Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo. 2011 
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mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah dengan berpikir 

secara sistematis, objektif dengan dasar pemikiran yang kuat (Brain Power). Proses pem-

belajaran melalui riset menuntut mahasiswa untuk mengeksplorasi  Brain Power untuk 

menyelesaikan masalah dan kemudian menguji kebenarannya. 

Ada dua jenis tenaga pengajar yang kita kenal yaitu pengajar kurikulum dan 

pengajar inspiratif. Pengajar yang berpatokan pada kurikulum akan mengajarkan habitual 

thingking, sedangkan pengajar yang inspiratif akan mengajak anak didiknya untuk memak-

simalkan Brain Power dan thinking out of box. Pengajar yang inspiratif akan melahirkan 

pemimpin pembaru yang berani melakukan reformasi.49 

Tabel. 1  Perbandingan Pembelajaran Konvensional dan Riset dalam Pembelajaran.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berkembangnya berbagai pemikiran tentang model pembelajaran yang terbaik untuk masa 

depan, yang didahului dengan berkembangnya teori dan pengetahuan mengenai otak 

ataupun kecerdasan manusia, pada dasarnya adalah sebuah dinamika dari obsesi perlunya 

reformasi pembelajaran. Diperlukan perubahan fundamental dan komprehensif dalam 

sistem pendidikan untuk menjawab dinamika kemajuan di berbagai bidang, khususnya 

dunia kerja.  Dunia kerja berkelas dunia, membutuhkan lulusan yang mampu berpikir 

kritis, berkolaborasi dan bekerja dalam kelompok untuk memecahkan persoalan, saling 

berargumentasi dalam rangka bertukar informasi dan harus memiliki ketrampilan 

berkomunikasi secara efektif. Para mahasiswa harus dapat bertanggung jawab atas temuan 

atau pendapat mereka. Dan semua hal tersebut membutuhkan suatu proses pembelajaran 

yang berpusat pada mahasiswa yang pro aktif. 

                                                           
49 Ace Suryadi,MSc. Phd. Reformasi Sistem Pembelajaran.  
50 Toisutta Wilii. Artikel 4T.Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga 
 

No. Pembelajaran dengan 

Konvensional 

Pembelajaran dengan Riset 

1. Dibawah pengendalian 

dosen 

Makasiswa aktif melakukan 

eksplorasi 

2. Pengajaran instruksional 

searah 

Model interaktif 

3. Instruksi pendek pada 

subyek tunggal 

Rentang yang luas dari 

materi otentik dan 

pendekatan multidisiplin 

4. Kegiatan individual Kegiatan kolaboratif 

5. Dosen sebagai sumber 

pengetahuan 

Dosen sebagai fasilitator 

belajar 

6. Pengelompokan menurut 

kemampuan 

Pengelompokan heterogen 

atau berubah-ubah sesuai 

keperluan 

7. Evaluasi penguasaan 

materi 

Evaluasi berbasis kinerja dan 

kecakapan diskrit 
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Hasil dari browsing melalui google cendikia, diperoleh beberapa jurnal yang dapat 

digunakan sebagai referensi atau pendukung keefektifan metode 4T (Telaah, Teliti, Tata 

dan Tutur) dalam penggunaan riset untuk meningkatkan Brain Power pada mahasiswa. 

Tabel. 2 Referensi Jurnal Pendukung 

                                                           
51 Ace Suryadi,MSc. Phd. Reformasi Sistem Pembelajaran.  
52 N.M. Saefulah.. Penerapan Model Pembelajaran Aktif Tipe Pemilahan Kartu (Card Sort) untuk Meningkatkan Keaktifan 

dan Prestasi Belajar Siswa Kelas VII dalam Pembelajaran Fiqih Di MTs Tarbiyatul Islamiyah Pati (Doctoral 
dissertation, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2010. 

53 Sumarni, Woro. Penerapan Learning Cycle sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Generik Sains Inferensia Logika 
Mahasiswa melalui Perkuliahan Praktikum Kimia Dasar.2009 

54 Fajaroh, F. Dasna.. Penggunaan Model Pembelajaran Learning Cycle Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil 
Belajar Kimia Zat Adiktif Dalam Bahan Makanan pada Siswa Kelas II SMU Negeri I Tumpang- Malang. 2003 

55 Hafsah. Implementasi Riset Based Learning dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran. Seminar Nasional 
Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Negeri Padang. Padang-Indonesia.2015. 

 

No. Metode 4 T Jurnal Pendukung Peneliti/Tahun 

1. TELAAH Pengaruh Model Pembelajaran Telaah 

Yurisprodensi Inquiri terhadap Hasil 

Belajar PKN SD Kelas V Semester II di 

Gugus VI Kecamatan Kintamani. 

Sumiarta. I. 

W/201351 

Penerapan Model Pembelajaran Aktif 

Tipe Pemilahan Kartu (Card Sort) untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas VII dalam 

Pembelajaran Fiqih Di MTs Tarbiyatul 

Islamiyah Pati (Doctoral dissertation, 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 

Saifullah-NIM, 

A.R.I.F/201052 

2. TELITI Penerapan Learning Cycle sebagai 

Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Generik Sains Inferensia logika 

Mahasiswa melalui Perkuliahan 

Praktikum Kimia Dasar 

Woro 

Sumarni/200953 

Penggunaan Model Pembelajaran 

Learning Cycle Untuk Meningkatkan 

Motivasi Belajar dan Hasil Belajar Kimia 

Zat Adiktif Dalam Bahan Makanan pada 

Siswa Kelas II SMU Negeri I Tumpang- 

Malang 

Fajaroh, F. 

Dasna/200354 

3. TATA Implementasi Riset Based Learning 

dalam Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran. 

Hafsah/201555 

Pelaksanaan Model Pembelajaran  

Problem based Learning (PBL) pada 

Materi Redoks Kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta tahun Pelajaran 2013/2014. 

Pratiwi,Y, Redjeki, 

T & Masyakuri, M./ 

2014 
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TELAAH : proses mengkontruksi pengetahuan yang utuh melalui pengumpulan informasi 

dan studi pustaka. Daftar pertanyaan disusun bersama untuk membantu dalam langkah-

langkah selanjutnya akan dirancang pada tahap ini; 

TELITI : Proses ini untuk mengkonformasi temuan yang diperoleh sebelumnya, 

berdasarkan pembuktian yang bersifat laboratorik, kerja lapangan dalam bentuk observasi, 

interview dan cara lain yang memenuhi persyaratan ilmiah. Hasil dari langkah ini akan 

berupa temuan 〉pengetahuan《 yang telah dikonfirmasi dengan ｠evidenceを. Mahasiswa 
secara pribadi atau berkelompok akan melaporkan temuannya secara tertulis dengan 

menggunakan standar laporan ilmiah yang lazim. 

TATA : Temuan dalam bentuk laporan yang telah dipersiapkan akan diperbincangan 

dalam pertemuan diskusi, tutorial, dengan rekan sekelasnya. Jikalau dianggap perlu satu 

atau dua narasumber dapat diurut-sertakan. Tujuan utama langkah ini adalah untuk 

megklarifikasikan asumsi-asumsi yang digunakan; memperdebatkan pendapat dan 

temuan; menyempurnakan temuan berdasarkan pendapat yang benar dan obyektif dari 

｠peer groupを dan pendapat ahli lainnya. 

Disini pula akan timbul perbincangan tentang isu yang kontraversial yang ditemukan di 

lapangan karena tidak sejalan dengan pembelajaran tentang nilai-nilai spiritual dan agama, 

nilai moral dan budaya. Mahasiswa harus dibantu dalam proses mengklarifikasi nilai-nilai. 

                                                           
56 Wulandari&Surdjono. Pengaruh Problem-Based Learning terhadap Hasil Belajar ditinjau dari Motivasi Belajar PLC 

di SMK.2013 
57 Ulfah. Optimalisasi Hasil Belajar IPA tentang Sistem Gerak pada Manusia melalui Metode Diskusi dengan Teknik 

Pembelajaran Tutor Sebaya. 2012 
58 Ali, M.Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Mata Kuliah Medan Elektromagnetik. 2009 
59 Ali, M Dkk. Pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia untuk memfasilitasi belajar mandiri pada mata 

kuliah  medan elektromagnetik di jurusan pendidikan teknik elektro FT UNY. 2007 
 

Pengaruh Problem-Based Learning 

terhadap Hasil Belajar ditinjau dari 

Motivasi Belajar PLC di SMK. 

Wulandari, B & 

Surjono,H.D/201356 

Optimalisasi Hasil Belajar IPA tentang 

Sistem Gerak pada Manusia melalui 

Metode Diskusi dengan Teknik 

Pembelajaran Tutor Sebaya. 

Ulfah,M/201257 

4. TUTUR Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Mata Kuliah Medan 

Elektromagnetik 

Muhammad 

Ali/200958 

Pengembangan media pembelajaran 

berbasis multimedia untuk memfasilitasi 

belajar mandiri pada mata kuliah  

medan elektromagnetik di jurusan 

pendidikan teknik elektro FT UNY 

Ali, M Dkk/200759 
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Proses tersebut sangat penting oleh karena maksudnya untuk memungkinkan para siswa 

mengambil keputusan berdasarkan kata hatinya sebagai landasan untuk bertindak. 

Sehingga TATA menjadi imperatif internalisasi nilai dan etika. 

TUTUR : Pada akhir proses pembelajaran tentang sesuatu ilmu, mahasiswa perlu 

mengkomunikasikan dalam rangka pertanggung-jawaban ilmiah, temuan yang telah 

diversifikasi dan ditata secara ｠tuntasを. Para mahasiswa akan menggunakan media yang 
komunikatif dan ekspresif, seperti lukisan, poster atau seni pertunjukan. Semua umpan 

balik yang didapat sebagai akibat mengkomunikasikan temuan pembelajaran berbasis 

penelitian itu mempunyai dimensi edukatif yaitu membuat penemunya memiliki 

kerandahan hati tetapi dengan integritas kepribadian yang tinggi.60 

PENUTUP 

Pembangunan nasional berbasis-pengetahuan bukan suatu pilihan melainkan suatu 

keharusan. Pembangunan nasional tidak hanya menuntut generasi yang をknowledge drivenを 
tetapi lebih kepada ｠market drivenを karena membutuhkan angkatan kerja yang terdidik dan 
terlatih dengan mutu yang tinggi. Pola pembelajaran teaching centered learning merupakan 

pembelajaran yang pasif. Perguruan Tinggi harus memulai sebuah lembaran baru dalam  

meningkatkan Brain Power melalui pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis 

penelitian dengan langkah-langkah konkrit, konsekutif dan integritas. Pembaharuan 

metode pembelajaran berbasis penelitian yang dilaksanakan tentu tidak akan terjadi secara 

instan namun yang jelas akan mendobrak pemikiran-pemikiran konvensional sehingga 

mampu merekontruksi kurikulum ke arah pemberdayaan imajinasi mahasiswa secara 

menyeluruh.  

Telaah, Teliti,Tata dan Tutur yang merupakan telaah dari semboyan ｠Tut Wuri Handayaniを 
menjadi semakin nyata dan  berwibawa dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.61 
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ABSTRAK 

 

Panjangnya rantai birokrasi serta buruknya pelayanan publik menimbulkan 

kerugian bagi masyarakat atau orang perseorangan. Dalam era reformasi, perlu 

adanya pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan menguntungkan 

masyarakat. Untuk itulah pembangunan birokrasi yang efektif dan efisien 

dijalankan melalui pembentukan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan 

penyelenggaraan pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan negara hukum 

yang demokratis, adil, dan sejahtera.  

Kata kunci: pembangunan, birokrasi, reformasi 

 

ABSTRACT 

The length of the chain of bureaucracy and poor public services to cause 

damage to society or individuals. In the reform era, the need for good public 

services, efficient, effective and profitable community. For that development of 

effective and efficient bureaucracy run through the establishment of the 

Ombudsman as an institution of oversight of public services, in order to realize 

a democratic state of law, equitable, and prosperous. 

 

Keywords: development, bureaucracy, reformation 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Alinia ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun ｱｹｴｵ menyebutkan bahwa ╈ ｠…negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehi-

dupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial…を, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya peme-

rintah berkewajiban memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia, 

dalam arti yang luas, mengingat kita sudah mengarah kepada konsep negara kesejahteraan 

(welfare state). Sebagaimana disampaikan oeh S.F Marbun, secara umum, ciri khas negara 

kesejahteraan adalah ikut aktifnya administrasi negara dalam urusan yang berkait kesejah-

teraan rakyat, hal ini mengingat bahwa lahirnya negara kesejahteraan (welfare state) diawali 

dengan memudarnya falsafah laissez fireyang menginginkan sedikitnya peranan negara 

dalam mengontrol usaha pribadi dalam masyarakat dan besarnya peranan individu dalam 

melakukan kebebasan berkontrak. Hal tersebut dikarenakan, falsafah tersebut justru 

menimbulkan kerugian pada masyarakat, yang kuat akan menekan yang lemah.62 Semen-

tara di sisi lain, untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan kesejahteraan itu  berdasar-

kan keadilan dalam suatu negara hukum.63 

Hal tersebut termasuk dalam upaya kesejahteran, yaitu melalui kegiatan pem-

bangunan. Pembangunan, menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan membangun.64 Kegiatan pembangunan dalam hal ini tidak terbatas pada 

pembangunan fisik semata, namun juga pembangunan mental bangsa terutama penye-

lenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilatarbelakangi, bahwa pelak-

sanaan pembangunan secara fisik adalah lebih mudah, karena dapat terlihat dengan nyata. 

Sedangkan pembangunan mental, merupakan hal yang abstrak untuk didefinisikan karena 

lebih menyangkut kepada perilaku, moral dari manusia. Maraknya korupsi, kolusi dan 

nepotisme merupakan cermin buruknya birokrasi dalam bidang pelayanan publik.  

Bergulirnya semangat masyarakat untuk terbangunnya birokrasi yang baik baik 

dan bersih serta berkiblt pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya berkait 

pelayanan publik, telah diekspresikan melalui gerakan reformasi yang berpuncak pada era 

tahun 1998. Reformasi sebagiamana disampaikan oleh Peter M. Blau dan Marshall W. 

Meyer sebagaiman dikutip oleh R. Soeginto Tjakranegara,65 mempunyai akibat sosial, yang 

membutuhkan asceticism (pertapaan) keduniaan, suatu semangat untuk bekerja keras 

                                                           
62 SF. Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, 

hlm. 67, 106 sebagaimana dikutip oleh Dyah Adriantini Sintha Dewi, Model Pelaksanaan Rekomendasi 
Ombudsman dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia, Disertasi, PDIH UNDIP, 
Semarang, 2017 hlm. 4 

63 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, 
Bandung: Alumni: 1985, hlm. 110, Ibid., hlm. 5 

64http://kbbi.web.id/pembangunan diakses Kamis 16 Maret 2017 Pukul 12.36 WIB. 

65R. Soegijanto Tjakranegara, Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 17.  

http://kbbi.web.id/pembangunan
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sebagai salah satu pencerminaan keimanan seseorang. Peristiwa tersebut menunjukkan 

bahwa betapa rakyat telah jenuh dengan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, 

sehingga rakyat bertekad untuk memperoleh haknya. Adapun dampak aksi tersebut, bebe-

rapa peraturan perundangan dibuat  dan lembaga baru yang dimaksudkan untuk melin-

dungi hak rakyat, dibangun. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyeleng-

gara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, atau yang dikenal 

dengan Undang-Undang anti KKN telah disahkan pada tanggal 19 Mei 1999. Undang-

Undang ini dimaksudkan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu 

menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. 

Realisasinya adalah dengan dirumuskannya Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam 

Pasal 3, yang meliputi : 1) asas kepastian hukum, 2) asas tertib penyelenggaraan negara, 3) 

asas kepentingan umum, 4) asas keterbukaan, 5) asas proporsionlitas, 6) asas profesionlitas, 

dan 7) asas akuntabilitas. Kedelapan asas ini merupakan pedoman penyelenggara negara 

dalam menjalankan tuganya memberikan pelayanan publik. Panjangnya rantai birokrasi 

dalam pelayanan publik, menjadikan masyarakat dihadapkan pada kerugian di tengah 

ketidakberdayaannya. Dalam hal ini, sudah barang tentu pemerintah tidak boleh diam saja, 

namun harus berusaha mencari solusi demi terpenuhinya kepentingan masyarakat.  

Pada tahun 2000, berdasarkan Keppres Nomor 44 Tahun 2000 dibentuklah lembaga 

pengawasan eksternal khusus untuk bidang pelayanan publik, yaitu Komisi Ombudsman 

Nasional (KON) yang dibentuk pada tanggal 10 Maret 2000. Pada tahun 2008, berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka 

KON berubah mejadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Kelahiran Ombudsman 

adalah jauh setelah keberadaan lembaga-lembaga pengawasan, namun ini tidak menye-

babkan tumpang tindih, karena lingkup pengawasan Ombudsman adalah spesifik di 

bidang pelayanan publik yang selama ini belum ada, dengan obyeknya adalah mal 

administrasi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan orang preseorangan. 

Selanjutnya, pada tahun 2002 disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang diberi amanat melakukan 

pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.Sama seperti 

halnya Ombudsman, KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan 

korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya tapi sebagai trigger mechanism, yang 

berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lem-

baga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.66 

Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah yang diajukan 

adalah ╈ ｠”agaimana pelaksanaan pembangunan birokrasi dalam era reformasi ? ｠ 

 

                                                           
66https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk, diakses Kmis 16 Mret 2017 Pukul 15.17 WIB. 

https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk
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PEMBAHASAN 

1. Pelayanan Publik dan Birokrasi 

Sebagai salah satu upaya pemerintah memperbaiki sistem pelayanan publik bagi 

msyarakat, pada tanggal 18 Juli 2009 telah disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum 

dalam hubungan antara msyarakat dan penyelenggara negara. Menurut Pasal 1 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009, yang dimaksud pelayanan publik adalah : 

｠Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rang-

ka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per 

Undang-Undangan bagi setip warga negara dan penduduk atas barang, 

jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyeleng-

gara pelayanan publik.を 

Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka pelayanan yang harus diberikan kepada 

warga negara dan penduduk adalah sangat luas, yaitu meliputi pelayanan atas barang, 

jasa, dan/ atau pelayanan administratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Bagian Ketiga 

tentang Ruang Lingkup  bahwa :  

(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa 

publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perun-

dang-undangan. 

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 

lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhu-

bungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.  

(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran dan belanja 

daerah; 

b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu 

badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya ber-

sumber dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipisah-

kan; dan 

c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 

bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran 

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendirian-

nya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau 

kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi 

negara yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan. 
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(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagaian atau 

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya 

sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/ atau 

kekayan daerah yang dipisahkan; dan 

c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan 

belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya bersumber 

dari kekayaan negara dan/ atau kekayaan daerah yang dipidahkan, tetapi 

ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan 

perundang-undangan.  

(5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang 

digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik 

untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik. 

(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut 

dalam peraturan pemerintah. 

(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan 

diatur dalam peraturan perUndang-Undangan dalam rangka mewujud-

kan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta 

benda warga negara. 

b. Tindakan administratif  oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan 

oleh negara dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan serta 

ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.  

Luasnya ruang lingkup pelayanan publik tersebut perlu diimbangi dengan aktivitas 

birokrasi yang baik. Ciri-ciri pokok dari sruktur birokrasi menurut Weber meliputi: 

a. Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap 

sebagai tugas resmi. 

b. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkhis, yaitu bahwa unit yang 

lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan 

pembinaan unit yang lebih tinggi. 

c. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu ｠sistem peraturan-peraturan abstrak 

yang konsisten dan mencakup juga penerapan aturan-aturan di dalam kasus-

kasus tertentu. 

d. Seorang pejabat yang ideal melaksaakan tugas-tugasnya secara formal dan 

tidak bersifat pribadi, tanpa perasaan-perasan dendam atau nafsu dan oleh 

karena itu tanpa perasaan kasih sayang atau antusiasme.  
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e. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratik didasarkan pada kualifikasi 

teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. 

f. Pengalaman, secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe 

organisasi administratif yang murni berciri birokratis …dilihat dari sudut 
pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat 

efisiensi yang tertinggi.67 

 

2. Ombudsman sebagai Sarana Pembangunan Birokrasi yang Baik dalam Pelayanan 

Publik 

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, 

di dalam pelaksananya harus mendapat pengawasan supaya tidak terjadi mal ad-

ministrasi. Adapun lembaga yang dimaksud untuk mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan publik adalah Ombudsman. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa : 

｠Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman 
adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan pengawasi penye-

lenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penye-

lenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum 

Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas 

menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau 

anggaran pendapatan dan belanja daerah.を 

Berkait dengan upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi yang panjang, berbelit, 

tidak efisien dan efetif serta menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka keberadan 

Ombudsman menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Mengingat bahwa tujuan dari 

dibentuknya Ombudsman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2007 adalah:  

a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 

b. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 

efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; 

c. meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 

negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan 

yang semakin baik; 

a) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 

dan pencegahan praktek-praktek maldministrasi, diskriminasi, kolusi, 

korupsi, serta nepotisme; 

                                                           
67 Peter M. Blau, Marshall W. Meyer, Bureaucracy in modern society, (penterjemah): Gary R. Jusuf,  

Birokrasi dalam masyarakat modern, edisi kedua, Jakarta: UI Press, 1987, hlm. 27-31. 
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b) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 

dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 

Sementara obyek pengawasan Ombudsman adalah berkait dengan maladministrasi. 

Maladministrasi merupakan pintu masuknya korupsi, sebuah tindakan yang sangat 

merugikan masyarakat. Adapun ruang lingkup maladministrasi adalah cukup luas, hal 

ini sesuai dengan definisi maladministrasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2008:  

｠Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melam-

paui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 

kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaku-

kan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan 

kerugian materiil dan/ atau immaterial bagi masyarakat dan orang perse-

orangan.を 

Berangkat dari definisi Ombudsman dan maladministrasi, inilah posisi Ombudsman 

sebagai sarana pembangunan birokrasi yang baik dalam pelayanan publik. Hal ini 

karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, diharapkan 

pelayanan publik akan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat maupun perseorangan. Menggunakan kalimat lain, bahwa pembangunan 

birokrasi yang efektif dan efisien dijalankan melalui pembentukan Ombudsman sebagai 

lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini mengingat bahwa, 

Ombudsman sebagaimana disampaikan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2008, tugas Ombudsman adalah: 

a. menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

b. melakukan pemeriksaan substansi atas laporan; 

c. menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 

Ombudsman; 

d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maldministrasi 

dalam penyelenggaran pelayanan publik; 

e. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 

pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan; 

f. membangun jaringan kerja; 

g. melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; dan 

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 

Tugas Ombudsman inilah yang nantinya mampu mengawal pelaksanaan pelayanan 

publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan agar sesuai dengan tujuannya, dan 

tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.  
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SIMPULAN 

Pembangunan birokrasi dalam era reformasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah 

memberikan perlindungan bagi warga negaranya, dilakukan dengan membentuk Om-

budsman sebagai lembaga pengawasan eksternal yang berfungsi mengawasi penye-

lenggaraan pelayanan publik. Pengawasan dimksudkan agar tidak terjadi tindakan mal 

administrasi, yang meliputi perbuatan melawan hukum, melampui wewenang, menggu-

nakan wewenang untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang tersebut termasuk 

kelalaian dan pengabaian hukum. Mengingat bahwa, jika terjadi mal administrasi, maka 

masyarakat atau orang perseorangan dapat menderita kerugiaan baik materiil maupun 

immaterial, karena hak-haknya sebagai warga Negara untuk memperoleh pelayanan 

publik yang baik terabaikan. 
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ASAS KESALAHAN DALAM  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA 

Oleh : 

Basri, S.H., M.Hum68 

Yulia Kurniaty, SH., MH69 

 

 ABSTRAK  

“da tiga pilar dalam hukum pidana, yaitu ｠Perbuatan pidana, pertanggung-

jawaban pidana dan pidanaを. Perbuatan pidana, atau tindak pidana adalah 

berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. 

Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang 

maka orang tersebut akan diancam dengan pidana. Mengenai batasan 

dilarangnya suatu perbuatan ditentukan oleh asas legalitas, Artinya ditentu-

kan oleh undang-undang atau undang-undang menentukan perbuatan itu 

tidak boleh dilakukan dan bagi yang melakukannya akan diancam dengan 

pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah berkaitan dengan orang yang 

melakukan perbuatan pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana berla-

ku asas ｠tidak dipidana jika tidak ada kesalahanを. Jadi hanya orang yang ber-

salahlah yang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan pidana adalah menyangkut 

sanksi atau nestapa yang dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku perbuatan 

pidana yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. 

Jadi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan syarat 

untuk dapat dipidananya orang. Melakukan perbuatan pidana belum tentu 

seseorang dapat dipidana sebaliknya tidaklah mungkin orang dikatakan ber-

salah apabila tidak melakukan perbuatan pidana. Orang yang bersalah 

melakukan perbuatan pidanalah yang dapat dijatuhi pidana. 

 

Kata Kunci : Asas - Kesalahan む Pertanggungjawaban Pidana 

 

  

                                                           
68Dosen FH UM Magelang, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UGM 
69Dosen FH UM Magelang, Ka. LAB Fakultas Hukum 
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PENDAHULUAN 

Dalam hukum pidana ada adigium ｠tiada pidana tanpa kesalahanを, atau lazim 
dipakai dalam arti╈ ｠tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat 

dicelaを. Dari konsep ini tentu dapat dimengerti, mana mungkin orang akan mengatakan 
tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut telah dilakukan dan pelaku 

dapat dicela atas perbuatannya itu.Jadi melakukan perbuatan yang dilarang dan pembuat-

nya dapat dicela merupakan syarat untuk dapat dipidananya orang. 

“sas kesalahan dalam pengertian ini diartikan sebagai╈ ｠tiada pidana tanpa perbu-

atan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunyaを. ”erkaitan dengan 

hal ini, pertanyaan yang perlu dijawab adalah╈ ｠“pakah yang dimaksud dengan perbuatan 
tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya? 

Sebagai ilustrasi misalnya, orang dipegang oleh orang lain yang kuat, dilemparkan 

ke jendela, sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang 

lain. Si A dipegang tangannya oleh B yang lebih kuat dan dipaksa menulis tanda tangan 

palsu. Si X dihypnotis oleh Y untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Atau A ditodong 

oleh B dengan pistol disuruh membakar rumah. Jika A tidak lekas membakar rumah itu, 

pistol yang ditodongkan kepadanya akan ditembakkan. 

Dalam ilustrasi di atas, apakah orang yang dilemparkan ke jendela yang membuat 

kacanya pecah dapat dipersalahkan atas pecahnya kaca itu? Apakah si A yang dipegang 

tangannya oleh si B yang lebih kuat dan dipaksa menulis tanda tangan palsu dapat 

dipersalahkan? Atau si X yang dihipnotis oleh Y yang melakukan suatu perbuatan pidana 

dapatkah dipersalahkan? Atau A yang ditodong pistol membakar sebuah rumah dapatkah 

dipersalahkan? 

Disinilah arti penting tulisan ini untuk melihat siapa yang sesungguhnya dapat 

dipersalahkan atas peristiwa pecahnya kaca, tanda tangan palsu dan si X yang dihipnotis 

melakukan perbuatan pidana serta A yang ditodong pistol membakar rumah. Sebab ada 

kalanya perbuatan seseorang bisa disebut telah melakukan perbuatan pidana atau perbuat-

annya memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, namun pelakunya tidak dapat dipersa-

lahkan, karena memang dia dianggap tidak dapat dicela atas perbuatan itu. Jadi melakukan 

perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana, pidana tergantung pada  apakah orang 

yang melakukan perbuatan itu dapat dipersalahkan  atau dapat dicela atas perbuatan pida-

na yang dilakukannya. 

PEMBAHASAN 

Andi Zainal Abidin70 dan H.A. Zainal Abidin Farid71 membuat bagan tentang 

syarat-syarat pemidanaan, yang dibaginya ke dalam  dua bagian, yaitu:  

                                                           
70Andi Zainal Abidin. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama.  Bandung: Alumni. Hlm. 264. 
71H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 235. 
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A Actus reus (delictum) – perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif. 

B Mens rea – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif. 

A  ditambah  B = C (syarat pemidanaan). 

Dari bagan yang dibuat oleh Andi Zainal Abidin dan H.A. Zainal Abidin Farid di 

atas dapat dijelaskan bahwa ada dua syarat untuk dipidananya orang, yaitu: (1) Melakukan 

perbuatan kriminal, dan (2) dapat dipertanggungjawabkan. Moeljatno menjelaskan per-

buatan pidana72 hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan 

suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, 

sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal ｠apakah dalam melakukan 
perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.73 

Jadi ｠Kesalahanを merupakan syarat mutlak untuk penjatuhan pidana. “rtinya 
orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (perbuatan 

pidana) belum tentu dapat dipidana. Pemidanaan tergantung kepada orang yang 

melakukan perbuatan pidana itu, apakah mempunyai kesalahan atau tidak. Hanya orang 

yang mempunyai kesalahan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannyalah yang dapat 

dijatuhi pidana. D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. PH. Sutorius, mengatakan╈ ｠Kesalahan 
adalah dasar yang mensahkan pidana.74 

Dalam kalimat yang lain, Utrech mengemukakan bahwa seseorang mendapat 

hukuman bergantung pada dua hal╈ ｠Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan 
hukum (anasir objektif), dan seorang pembuat (dader) kelakuan yang bertentangan dengan 

hukum itu yang bertanggungjawab atasnya (anasir subjektif).75 

Mengapa demikian? Karena asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana 

adalah╈ ｠Tidak dipidana jika tidak ada kesalahanを. “sas ini dalam bahasa asing dikenal 
dalam istilah╈ ｠“ctus non facit reum, nisi mens sit reaを, Nulla poena sine culpa, Geen straf zonder 
schuld, Ohne schuld keine strafe, dan An act does not make a person legally guilty unless the mind 

is legally blameworthyを.atau disingkat dengan asas ｠mens reaを.76 

Mens rea, atau mental element adalah sikap batin pembuat (subjective guilt), yang 

kalau unsur-unsurnya terbukti adanya menyebabkan pertanggungjawaban pembuat delik, 

demikian menurut Andi Zainal Abidin.77 

Selanjutnya Zainal “bidin Farid,  mengatakan╈ ｠Mens rea mencakup unsur-unsur 

pembuat delik, yaitu sikap batin (mental element), yang oleh pandangan monistis tentang 

delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat. Jika unsur-unsur 

subyektif (sikap batin) terbukti adanya, maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban 

                                                           
72 Perbuatan pidana, istilah lainnya adalah perbuatan kriminal, tindak pidana, peristiwa pidana, delik, dll. 
73 Moeljatno.2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 165. 
74 D. Schaffmeister, N. Keijer dan E. PH. Sutorius.1995. Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.hlm.83. 
75Utrech.1994. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Hlm. 259. 
76William A. Schabas. Mens Rea and The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. New England Law 

Review. Vol.37:4. hlm. 1015.  
77Andi Zainal Abidin. Op-Cit. Hlm. 75. 
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pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam 

arti luas (dolus dan culpa lata), tak adanya dasar pemaaf (veronstrschuldingsgrond) yang 

semuanya melahirkan Schuld-haftigkeit, das  uber das Tater, yaitu hal dapat dipidananya 

pembuat delikを.78 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku sekarang 

tidak mengatur secara tegas tentang ｠“sas Kesalahanを, sungguhpun demikian ada suatu 

aturan pada Buku I Bab III KUHP di bawah judul: Hal-Hal Yang Menghapuskan, 

Mengurangi atau Memberatkan Pidana. Ketentuan ini nampaknya dimaksudkan untuk 

memasukan unsur kesalahan sebagai syarat penjatuhan pidana. 

Ada beberapa pasal yang dicantumkan pada Bab III di mana seseorang tidak 

dipidana jika melakukan perbuatan pidana. Misalnya Pasal 44 Ayat (1), menentukan: 

｠Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya ka-

rena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidanaを. 

Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) adalah mengatur tentang tidak dapat dipertanggung-

jawabkan orang yang melakukan perbuatan pidana karena jiwanya cacat dalam pertum-

buhan atau terganggu karena penyakit (gila). Ketentuan seperti ini tentu bisa dipahami dan 

dimaklumi, bahwa orang yang cacat mental atau orang gila melakukan perbuatan pidana 

(kejahatan) sudah pasti tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu maka kepadanya tidak bisa 

dijatuhi pidana. 

Dalam Pasal 44 ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubungan 

perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena: (a) kurang sem-

purna akalnya. Artinya kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran kurang 

sempurna, seperti idioot, imbicil, buta-tuli dan bisu sejak lahir, sehingga pikirannya tetap 

sebagai kanak-kanak; (b) sakit berobah akalnya, misalnya sakit gila, manie, histerie, 

epilepsie dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya. 

Namun orang yang terganggu pikirannya karena mabuk minuman keras tidak 

dipandang masuk pada golongan orang-orang tersebut di atas, kecuali jika dapat dibukti-

kan, bahwa mabuknya itu demikian rupa, sehingga ingatannya hilang sama sekali. 

Berkaitan dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam prakteknya jika 

polisi menjumpai peristiwa semacam ini, ia tetap diwajibkan memeriksa perkaranya an 

membuat proses perbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya 

terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula minta 

nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika hakim berpendapat, bahwa orang itu betul tidak 

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman, 

artinya dibebaskan dari segala tuntutan pidana, tetapi sebagai tindakan untuk mencegah 

bahaya, baik bagi orangnya sendiri maupun untuk keselamatan masyarakat, hakim dapat 

                                                           
78H.A. Zainal Abidin Farid.Op-Cit. Hlm. 58. 
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memerintahkan supaya orang itu dimasukkan dalam rumah sakit jiwa selama masa perco-

baan maksimum satu tahun untuk dilindungi dan diperiksa.79 

Kemudian Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh 

daya paksa, tidak dipidana. Kata ｠daya paksaを ini adalah salinan kata ”elanda overmacht, 

yang artinya kekuatan atau daya yang lebih besar.80 R. Soesilo mengatakan kata ｠terpaksaを 
harus diartikan, baik sebagai paksaan bathin, maupun lahir, rokhani, maupun jasmani.81 

Untuk dapat diterapkan pasal ini disyaratkan bahwa perbuatan dilakukan di bawah 

pengaruh tekanan akan kekuatan, terhadap mana terdakwa tidak dapat mengadakan 

perlawanan.82 Daya paksa dapat timbul karena hal-hal yang telah ada terlebih dahulu; akan 

tetapi untuk menentukan pengaruhnya atas perbuatan pelaku, hanya dipertimbangkan 

hal-hal yang berpengaruh pada saat dahulu; akan tetapi untuk menentukan pengaruhnya 

atas perbuatan pelaku, hanya dipertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada saat 

dilakukannya perbuatan yang dapat dihukum.83 

Jonkers membedakan kekuasaan atas 3 macam, yaitu: (a) Absolut. Dalam hal ini 

terdakwa tidak dapat berbuat lain, tidak bisa mengelak atau tidak bisa memilih jalan lain. 

Misalnya terdakwa didorong oleh orang yang kuat ke jendela, sehingga pecah kacanya. 

Peristiwa semacam ini sudah dapat dimengerti bahwa orang yang didorong itu tidaklah 

dapat dihukum, karena tidak dapat dikatakan bersalah; (b) Relatif. Kekuasaan yang 

memaksa terdakwa itu tidak mutlak, tidak penuh. Terdakwa masih punya kesempatan 

untuk memilih berbuat atau tidak berbuat. Misalnya A ditodong B pakai pistol, disuruh 

membakar rumah. Jika tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan 

kepadanya akan ditembakkan. Jadi A dihadapkan oleh pilihan membakar rumah atau 

ditembak. Jika A membakar rumah maka tidak dapat dipersalahkan, oleh karena itu tidak 

dipidana. Sungguhpun demikian perlua diingat bahwa yang dapat membebaskan orang 

dari pidana hanya suatu kekuasaan yang begitu besarnya sehingga oleh pendapat umum 

dapat dipandang sebagai tidak dapat dihindarkan atau tidak harus dilawan; (c) Keadaan 

darurat. Pada keadaan darurat orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa 

pidana manakah yang ia lakukan. Misalnya dua orang penumpang perahu pecah di laut 

mengapung berpegang kepada sebuah papan yang hanya kuat buat seorang saja. Untuk 

menolong dirinya maka orang yang satu mendorong tenggelam orang yang lain, sehingga 

mati. Meskipun perbuatan itu sebetulnya pembunuhan, tetapi pembuatnya tidak dapat 

dihukum, karena dalam keadaan ｠overmachtを 〉darurat《. 

Putusan Mahkamah Agung No. 117 K/Kr/1968, tanggal 2-7-1969 menegaskan: 

｠Dalam keadaan darurat 〉Noodtoestand) harus dilihat adanya: (1) pertentangan antara dua 

                                                           
79 R. Soesilo.1974. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi 

Pasal. Bogor: Politeia. Hlm. 52. 
80 Moeljatno. Op-Cit. hlm. 152. 
81Op-Cit. hlm. 54.  
82 HR 27 Juni 1887. 
83 HR 16 Juni 1913. 
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kepentingan hukum; (2) pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum; 

(3) pertentangan antara dua kewajiban hukum. 

Van Hattum berpendapat bahwa dalam Pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuat-

an yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan 

karena pengaruh daya paksa tadi.84 

”erikutnya  tentang ｠Pembelaan Terpaksa 〉noodweer) dan Pembelaan Darurat yang 

Melampaui Batas (noodweer –exces), diatur dalam Pasal 49 KUHP. Ayat (1) tentang 

｠Pembelaan Terpaksaを ╈｠Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan 

terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta 

benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang 

sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat ituを. Ayat 〉ｲ《 ╈ ｠Pembelaan terpaksa 

yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat kare-

na serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. 

Untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya Pasal 49 KUHP, maka harus 

berpedoman pada unsur-unsur noodweer dan noodweer-exces serta berpedoman pada syarat-

syarat suatu perbuatan dikategorikan sebagai noodweer dan noodweer-exces. 

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (noodweer) adalah: 

(1) Pembelaan itu bersifat terpaksa; (2) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, 

kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; (3) Ada serangan sekejap 

atau ancaman  serangan yang sangat dekat pada saat itu, dan (4) Serangan itu melawan 

hukum.85 Lebih lanjut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang 

dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 

keharusan. “sas ini disebut sebagai 】asas subsidiaritas‒ 〉subsidiariteit). Harus seimbang 

antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang 

dikorbankan. Jadi harus proporsional. Menurut Pompe, jika ancaman dengan pistol, 

dengan menembak tangannya sudah cukup maka jangan ditembak mati. Selain itu perlu 

juga diperhatikan bahwa pembelaan terpaksa juga dibatasi hanya pada tubuh, kehormatan 

kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai dan kebebasan bergerak badan. 

Kehormatan kesusilaan meliputi perasaan malu seksual.86 

Terkait dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), menu-

rut Andi Hamzah, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembe-

laan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan 

adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan 

kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah: (1) 

pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces), pembuat melampaui 

batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri 

                                                           
84Ibid. hlm.154 
85 Andi Hamzah. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hlm. 158. 
86Ibid. hlm. 158-159. 
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melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena 

guncangan jiwa yang hebat. Lebih  lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas 

menjadai dasar pemaaf; (2) pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar pembenar, 

karena melawan hukumnya tidak ada.87 

R. Sugandhi, terkait dengan Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini 

benar-benar dapat digolongkan sebagai ｠pembelaan daruratを dan tidak dapat dihukum, 

maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut: 

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan 

(membela) diri. Pertahanan  atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh 

dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik. 

2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-

kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan 

sendiri atau kepunyaan orang lain. 

3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu 

juga《. Untuk dapat dikatakan ｠melawan hakを, penyerang yang melakukan serangan 
itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya 

seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang 

ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang 

itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan hukum 

untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah 

menyerang dengan melawan hak.88 

Sedangkan mengenai noodweer exces, R. Sugandhi menjelaskan bahwa seperti 

halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau 

mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan ｠melampaui batas pembelaan 

yang perluを diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, 
sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini 

diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang 

hebat yang timbul karena serangan itu; guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan 

marah sekali yang biasa dikatakan ｠mata gelapを.89 

HR ｴ Mei ｱｹｳｶ menegaskan tentang Makna pembelaan terpaksa╈ ｠Tanpa adanya 
serangan yang langsung dan melawan hukum, maka adalah tidak mungkin adanya pem-

belaan terpaksa. 

Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah meng-

ambil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penye-

rangan.90 Alasan bahwa pihak lawan telah memulai dengan membuat onar bukan merupa-

kan alasan adanya daya paksa.91 Suatu penghinaan bukan merupakan penyerangan 

                                                           
87Ibid. hlm. 159-160. 
88 R. Sugandhi.1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya. Surabaya: Usaha Nasional. Hlm. 59. 
89Ibid.  
90 HR. 8 Februari 1932. 
91 HR 25 Juni 1934. 
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terhadap badan, kehormatan atau barang.92 Membalas suatu serangan dengan suatu 

serangan balasan bukan merupakan tindakan membela diri.93 

Berikutnya Pasal 50: Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan keten-

tuan undang-undang, tidak dipidana. 

Jadi menurut Pasal 50 melaksanakan ketentuan undang-undang tidak pidana. Yang 

dimaksud dengan ketentuan undang-undang adalah setiap peraturan, yang dikeluarkan 

oleh setiap penguasa yang berwenang menurut undang-undang, bukan saja peraturan 

yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan undang-undang negara.94 Jadi peraturannya tidak 

terbatas pada yang dikeluarkan negara. Namun demikain pembunuhan yang dilakukan 

untuk memenuhi hukum adat tidak merupakan hal yang membebaskan orang dari 

pidana.95 

Selanjutnya ketentuan Pasal 51 KUHP menentukan: (1) Barangsiapa melakukan 

perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang, tidak dipidana; (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan 

hapusanya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa 

perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 

pekerjaannya. 

Perintah dari pimpinan R.M.S kepada terdakwa tidak merupakan perintah jabatan 

yang dimaksud oleh Pasal 51 KUHP, karena perintah menurut pasal ini harus diberikan 

oleh pembesar yang berwenang untuk itu.96 Surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri 

kepada Panitera mengenai hal yang terletak di luar lingkungan pekerjaannya sebagai 

Panitera, bukanlah perintah yang dimaksud dalam Pasal 51 KUHP dan bagaimanapun juga 

penuntut kasasi sebagai Panitera adalah satu-satunya yang bertanggungjawab atas 

penggunaan uang kas Pengadilan tersebut.97 

Mencermati uraian di atas orang gila melakukan perbuatan pidana dan kemudian 

ia tidak dipidana adalah karena oran gila itu bisa dimaklumi karena keadaan gilanya, 

sehingga kemudian ia dimaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya itu. Jadi kesa-

lahannya bisa dimaafkan.  Dalam keadaan overmacht melakukan perbuatan pidana juga 

tidak bisa disalahkan, karena orang yang melakukan perbuatan pidana yang disebabkan 

adanya daya paksa yang tidak bisa dia hindari bisa dimaafkan. Oleh karena itu unsur 

kesalahannya bisa dihilangkan, meskipun tetap dikatakan melakukan perbuatan pidana.  

Pembelaan terpaksa untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, harta sendiri atau 

harta orang lain adalah dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu orang yang melakukan 

pembelaan diri tidak bisa disalahkan oleh karena itu ia dianggap telah bertindak secara 

                                                           
92 HR 8 Januari 1917. 
93 HR 29 Desember 1913. 
94 HR. 26 Juni 1899. 
95 Putusan MA No. 20K/Kr/1970, tanggal 3-11-1971. 
96 Putusan MA No. 181 K/Kr/1959, tanggal 9-2-1960 
97 Putusan MA No. 166 K/Kr/1963, tanggal 7-7-1964. 
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benar. Begitu juga dengan melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-

undang dapat dibenarkan. Oleh karena itu perbuatannya tidak dapat disalahkan dan dia 

tidak dipidana.  Terakhir menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang 

berwenang juga tidak dipidana. Karena perbuatannya dapat dibenarkan maka sifat 

kesalahan dari perbuatan itu dapat dihilangkan. Oleh karena itu ia tidak dipidana. 

KESIMPULAN 

Masalah asas kesalahan adalah salah satu syarat yang harus diperhatikan di dalam 

proses peradilan pidana. Kesalahan adalah hal yang menentukan dapat dipidananya 

orang. Kesalahan berarti sebuah celaan yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan 

pidana. Orang gila tidak bisa disalahkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Orang 

yang berada dalam keadaan overmacht tidak bisa disalahkan atas perbuatan pidana. Oleh 

karena itu ia dimaafkan. Orang yang melakukan pembelaan diri juga tidak dapat 

dipersalahkan karena membela diri dibenarkan oleh hukum. 
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ABSTRAK 

 

Bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama yang diajarkan di sekolah-

sekolah  di Indonesia karena dianggap penting untuk tujuan penyerapan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan pembinaan 

hubungan dengan bangsa-bangsa lain  di dunia. Berkaitan dengan pentingnya 

peran Bahasa Inggris di Indonesia,  untuk itu guru perlu dipersiapkan untuk 

menyongsong program ini. Guru sebagai pendidik dan pengajar merupakan 

salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya peningkatan pendidikan. 

Hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia pendidikan 

khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Namun kenyataannya tidak 

semua sekolah sudah mempersiapkan dengan mantap baik dari segi sumber 

daya manusia maupun sarana-prasarana yang lain guna mendukung 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MI (Madrasah 

Ibtidaiyah) sebagai muatan lokal. Dalam pelaksanaan KBM di kelas-kelas MI 

khususnya MI di Kecamatan Secang Kabupaten magelang, guru diharapkan 

mampu merencanakan kegiatan dan mampu melaksanakan kegiatan pem-

belajaran Bahasa Inggris dengan baik. Berdasarkan permasalahan di atas, 

maka sangat mendesak untuk dilakukan kegiatan pelatihan pengembangan 

materi pembelajaran Bahasa Inggris MI se-Kecamatan Secang guna mendu-

kung kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di MI. Dengan pelatihan ini, 

diharapkan para guru memahami konsep bagaimana mengembangkan 

materi pembelajaran Bahasa Inggris serta mampu mengemas dan menerap-

kan pembelajaran secara kreatif dan inovatif. 

 

Kata Kunci : Inovatif , Kreatif, dan Materi Pembelajaran 
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PENDAHULUAN 

 Dalam era informasi dan globalisasi ini, pemerintah menyadari pentingnya peran 

Bahasa  Inggris dan sumber daya manusia yang memiliki keandalan komunikasi dalam 

Bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa asing pertama yang diajarkan di sekolah- 

sekolah di Indonesia karena dianggap penting untuk tujuan penyerapan dan pengem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan pembinaan hubungan dengan 

bangsa-bangsa lain  di dunia.  

Bahasa Inggris merupakan salah satu mata pelajaran wajib di SMP, SMA dan 

perguruan tinggi (PT). Berkaitan dengan pentingnya peran Bahasa Inggris di Indonesia,  

untuk itu guru perlu dipersiapkan untuk menyongsong program ini. Guru sebagai pendi-

dik dan pengajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya 

peningkatan pendidikan. Hal ini menunjukkan betapa eksisnya peran guru dalam dunia 

pendidikan khususnya dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Hal tersebut di atas nampak-

nya merupakan salah satu pertimbangan pemerintah untuk memasukkan Bahasa Inggris 

pada kurikulum sekolah dasar sebagai salh satu muatan lokal yang diberikan. Pengenalan 

Bahasa asing, menurut banyak ahli bahasa memang lebih baik dilakukan sedini mungkin. 

Kemampuan anak-anak untuk menyerap bahasa secara natural sangat mendukung 

kesuksesan pembelajaran bahasa asing. Hal ini selaras dengan pendapat Subhan (2003) 

yang menyatakan bahwa critical period atau masa kritis merupakan masa yang baik untuk 

belajar bahasa asing. Masa krisis tersebut ada pada usia 12 tahun. Apabila masa itu 

terlewati, maka siswa juga tidak akan memiliki pronunciation sebaik native speaker.  

 Namun kenyataannya tidak semua sekolah sudah mempersiapkan dengan mantap 

baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana-prasarana yang lain guna mendukung 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Inggris di MI (Madrasah Ibtidaiyah) 

sebagai muatan lokal. Dalam pelaksanaan KBM di kelas-kelas MI khususnya MI di Keca-

matan Secang Kabupaten magelang, guru diharapkan mampu merencanakan kegiatan dan 

mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris dengan baik.  

Disamping itu, guru-guru Bahasa Inggris di MI haruslah menerapkan pembelajaran 

inovatif di kelas. Seperti dikatakan oleh Nordvall (2001), guru sebagai sumber inovasi 

pendidikan memegang peranan yang tidak bisa diabaikan, baik kemampuan menguasai 

materi yang akan diajarkan maupun mengenai metode mengajarnya. Untuk itu, setiap ada 

inovasi baru dalam pendidikan, maka yang perlu mengetahui lebih dahulu adalah guru.  

 Akan tetapi tidak semua guru Bahasa Inggris MI memiliki kompetensi profesional 

seperti yang tersebut di atas. Ketidakmampuan ini dilandasi oleh beberapa hal. Di wilayah 

kecamatan Secang terdapat 23 MI dan sebagian besar guru-guru Bahasa Inggris di Sekolah 

tersebut adalah guru kelas yang bukan berlatar belakang dari Pendidikan Bahasa Inggris 

yang dipaksakan untuk mengajar Bahasa Inggris. Tabel berikut ini adalah daftar nama-

nama MI di Kecamatan Secang.  
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Tabel 1 

Nama Madrasah Ibtidaiyah dan Latar Belakang Pendidikan Guru Bahasa Inggris 

 

No. Nama Sekolah Latar Belakang Pendidikan Guru Bahasa 

Inggris 

  Bahasa Inggris Non-Bahasa 

Inggris 

1 MIN Krincing ✓   

2 MIN Secang ✓   

3 MI Arrosyidin Pancuranmas  ✓  

4 MI Maarif Candiretno ✓   

5 MI Maarif Pirikan 1  ✓  

6 MI Arrosyidin Pirikan 2  ✓  

7 MI Miftahul Anwar Giri Kulon  ✓  

8 MI Donomulyo  ✓  

9 MI Miftahul Huda Sidomulyo  ✓  

10 MI Arrosyidin Pucang ✓   

11 MI Maarif Madusari  ✓  

12 MI Arrosyidin Payaman  ✓  

13 MI Al-Islam Kalijoso  ✓  

14 MI Arrosyidin Sempu  ✓  

15 MI Yaspih Ngadirojo  ✓  

16 MI Arrosyidin Madyocondro  ✓  

17 MI Maarif Sumbersari  ✓  

18 MI Al-Iman Candisari  ✓  

19 MI Karangkajen  ✓  

20 MI Muhammadiyah Donorojo  ✓  

21 MI Al-Iman Bangsren  ✓  

22 MI Maarif Ngabean  ✓  

23 MI Al-Iman Senobayan  ✓  

  4 (17,39%) 19 (82,61%) 

Data di atas diperoleh dari ketua K3M (Kelompok Kerja Kepala Madrasah) Keca-

matan Secang. Dari data di atas bisa dilihat bahwa 82,61% guru Bahasa Inggris MI se-

Kecamatan Secang berlatar belakang pendidikan non Pendidikan Bahasa Inggris dan 

bahkan berstatus sebagai guru non-PNS. Hanya 17,39% berlatar belakang S1 Pendidikan 

Bahasa Inggris. Dari 82,61% guru di atas berlatar belakang pendidikan Guru Agama Islam. 

 Disamping itu, pembelajaran Bahasa Inggris di MI hanya mengandalkan LKS 

(lembar Kerja Siswa) yang dijual di pasaran menjadikan guru kurang kreatif dan kurang 

inovatif. Pengajaran Bahasa Inggris yang hanya mengandalkan LKS saja menyebabkan 

para siswa kurang termotivasi untuk belajar Bahasa Inggris. Bahkan yang terjadi adalah 

anak-anak merasa bosan dan cenderung mencari suatu cara untuk secara instant menjawab 

soal-soal dalam LKS tanpa memahami kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran. 
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Hal ini terjadi kareana kurangnya inovasi guru dalam mengemas dan mengembangkan 

materi pembelajaran Bahasa Inggris di MI.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka sangat mendesak untuk dilakukan kegiat-

an pelatihan pengembangan materi pembelajaran Bahasa Inggris MI se-Kecamatan Secang 

guna mendukung kualitas pembelajaran Bahasa Inggris di MI. Dengan pelatihan ini, 

diharapkan para guru memahami konsep bagaimana mengembangkan materi pembela-

jaran Bahasa Inggris serta mampu mengemas dan menerapkan pembelajaran secara kreatif 

dan inovatif.  

Target Kegiatan 

Adapun target dari program ini adalah guru-guru Bahasa Inggris MI di kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang berjumlah 23 orang dari 23 MI. Pada tahap pertama 

pengabdian pada masyarakat Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris akan memberikan 

pelatihan tentang bagaimana mengembangkan materi pembelajaran Bahasa Inggris MI 

yang inovatif dan kreatif serta menyenangkan kepada sebanyak 23 orang guru, dengan 

asumsi setiap sekolah mengirimkan 1 orang peserta sebagai wakil. Tahap berikutnya 

adalah pendampingan dalam penyusunan modul (buku) Bahasa Inggris MI untuk kelas I. 

Adapun tema-tema yang harus kami sesuaiakan untuk penyusuan silabus kelas I MI 

adalah sebagai berikut. 

a. Diriku 

b. Kegemaranku 

c. Kegiatanku 

d. Keluargaku 

e. Pengalamanku 

f. Lingkungan bersih, sehat 

g. Benda, binatang dan tanaman di sekitarku 

h.  Peristiwa alam 

Luaran Kegiatan 

Luaran  yang dihapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut.  

1. Dalam delapan kali kompetensi pelatihan dan pendampingan untuk  jumlah  23  

guru Bahasa Inggris MI di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang telah mem-

punyai keterampilan mengembangkan materi pembelajaran Bahasa Inggris yang 

kreatif dan inovatif. 

2. Tersusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Matapelajaran bahasa Inggris MI 

yang kreatif dan inovatif untuk kelas 1 yang bisa digunakan oleh  guru-guru Bahasa 

Inggris MI. 

 “dapun tema-tema untuk kelas ｱ yang harus dikembangkan dalam 
pengembangan buku ajar adalah sebagai berikut╈ diriku, kegemaranku, kegiatanku, 
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keluargaku, pengalamanku, lingkungan bersih, sehat, benda, binatang, dan tanaman di 
sekitarku serta peristiwa alam. 

METODE PELAKSANAAN 

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah guru-guru 

Bahasa Inggris MI di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Jumlah peserta kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini sebanyak 23 guru yang berasal dari 23 MI se Kecamatan 

Secang Kabupaten Magelang.  

 Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat 

ini adalah kegiatan pembekalan materi yang dilanjut dengan kegiatan praktek penyusunan 

modul (Materi Pembelajaran) untuk  pembelajaran Bahasa Inggris kelas 1 dengan model 

Inovatif dan Kreatif  untuk pembelajarn Bahasa Inggris di MI. Kegiatan ini terbagi menjadi 

delapan kali kegiatan dengan perincian sebagai pada tabel berikut.  

Tabel 2 

Rincian Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 

No. Minggu Ke Materi 

1 1 Observasi dan Pembukaan 

2 2 Pemberian Materi Konsep Pembelajaran yang 

Kreatif, Inovatif serta Menyenangkan 

3 3 Pemberian materi bagaimana mengembangkan 

materi pembelajaran 

4 4 Pendampinagn Penyusunan dan mengembangkan 

materi pembelajaran (modul) Bahasa Inggris kelas 

ｱ yang berorientasi pada ｠creative and 
innovativeを. 

5 5 Pendampinagn Penyusunan dan mengembangkan 

materi pembelajaran (modul) Bahasa Inggris kelas 

ｱ yang berorientasi pada ｠creative and 

innovativeを. 
6 6 Micro teaching implementasi materi pembelajaran 

7 7 Micro teaching implementasi materi pembelajaran 

8 8 Evaluasi 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik, dan sesuai dengan program yang 
telah direncanakan. Lokasi kegiatan ｠Pendampingan Pengembangan Materi Pembelajaran 
”ahasa Inggris MI Se-Kecamatan  Secang Kabupaten Magelang dengan innovative and 
creative  modelを di MIN Krincing Kecamatan Secang Kabupaten Magelang.  
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Jumlah peserta kegiatan ini ada 23 guru Bahasa Inggris MI dari 23 MI se Kecamatan 

Secang kabupaten Magenag. Kegiatan ini mendapat respon positif dari peserta, ini dapat 

dilihat dari semangat para guru Bahasa Inggris MI se Kecamatan Secang dalam mengikuti 

semua kegiatan dan berhasil menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) Bahasa 

Inggris kelas I  dengan model kreatif dan inovatif yang didalamnya memuat materi ajar 

Bahasa Inggris.  

Setelah terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa pelatihan dan 

pendampingan penyusunan materi ajar  Bahasa Inggris MI dengan model kreatif dan 

inovatif, tersusunlah RPP Bahasa Inggris yang didalamnya memuat materi ajar untuk kelas 

1dengan model seperti tersebut di atas. Adapun uraian hasil/produk dapat dilihat pada 

bagian berikut ini. 

RPP Bahasa Inggris MI Kelas I dengan Model Kreatif dan Inovatif 

Pada pertemuan yang ke 2 dan 3, tersusunlah produk pengadian masyarakat yang 

berupa RPP Bahasa Inggris kelas 1 MI dengan model kreatif dan inovatif yang di dalamnya 

memuat materi ajar . Adapun tema-tema yang dikembangkan mengacu pada tema-tema 

yang sudah ditetapkan pada kurikulum 2013 untuk kelas 1. Adapun tema-tema tersebut 

adalah sebagai berikut.  

a. Diriku : Kelasku  

b. Keluargaku 

Adapun karakter yang dikembangkan adalah sebagai berikut. 

1. Santun 

2. Percaya Diri 

3. Disiplin 

4. Peduli 

5. Rasa ingin tahu 

6. Mandiri 

7. Jujur 

8. Kreatif 

9. Kerja keras 

10. Disiplin 

11. Demokratis 

12. Tanggung jawab 

 RPP yang dikemabangkan mengacu pada kompetensi inti (KI) yang sudah ditetap-

kan oleh pemerintah. Adapun Kompetensi dasar dan indikator disusun berdasarkan 

kesepakatan dengan mempertimbangkan KD dan Indikataor pembelajaran tematik yang 

berlaku. Adapun KI yang telah ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut.  
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1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya.  

3.  Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, 

membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk 

ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah 

dan di sekolah dan tempat bermain.  

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan 

dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

Adapun produk akhir yang berupa silabus Bahasa Inggris kelas I dengan model tematik 

integratif berbasis karakter dapat dilihat pada lampiran. 

Pembahasan 

 Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan materi ajar  Baha-

sa Inggris MI untuk kelas 1 dengan model kreatif dan inovatif berbasis karakter memiliki 

arti yang sangat penting bagi banyak pihak seperti dosen pelaksana kegiatan pengabdian 

pada masyarakat, guru-guru Bahasa Inggris MI se Kecamatan Secang, sekolah serta siswa-

siswi MI se Kecamatan Secang. Terlaksananya kegiatan ini merupakan upaya untuk 

melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang menjadi salah satu tri dharma  

perguruan tinggi. Disamping itu, terciptanya hubungan baik antara TIM Pengabdian pada 

Masyarakat FKIP Universitas Tidar dengan masyarakat khususnya KKM MI Kecamatan 

Secang serta guru-guru Bahasa Inggris MI se Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. 

Terjalinnya kerjasama yang erat, diharapkan dapat ditindak lanjuti dengan terus membina 

kerjasama di masa yang akan datang. 

 Pelatihan ini memberikan beberapa materi terkait dengan konsep pembelajaran di 

MI, pembelajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak, pengembangan materi ajar, pembela-

jaran berbasis karakter serta pengembangan RPP yang di dalammnya memuat materi ajar  

Bahasa Inggris di MI. Jumlah peserta 23 guru perwakilan dari tiap-tiap  MI di Kecamatan 

Secang.Kegiatan ini diawali dengan pembekalan materi terkait dengan pembelajaran 

tematik integratif, pembelajaran berbasis karakter serta pengembangan silabus. Setelah 

pembekalan dan pelatihan, langkah berikutnya adalah penyusunan silabus Bahasa 

Ingggris untuk kelas 1 dan 4 dengan model tematik integratif berbasis karakter.  Pada akhir 

kegiatan ini, tersusunlah produk yang berupa sampel RPP Bahasa Inggris kelas 1 yang di 

dalamnya memuat materi ajar dengan model kreatif dan inovatif berbasis karakter. 

 Setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan diharapkan pihak sekolah melakukan 

upaya-upaya tindak lanjut untuk mengimplementasikan RPP yang berisi materi ajar 

tersebut serta meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa-siswi MI se Kecamatan 

Secang. Hasil yang didapat selama pelatihan diharapkan mampu menjadi pemacu 
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semangat bagi pihak sekolah khususnya siswa-siswi untuk selalu meningkatkan kemam-

puan mereka dalam  berbahasa Inggris.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dan 

uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut: 

a. Pelatihan dan pendampingan  ini  memberikan bekal dan arah kepada  guru-guru 

Bahasa Inggris MI se Kecamatan Secang untuk mengajarkan Bahasa Inggris sesuai 

kurikulum yang berlaku. Produk akhir kegiatan ini adalah RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) Bahasa Inggris yang di dalamnya memuat materi ajar 

dengan  model kreatif inovatif  berbasis karakter. 

b.  Materi yang disampaikan dapat diterima, dicerna dan dipahami peserta dengan 

baik. Pelatihan ini efektif dan kondusif.  

c. Kegiatan berlangsung dengan lancar, tepat waktu dan sesuai yang duharapkan 

dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lain 

dengan baik.  

Saran 

 Kegiatan pelatihan ini sangat bermanfaat dalam upaya untuk meningkatkan 

keterampilan  berbahasa Inggris. Untuk itu beberapa saran disampaikan sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pelatihan  untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun 

RPP maupun perangkat pembelajaran yang lain lebih sering dilaksanakan. 

Diharapkan dosen (Perguruan Tinggi) turun ke sekolah secara langsung biar faham 

praktek secara nyata.  

b. Hendaknya kegiatan ini dapat terus berlanjut sehingga lebih banyak lagi sekolah 

yang dapat merasakan manfaatnya.  

c. Hendaknya kegiatan ini tidak hanya untuk guru tapi program ini juga dapat 

dilaksanakan untuk siswa.  

  

Daftar Pustaka 
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ABSTRAK 

Proses pembelajaran di kelas adalah salah satu hal yang sangat penting 

untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Peningkatan kualitas 

pembelajaran yang berbasis active learning dengan menggunakan pem-

belajaran e-learning sangatlah dibutuhkan di dalam proses pembelajaran 

tersebut. Tujuan artikel ini adalah model pembelajaran yang mengapli-

kasikan EDMODO yang berbasis dalam jaringan (daring/online) serta 

pemanfaatan sumber pembelajaran daring sehingga para guru akan dapat 

memberi sentuhan inovasi atau mengembangkan serta menuliskan 

perangkat pembelajaran yang mengaplikasikan EDMODO untuk meng-

inisiasi keterampilan berpikir siswa yang kritis, kreatif dan aplikatif serta 

memiliki tingkat keterampilan teknologi yang lebih tinggi. Selain itu, 

siswa dapat meningkatkan keterampilan berpikir dan keterampilan lain 

yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil belajar.  

Kata Kunci : E- Learning, EDMODO, PBM 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pengelolaan pembelajaran yang berkualitas ditunjukkan, salah satunya dengan 

indikator proses pembelajaran yang inovatif dan memiliki karakteristik kritis, progresif 

dan kreatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Hal ini sangat 

mungkin dicapai oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang memadai. Peran 

guru dalam pendidikan Indonesia diatur dengan UU No. 14/ 2005 yang diantaranya 

memuat tentang kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial dan profesional. Salah satu hal yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kinerja dan 

kompetensi profesional guru adalah tingkat kenaikan pangkatnya yang dicapai apabila 

guru tersebut, salah satunya mampu menghasilkan karya tulis yang dapat bersumber dari 

pengalaman pembelajaran di sekolah. 

Salah satu hal menarik yang ditemukan dalam analisis mengenai latar belakang 

program ini di SMA KI Kota Magelang adalah bahwa pemanfaatan teknologi dalam 

pembelajaran yang implikasinya adalah perangkat pembelajaran yang aktif, masih sangat 

kurang di antara guru-guru SMA KI Kota Magelang karena berbagai keterbatasan, baik 

kompetensi sumber daya manusia maupun fasilitas. Pembelajaran yang menekankan pada 

aktivitas konvensional, khususnya yang tidak melibatkan teknologi yang inovatif akan 

membentuk pola keterampilan siswa yang kurang sesuai dengan kebutuhan jaman. Siswa 

akan cenderung cepat bosan sehingga pembelajaran tampak tidak menarik sehingga fokus 

dan keasyikan siswa untuk menekuni mata pelajaran akan semakin berkurang. 

Internet sebagai wahana yang sangat luas dan multi dimensi menawarkan lebih dari 

cukup sebagai sumber pembelajaran yang resourceful dan menarik. Berbagai platform yang 

bertebaran menjadi banyak pilihan bagi guru untuk dapat mengembangkan perangkat 

pembelajaran. EDMODO adalah situs berbasis dalam jaringan yang tepat guna karena 

memberi berbagai macam fasilitas menarik yang mendukung pembelajaran. Bahasa 

populer untuk platform semacam ini adalah e-learning atau kelas virtual. Dengan menginte-

grasikan tampilan media sosial dalam performa visualnya maka para siswa yang mengi-

kuti kelas virtual ini merasa seperti sedang berinteraksi dengan santai namun serius. Fitur 

yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran adalah polling, quiz, file/ links, 

assignment, library dan berbagai fitur lainnya. Terlebih platform ini gratis sehingga dapat 

diakses oleh masyarakat luas. Untuk memperkaya kelas virtual ini para guru dan siswa 

dapat mengakses sumber dalam jaringan lain yang difasilitasi oleh pemerintah yaitu 

Perpustakaan Nasional yang saat ini melanggan banyak sekali jurnal, buku, maupun situs 

yang kredibel. 

Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai pada tahun 2016 tak pelak 

memunculkan warna baru dalam perspektif pendidikan Indonesia. Ada beberapa aspek 

yang sangat berpengaruh pada dunia pendidikan di era ini. Aspek globalisasi, inovasi dan 
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teknologi seharusnya menjadi perhatian yang spesifik bagi pendidikan. Proses pembela-

jaran seyogyanya mampu mengakomodasi kebutuhan siswa untuk menghadapi tantangan 

era yang baru. Penguasaan keterampilan berpikir kritis, aktif, dan inovatif adalah tujuan 

dari pembelajaran yang bervisi pada inovasi. Dengan demikian program pendampingan 

di SMA KI Kota Magelang ini akan tepat sasaran yaitu menjawab permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra tersebut. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada beberapa hasil penelitian dan 

diskusi dengan para guru SMA pada saat observasi teridentifikasi beberapa masalah yaitu:  

(1) Guru-guru mengalami kesulitan untuk mengembangkan perangkat dan media 

pembelajaran yang kontekstual untuk mengajarkan mata pelajaran pada murid-

murid SMA dengan metode yang inovatif, utamanya yang melibatkan peran 

teknologi, 

(2) Ketersediaan perangkat dan koneksi internet yang masih terbatas pada SMA KI, 

Kota Magelang sehingga pelaksanaan pembelajaran yang berbasis teknologi 

internet menjadi relatif penuh tantangan, 

(3) Pengelolaan pembelajaran di SMA KI Kota Magelang yang lebih cenderung meng-

gunakan metode pengajaran teoritis konvensional yang berfokus dalam represent-

tasi verbal daripada keterampilan kreatif dan aplikatif. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: para guru memiliki tingkat kompetensi yang lebih 

unggul dalam hal pemanfaatan teknologi dalam rangka mengembangkan perangkat 

pembelajaran serta mampu mengaplikasikan perangkat pembelajaran tersebut dalam 

proses pembelajaran di kelas. Dengan demikian siswa yang mengikuti proses pembelajaran 

menjadi melek teknologi, mampu berpikir kreatif dan aplikatif dengan perangkat 

pembelajaran inovatif serta memiliki tingkat keterampilan teknologi yang lebih tinggi. 

 

LANDASAN TEORI 

Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jejaring sosial yang diperun-

tukkan bagi guru, murid sekaligus orang tua murid. Edmodo mempunyai beberapa 

manfaat dalam pembelajaran sebagai berikut : 

1. Edmodo merupakan wahana komunikasi dan diskusi yang sangat efisien untuk 

para guru dan murid 

2. Dengan Edmodo, siswa satu dengan siswa lainnya dapat dengan mudah berinte-

raksi dan berdiskusi dengan pantauan langsung dari gurunya. 

3. Selain itu, Edmodo mempermudah komunikasi antara guru, murid sekaligus orang 

tua murid. 
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4. Sebagai sarana yang tepat untuk ujian maupun quiz. 

5. Guru dapat memberikan bahan ajar seperti pertanyaan, foto, video pembelajaran 

kepada murid dengan mudah. Selain itu, murid juga dapat mengunduh bahan ajar 

tersebut 

6. Dengan adanya Edmodo, orang tua murid dapat memantau kegiatan belajar 

anaknya dengan mudah. 

7. Mempermudah guru dalam memberikan soal dari mana saja dan kapan saja. 

Terdapat banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan Edmodo untuk menunjang 

proses pembelajaran. Berikut fitur-fitur yang terdapat pada Edmodo:  

1. Polling: polling merupakan salah satu fitur yang hanya dapat di gunakan oleh guru. 

Fitur ini biasanya di gunakan oleh guru untuk mengetahui tanggapan siswa mengenai 

hal tertentu. Dibawah ini merupakan contoh tampilan polling pada Edmodo : 

2. Gradebook: Fitur ini mirip seperti catatan nilai siswa. Dengan fitur ini, guru dapat 

memberi nilai kepada siswa secara manual maupun otomatis. Fitur ini juga memung-

kinkan seorang guru untuk memanajemen penilaian hasil belajar dari seluruh siswa. 

Penilaian tersebut juga dapat diexport menjadi file . Pada fitur Gradebook, guru 

memegang akses penuh pada fitur ini sedangkan siswa hanya dapat melihat rekapan 

nilai dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. 

3. Quiz: Fitur Quiz hanya dapat dibuat oleh guru, sedangkan siswa tidak mempunyai 

akses untuk membuat quiz. Mereka hanya bisa mengerjakan soal quiz yang diberikan 

oleh guru. Quiz digunakan oleh guru untuk memberikan evaluasi online kepada siswa 

berupa pilihan ganda, isian singkat maupun soal uraian. 

4. File and Links: Fitur ini berfungsi untuk mengirimkan note dengan lampiran file dan 

link. Biasanya file tersebut ber-ekstensi .doc, .ppt, .xls, .pdf dan lain-lain. 

5. Library: Dengan fitur ini, guru dapat mengunggah bahan ajar seperti materi, 

presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain. Fitur ini juga berfungsi 

sebagai wadah untuk menampung berbagai file dan link yang dimiliki oleh guru mau-

pun murid. 

6. Assignment: Fitur ini digunakan oleh guru untuk memberikan tugas kepada murid 

secara online. Kelebihan dari fitur ini yaitu dilengkapi dengan waktu deadline, fitur 

attach file yang memungkinkan siswa untuk mengirimkan tugas secara langsung 

kepada guru dalam bentuk file document 〉pdf, doc, xls, ppt《, dan juga tombol ｠Turn 

inを pada kiriman assignment yang berfungsi menandai bahwa siswa telah menyelesai-

kan tugas mereka. 

7. Award Badge: Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup, 

biasanya guru menggunakan fitur award badges ini 

8. Parent Code: Dengan fitur ini, orang tua murid dapat memantau aktivitas belajar yang 

dilakukan anak-anak mereka. Untuk mendapatkan kode tersebut, orang tua murid 

dapat mendapatkannya dengan mengklik nama kelas/ grup anaknya di Edmodo atau 

dapat memperolehnya langsung dari guru yang bersangkutan.  
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Dilihat dari manfaat dan juga fitur-fiturnya, edmodo merupakan pilihan yang sangat tepat 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran online. Selain itu, Edmodo juga memper-

mudah kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid. Nilai plus lain dari Edmodo 

adalah orang tua murid dapat memantau perkembangan kegiatan belajar putra-putri 

mereka. (http://www.nesabamedia.com/pengertian-manfaat-dan-fitur-edmodo/) 

METODE PELAKSANANAN 

Pelaksanakan program dilakukan secara kolaboratif (bermitra) antara tim dosen 

Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untidar dengan para guru mata pelajaran di SMA KI Kota 

Magelang dan para siswa SMA KI Kota Magelang tersebut. Peran guru adalah memberikan 

data yang riil, atau sesuai dengan pengalaman mengenai keadaan yang dialami oleh guru 

mata pelajaran utamanya yang terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam proses pembe-

lajaran. Agar pelaksanaan pembimbingan ini menjadi terfokus pada inti yang hendak 

disampaikan maka menggunakan metode Lesson Study (LS) yang berafiliasi pada Class 

Action Research (CAR) yang memiliki karakteristik Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi, 

serta Refleksi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari kegiatan pendampingan e-learning di SMA Kristen Indonesia Kota Magelang 

dihasilkan beberapa hal sebagai berikut: 

(1) Dari aspek kemampuan, para peserta kelompok guru mampu untuk membuat akun 

EDMODO (note, assignment, quizz dan poll), akun perpusnas dan mengintegrasian 

EDMODO dengan sumber literatur lain dari Perpusnas.  
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Tabel 1 Daftar Akun EDMODO  

No Nama Guru Mata Pelajaran Kelas Kode Login 

EDMODO 

1. Agnes Wiwien 

Prasetyati 

Bahasa Inggris X, XI, XII hnmghj 

2. Hendryawan Kimia X hibsgj 

XI kckvzm 

XII wajuhe 

3. F. Purbajati Matematika XI IPS ngpphx 

XI IPA sznhjg 

XII IPS bdn6pd 

XII IPA 756bkx 

4. Magdalena P.T. Sejarah X, XI, XII uh70df 

5. Dian A. Bimbingan 

Konseling 

X, XI, XII  

6. Mg. Eti Darwanti Ekonomi X, XI, XII  

7. Antonius T.W. Bahasa Indonesia X cenaas 

XI dfap8y 

XII htw2mm 

8. Lilik Nurmarsidi Biologi X q997q 

XI s3fzhw 

XII jwrum8 

9. Istianingrum Fisika X p6cmhc 

XI kf5944 

XII 4t93wd 

10. Sri Maha 

Handayani 

Agama  X, XI, XII zyune6 

Kewarganegaraan XI vk32zy 

11. Marcellinus 

Slamet 

Bahasa Jawa X, XI, XII uib89y 

12. Samuel Budi L. TIK X 5spwn4 

XI IPA x45ycp 

XI IPS 37tqkj 

XII IPA g3udfn 

XII IPS p7qawq 

13. Beny Darmawan 

A. 

Sosiologi X, XI, XII  

14. Femmilia Bahasa Inggris X, XI, XII iu87dh 

 

(2) Dari aspek kemampuan, para peserta kelompok siswa mampu untuk membuat akun 

EDMODO (membuat note, mengerjakan assignment, mengerjakan quizz dan mengisi 

poll), akun perpusnas.  
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Tabel 2 Daftar Akun EDMODO Kelompok Siswa 

No Nama Siswa Kelas Kode Login 

EDMODO 

Email Address 

1. Aurelia 

Gabrielle 

Sutejo 

X conanaurenza aurenza2008 

2. Margono X margono margono@gmail.com 

3. Arjuna Petra XI 

IPA 

Arjunaernanto arjunapetra.23062000@gmail.com 

4. Disa 

Febriantika 

XI 

IPA 

Disasasa disafebriantika@gmail.com 

5. Klaudia 

Mawuntu 

XI IPS enjoyajaA mawuntuklaudia@gmail.com 

6. Yoni Degei XI IPS deiyoka55 ydegei@yahoo.com 

7. Argo 

Bintang 

XII 

IPA 

akimustika argobintang3@gmail.com 

8. Rahel 

Silitonga 

XII 

IPA 

basket81 rahelsilitonga55@gmail.com 

9. Insyai Rina 

Warer 

XII 

IPS 

daydream21 insyairina21@gmail.com 

10. Fransisca 

Anggi 

XII 

IPS 

123Sisca fransiscaanggi97@gmail.com 

 

(3) Motivasi guru untuk melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning 

cukup baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan akun EDMODO yang sudah digunakan 

baik itu oleh guru maupun siswa. 

(4) Pendampingan e-learning di SMA Kristen Indonesia Kota Magelang ternyata sangat 

dibutuhkan para guru, karena selama ini sebagian besar guru belum pernah mengikuti 

pelatihan sejenis. 

(5) Para guru dapat mengintegrasikan materi yang mereka dapat dari perpusnas didalam 

mata pelajaran yang mereka ampu. 

(6) Adanya peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-menga-

jar di dalam kelas setelah pendampingan e-learning. 

(7) Motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan e-learning 

sangat baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan akun EDMODO yang sudah digunakan 

siswa untuk mengerjakan tugas (note, assignment, quizz dan poll). 
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Gambar 1.  Tangkap Layar EDMODO Siswa SMA KI 

 

 

Gambar 2.  Tangkap Layar EDMODO Guru dan Siswa SMA KI 

 

KESIMPULAN 

Dari kegiatan pendampingan e-learning di SMA Kristen Indonesia Kota Magelang 

dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut cukup berhasil, hal ini bisa dibuktikan dengan 

beberapa hal seperti berikut ini: (1) Pendampingan e-learning di SMA Kristen Indonesia 

Kota Magelang ternyata sangat dibutuhkan para guru, karena selama ini sebagian besar 

guru belum pernah mengikuti pelatihan sejenis; (2) Adanya peningkatan kompetensi guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas setelah pendampingan e-

learning; (3) Motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan 

e-learning sangat baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan akun EDMODO yang sudah diguna-

kan siswa untuk mengerjakan tugas (note, assignment, quizz dan poll). 
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IbM BAGI MASYARAKAT DESA BALESARI MELALUI PROGRAM 

PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PERAN KOMITE SEKOLAH 

DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN  

MADRASAH IBTIDAIYAH 

 

Oleh : 

Sri Haryati (FKIP-UNTIDAR) 

 

 

1. Pendahuluan 

Mutu pendidikan madrasah, khususnya madrasah ibtidaiyah, di Indonesia masih 

memprihatinkan. Salah satu bukti adalah bahwa berdasarkan data hasil akreditasi sekolah/ 

madrasah, sebagian besar status akreditasi madrasah ibtidaiyah di Indonesia berada pada 

peringkat C (Cukup) yaitu 56%, dan B (Bagus) yaitu 35,1%. Masih sangat sedikit yang berada 

pada peringkat Sangat Baik, yaitu hanya 8,8% (BAN-S/M, 2015). Hal tersebut berbeda dengan 

hasil akreditasi sekolah yang lebih banyak berada pada peringkat sangat bagus dan bagus. 

Berdasarkan analisis terhadap hasil akreditasi madrasah ibtidaiyah, terdapat tiga standar 

yang paling rendah nilainya, yaitu (a) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (b) sarana 

dan prasarana, serta (c) standar proses. 

Di Desa Balesari, yang merupakan desa binaan Universitas Tidar, terdapat satu 

madrasah ibtidaiyah, yaitu MI Al Iman Balesari. Walaupun status akreditasi MI ini B (Bagus) 

dengan nilai 76, tiga standar yang disebutkan sebelumnya (tendik, sarpras, dan proses) juga 

merupakan tiga masalah terbesar. 

Dari segi pendidik, terjadi missmatch 100% karena guru yang mengajar pada MI ini 

semua (11 orang) bergelar S.Pd.I. Mereka semua merupakan lulusan Program Studi 

Pendidikan Agama Islam  yang dididik menjadi guru mata pelajaran PAI, sementara mereka 

harus menjadi guru kelas di MI ini. Mereka harus mengajar semua mata pelajaran pada 

masing-masing kelas. Artinya, dari sisi kompetensi pedagogik dan profesional secara formal 

mereka tidak terbekali. Sementara mereka juga belum pernah mengikuti pelatihan atau 

pendidikan untuk itu. Akibatnya mereka melaksanakan pengajaran seadanya. Hal tersebut 

merupakan penyebab utama nilai akreditasi pada standar Tendik menjadi rendah (52). 

Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa MI ini tidak memiliki satupun tenaga 

kependidikan (staf tata usaha) yang juga merupakan faktor penilaian akreditasi. 

Sarana dan prasarana pada madrasah ini merupakan masalah besar kedua. Jumlah 

siswa yang cukup banyak (234 anak) tidak diimbangi jumlah ketersediaan ruang belajar yang 

memadai. Hampir semua kelas memiliki rombongan belajar jauh di atas standar. Berdasarkan 

standar (Sarpras), jumlah terbanyak rombel SD/MI adalah 28 anak, namun semua kelas pada 

MI ini jumlah siswanya lebih dari 40. Akibatnya tempat duduk siswa berdesakan dan 
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suasanya pembelajaran jauh dari kondusif. Hal tersebut diperparah dengan ketiadaan per-

pustakaan dan ketersediaan media pembelajaran yang sangat minim. Skor akreditasi standar 

sarpras madrasah ini adalah 54. 

Masalah utama ketiga yang dihadapi MI ini adalah standar proses. Missmatch latar 

belakang pendidikan guru, sangat terbatasnya pendidikan dan latihan yang tersedia, keter-

sediaan sarana prasarana yang minim, dan intensitas supervisi pembelajaran oleh pengawas 

dan kepala madrasah yang sangat rendah merupakan penyebab rendahnya kualitas proses 

pembelajaran (skor 62). 

Komite sekolah/ madrasah yang merupakan representasi masyarakat dalam pendidik-

an, memiliki empat fungsi, yaitu sebagai advisory agency (pemberi saran/ pertimbangan), 

supporting agency (pemberi dukungan), controlling agency (kepengawasan), dan mediating 

agency (mediator). Tugas utama komite sekolah/madrasah adalah memberi saran, dukungan, 

kepengawasan, dan mediasi dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan sekolah/ 

madrasah. 

Pelaksanaan fungsi dan peran komite sekolah MI Al Iman Balesari belum sesuai yang 

diharapkan, bahkan dapat dikatakan sangat minim. Keempat fungsi tersebut di atas tidak 

terwujudkan. Dalam satu tahun, para pengurus hanya bertemu dan melakukan kegiatan satu 

kali, yaitu pada saat penggalangan dana dari orang tua siswa baru. Praktis tujuan utama lem-

baga ini, yaitu mendukung peningkatan mutu pendidikan madrasah, tidak dilaksanakan 

sesuai dengan harapan. 

2. Permasalahan Mitra 

 Berdasarkan observasi dan wawancara dengan kepala dan beberapa guru MI Al Islam 

Balesari, terdapat beberapa masalah yang terkait dengan komite sekolah. Tiga yang utama 

adalah (a) minimnya pemahaman atau pengertian para pengurus komite sekolah MI Al Iman 

Balesari akan keempat fungsi mereka, yaitu sebagai advisory, supporting, controlling, dan 

mediating agency, (b) karena minimnya pemahaman, pelaksanaan fungsi mereka juga sangat 

kurang, khususnya dalam mendukung terlaksananya layanan pendidikan yang optimal, serta 

usaha peningkatan mutu pendidikan madrasah, (c) karena fungsi komite sekolah tidak 

terlaksana, partisipasi masyarakat dalam pendidikan sangat rendah, sementara sekolah/ 

madrasah swasta sangat tergantung pada partisipasi masyarakat. 

3. Target dan Luaran 

Adapun target dan luaran kegiatan ini adalah sebagai berikut: (a) semua pengurus 

Komite Sekolah MI Al Iman Balesari memahami dan menguasai keempat fungsi komite 

sekolah sebagai advisory, supporting, controlling, dan mediating agency, (b) Komite Sekolah 

mampu melaksanakan fungsi advisory dengan memberikan saran dan masukan kepada 

madrasah dalam pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah, (c) Komite Sekolah 

mampu melaksanakan fungsi supporting dengan mendukung pemecahan masalah yang 

dihadapi madrasah, yaitu sangat terbatasnya ruang, kualitas sarana-prasarana yang kurang 
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memadai, dan kualitas proses belajar-mengajar yang kurang optimal, (d) Komite Sekolah 

mampu melaksanakan fungsi mediating dengan memediasi madrasah dengan tokoh agama, 

tokoh masyarakat, alumni, dan masyarakat umum untuk dapat secara bersama-sama 

memecahkan masalah yang dihadapi MI Al Iman Balesari, dan (e) Komite Sekolah mampu 

melaksanakan fungsi controlling dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembe-

lajaran dan pengelolaan 3M (man, money and materials). 

4. Metode Pelaksanaan 

 Sasaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah (1) kepala dan guru MI, (2) 

pengurus Komite MI (3) alumni MI, (4) tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa 

Balesari. Jumlah peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sebanyak 51 orang yang 

terdiri dari keempat unsur di atas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan 

berdasarkan permohonan Kepala MI Al Iman Balesari sebagaimana terutang dalam surat 

permohonan Nomor 24/MI.BLSR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Permohonan 

Bantuan Peningkatan Mutu Madrasah.  

 Metode kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah penyampaian informasi , 

pelatihan, dan pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kegiatan 

komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan madrasah.  

5. Kelayakan Perguruan Tinggi 

5.1 Kelayakan Tim Pengusul 

 Ketua dan anggota tim pengusul kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah 

berpengalaman dalam kegiatan kemasyarakatan terkait dengan peningkatan kinerja komite 

sekolah tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.  

Ketua tim pengusul (Prof. Dr. Sukarno, M.Si) adalah dosen senior pada FKIP-Untidar 

yang menjabat sebagai Dekan FKIP-Untidar, yang telah melaksanakan berbagai kegiatan 

fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalaman yang dimiliki adalah 

sebagai:  

1. Ketua Dewan Pendidikan Kota Magelang (2008-saat ini),  

2. Koordinator Dewan Pendidikan se Eks-Karesidenan Kedu (2013-saat ini), 

3. Anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Tengah (2013-

saat ini), 

4. Ketua Active Learning Facilitator Association (ALFA) Jawa Tengah-DIY (2012-2016), 

5. Konsultan Pendidikan DBE 2-USAID (Decentralized Basic Edication – United States Agency 

for International Development) (2005-2010),  

6. Konsultan Pendidikan REDIP-JICA (Regional Development and Improvement Project – 

Japan International Cooperation Agency) (2000-2005).  

Anggota Tim (Dr. Sri Haryati, M.Pd.) merupakan Doktor Manajemen Pendidikan 

yang memiliki kualifikasi dan pengalaman dalam peningkatan mutu sekolah/madrasah. 
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Yang bersangkutan mengampu mata kuliah Profesi Kependidikan yang antara lain berisi 

materi Peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Yang terakhir, pada tahun 2014, yang 

bersangkutan melaksanakan pengabdian masyarakat dengan judul ｠Peningkatan Mutu 
Madrasah Ibtidaiyah se Kecamatan Secang ”erbasis “kreditasiを.   

Dengan pertimbangan di atas, pelaksanaan kegiatan ini tidak akan banyak mengalami 

kendala teknis, bahkan dengan pengalaman yang dimiliki tim pengabdian, pelaksanaan 

kegiatan ini akan bisa berjalan dengan lancar  dan mendapat sambutan yang sangat baik baik 

oleh mitra serta berhasil mencapai tujuan kegiatan ini.  

5.2 Kelayakan LPPM Universitas Tidar 

 Komitmen Untidar khususnya LPPM Untidar dalam mengembangkan potensi 

masyarakat baik dalam dunia pendidikan maupun bidang-bidang lainnya sangatlah tinggi. 

Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah 

dilaksanakan oleh LPPM Untidar. Semua layanan kegiatan ini didukung oleh sumber daya 

manusia dan dana yang sangat memadahi. Hal ini menunjukkan Untidar sangat responsif 

terhadap isu-isu lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 

Secara lebih khusus, LPPM Untidar juga telah melaksanakan berbagai pengabdian 

kepada masyarakat di wilayah Desa Balesari, Kecamatan Windusari karena merupakan 

wilayah binaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada tingkat Universitas, bersifat 

umum, maupun khusus berdasarkan ciri khas masing-masing fakultas.  

5.3 Kelayakan Mitra 

 Mitra utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kepala, guru-guru, dan 

pengurus komite  Madrasah Ibtidaiyah Al Iman Balesari, Kecamatan Windusari Kabupaten 

Magelang  yang telah memiliki komitmen bersama yang tinggi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan madrasah yang mereka pimpin. Salah satu bukti konkret adalah diraihnya 

peringkat B (Baik) dengan nilai 72 akreditasi sekolah/ madrasah pada tahun 2012. Mereka 

menyatakan sangat termotivasi untuk meraih A (sangat baik) pada tahun 2017.  

6. Hasil dan Luaran Yang Dicapai 

6.1 Hasil Ipteks bagi Masyarakat 

Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ｠Program Pendampingan Optimalisasi Peran 

Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Al Islam Balesari, 

Windusariを dilaksanakan dari tanggal ｲｲ Januari sampai dengan ｱ November ｲｰｱｶ yang 
dapat dirinci sebagai berikut. 
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Tabel 1 

Waktu dan Materi Kegiatan Ipteks bagi Masyarakat 

No. Waktu Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan Tempat 

1 22 Januari 

2016 

Koordinasi Pelaksanaan 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Perencanaan kegiatan 

oleh Tim PKM, Kepala 

MI, guru, dan 

pengurus inti komite 

madrasah 

MI Al Islam 

Balesari 

2 04 Juni 2016  Materi 1:  

Komite Sekolah dan 

Peningkatan Mutu 

Pendidikan Madrasah 

Sosialisasi pentingnya 

peningkatan mutu 

pendidikan dalam 

menjaga dan 

mempertahankan 

eksistensi madrasah 

MI Al Islam 

Balesari 

3 11 Juni 2016 Materi 2: 

Komite Sekolah dan 

Partisipasi Masyarakat 

dalam Pendidikan 

Sosialisasi pentingnya 

partisipasi masyarakat 

dalam pemeliharaan 

dan peningkatan mutu 

madrasah 

MI Al Islam 

Balesari 

4 23 Juli  

2016 

Materi 3: 

Optimalisasi 

Pelaksanaan Fungsi dan 

Peran Komite Sekolah 

Sosialisasi empat fungsi 

komite madrasah 

(advisory, supporting, 

controlling, dan 

mediating agency) 

MI Al Islam 

Balesari 

5 3 Agustus 

2016 

Kegiatan 1: 

Peningkatan Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pendidikan  

Pemberian motivasi 

partisipasi  masyarakat 

dalam pendidikan 

melalui Halal bi halal   

MI Al Islam 

Balesari 

6 3 Septem-

ber 2016 

Kegiatan 2: 

Pemantaban Organisasi 

Komite Madrasah 

Reorganisasi Komite 

MI Al Islam Balesari 

dalam rangka optimali-

sasi pelaksanaan peran 

komite madrasah 

MI Al Islam 

Balesari 

7 24 Septem-

ber 2016 

Kegiatan 3: 

Pendampingan 

Penyusun an Program 

Tahunan Komite 

Madrasah 

Pendampingan Penyu-

sunan Rencana Kegiat-

an Komite MI Al Iman 

Balesari Tahun 2016/ 

2017 

MI Al Islam 

Balesari 

8 8 Oktober 

2016 

Kegiatan 4: 

Pemantaban Program 

dan Pengesahan 

Program Tahunan 

Penyempurnaan dan 

Pengesahan Program 

Kegiatan Komite MI Al 

Iman Balesari Tahun 

2016/ 2017 

MI Al Islam 

Balesari 
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9 25 Oktober 

2016 

Kegiatan 5: 

Pelaksanaan Kegiatan 

Majalah Dinding bagi 

Siswa 

Perintisan pembuatan 

majalah dinding 

sebagai sumber dan 

media pem-belajaran 

MI Al Islam 

Balesari 

10 1 

November 

2016 

Kegiatan 6: 

Pelaksanaan Gerakan 

Kebersihan Lingkungan 

Pencanangan dan fasili-

tasi gerakan kebersihan 

lingkungan 

(penyerahan 12 tong 

sampah) 

MI Al Islam 

Balesari 

 

Peserta kegiatan Ipteks bagi Masyarakat ｠Program Pendampingan Optimalisasi Peran 
Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyahを adalah 

pengurus komite madrasah, kepala madrasah, kepala desa, guru, dan para tokoh masyarakat. 

Dua jenis kegiatan utama yang dilaksanakan adalah sosialisasi (3 materi) dan pedampingan 

perencanaan serta pelaksanaan program (6 kegiatan). 

 Pada dasarnya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlaksana sesuai ren-

cana dan hasilnya sangat nyata. Dari segi kuantitas, kegiatan ini direncanakan 7 (tujuh) kali, 

namun karena antusiasme para peserta sangat tinggi dan berdasarkan permintaan dari 

pengurus komite dan kepala madrasah, kegiatan terlaksana 10 (sepuluh) kali. Dari segi 

kualitas, pemahaman dan kesadaran akan pelaksanaan peran dan fungsi komite madrasah 

para pemangku kepentingan (kepala madrasah, pengurus komite madrasah, dan tokoh 

masyarakat) meningkat. Hal tersebut ditandai kedatangan dan partisipasi aktif mereka dalam 

rapat-rapat pleno maupun rapat-rapat inti. 

6.2 Luaran yang Dicapai 

Sesuai dengan rencana kegiatan, luaran pengabdian kepada masyarakat ini pada 

dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perencanaan dan pelaksanaan program 

tahunan Komite MI Al Iman Balesari. 

6.2.1 Perencanaan Kegiatan Tahunan 

6.2.1 Setelah mengikuti sosialisasi tentang (1) organisasi, tujuan, fungsi dan peran komite 

sekolah/madrasah, (2) pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan, dan (3) pentingnya peningkatan mutu layanan pendidikan dalam 

memantabkan eksistensi madrasah, pengurus komite MI Al Iman bersama kepala dan 

para guru, serta dipandu oleh Tim PKM,  merumuskan program kegiatan tahunan 

peningkatan mutu pendidikan madrasah. Pada Tahun Ajaran 2016/2017 ini, Komite 

Madrasah bersama unsur warga madrasah yang lain menyepakati melaksanakan 8 

(delapan) program kegiatan peningkatan mutu pendidikan madrasah, yaitu (1) 

Peningkatan Budaya Bersih, (2) Peningkatan Pendampingan Belajar, (3) Pembuatan 

Majalah Dinding, (4) Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran, (5) Penambahan 
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Jamban Madrasah, (6) Peningkatan Pendidikan Karakter, (7) Gerakan Orang Sukses 

Mengajar, dan (8) Pembuatan Zebra Cross dan Pembatas Jalan Raya. 

6.2.2 Pelaksanaan Program Kegiatan 

Setelah merencanakan program tahunan, pengurus komite madrasah MI Al Iman 

Balesari mulai melaksanakan program-program tersebut. Masing-masing kegiatan 

diampu oleh satu tim dengan penanggungjawabnya yang berbeda. Yang berikut 

merupakan program yang sudah dimulai pelaksanaannya, bahkan ada satu kegiatan 

yang sudah selesai dilaksanakan. 

6.2.2.1 Peningkatan Budaya Bersih 

Kegiatan ini dilaksanakan mengingat kondisi lingkungan yang kurang bersih, tidak 

adanya tong sampah, dan siswa membuang sampah di sembarang tempat. Kegiatan 

ini bertujuan untuk meningkatkan budaya bersih bagi siswa dan warga madrasah 

sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan madrasah.  

Kegiatan ini diawali dengan pengadaan 12 tong sampah pada keduabelas kelas, 

memberikan tulisan ｠Buang Sampah di Siniを dan mensosialisasikannya kepada 
semua guru dan siswa. Berdasarkan keputusan bersama antara pengurus komite mad-

rasah dan warga madrasah, sebuah tim yang diketuai kepala madrasah melakukan 

pembiasaan, pemantauan, dan penguatan kegiatan budaya bersih ini. 

6.2.2.2 Peningkatan Pendampingan Belajar 

Berdasarkan keluhan dan masukan para tokoh masyarakat dan para guru, komite MI 

Al Islam Balesari merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan peran orang 

tua/wali siswa dan masyarakat dalam pendampingan belajar siswa. Sebagai langkah 

awal, kegiatan ini diawali dengan mengumpulkan semua orang tua/wali siswa dan 

beberapa tokoh agama/masyarakat, dikemas dengan kegiatan Halal bi Halal.  

Seorang tokoh agama, yang sekaligus Ketua Umum Pusat Pendidikan Al Iman yang 

berkedudukan di Kota Magelang, menjadi motivator utama bagi para orang tua/wali 

siswa dan masyarakat yang hadir. Ketua Tim PKM, yang merupakan Ketua Dewan 

Pendidikan Kota Magelang sekaligus Dekan FKIP-Untidar, juga diberi kesempatan 

untuk memotivasi para peserta untuk meningkatkan fungsi pendampingan belajar 

siswa. 

6.2.2.3  Pembuatan Majalah Dinding 

Kegiatan ini diusulkan oleh para guru MI Al Iman mengingat sangat terbatasnya 

sumber belajar dan media pembelajaran siswa. Kegiatan ini diawali dengan 

pengadaan contoh hasil majalah dinding dari FKIP-Untidar dengan tujuan memberi-

kan model dan inspirasi bagaimana membuat majalah dinding yang baik. Selanjutnya 

para guru diberi penjelasan/pelatihan singkat dan diharapkan untuk melatih para 
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siswa untuk membuat majalah dinding sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan 

mereka. 

6.2.2.4 Peningkatan Kualitas Proses Pembelajaran 

Satu kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di MI Al Islam 

”alesari. Nama kegiatan ini adalah 】Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penerapan 
Pembelajaran “ktifを. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim PKM FKIP-Untidar dengan 

tujuan membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenang-

kan (PAIKEM). Peserta kegiatan adalah semua guru MI Al Islam Balesari berjumlah 

15 (lima belas) orang.  

Materi yang digunakan adalah paket pelatihan yang disusun Tim DBE  (Decentralized 

Basic Education《 yang berjudul ｠Active Learning in Schoolを. Karena terbatasnya waktu, 
Tim lebih banyak memberikan motivasi kepada para peserta mengenai apa, mengapa, 

dan bagaimana pembelajaran aktif. Para peserta sangat antusias mengikuti kegiatan 

ini dan meminta kegiatan ini dilanjutkan dengan pendampingan perencanaan, pelak-

sanaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis pembelajaran aktif.  

7. Simpulan dan Tindak Lanjut 

7.1 Simpulan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul ｠IbM ”agi Masyarakat Desa 
Balesari Melalui Program Pendampingan Optimalisasi Peran Komite Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyahを telah dilaksanakan sesuai yang 
direncanakan. Secara kuantitatif, Tim PKM merencanakan 7 (tujuh) kegiatan, namun meng-

ingat perkembangan di lapangan, Tim melaksanakan 10 (sepuluh) kegiatan.  

Dari segi kualitas, tujuan utama peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaksanaan 

fungsi dan peran komite madrasah juga telah tercapai. Hal tersebut terbukti dengan 

terumuskan dan diberlakukannya Program Kegiatan Komite Madrasah Tahun 2016/2017. 

Bahkan 4 (empat) dari 8 (delapan) kegiatan telah dilaksanakan, namun perlu tindak lanjut. 

7.2 Rencana Tindak Lanjut 

Kegiatan PKM ini merupakan rintisan peningkatan mutu layanan pendidikan 

madrasah berbasis partisipasi aktif masyarakat sehingga memerlukan usaha yang berkesi-

nambungan dan berkelanjutan. Sesuai dengan ｠Program Kegiatan Komite Madrasah Tahun 
ｲｰｱｶ/ｲｰｱｷを empat kegiatan telah dimulai namun perlu ditindaklanjuti. Keempatnya adalah 

(1) Peningkatan Budaya Bersih, (2) Pembuatan Majalah Dinding, (3) Penigkatan Pendam-

pingan Belajar oleh Orang Tua/Wali Siswa, dan (4) Peningkatan Kualitas Pembelajaran. 

Sedangkan empat kegiatan yang dijadwalkan untuk dilaksanakan komite madrasah pada 

tahun pelajaran 2016/2017 adalah (1) Penambahan Jamban Madrasah, (2) Peningkatan 

Pendidikan Karakter, (3) Gerakan Orang Sukses Mengajar, dan (4) Pembuatan Zebra Cross 

dan Pembatas Jalan Raya. 
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Pihak MI Al Islam Balesari, khususnya Kepala MI, para guru, dan pengurus komite 

madrasah memohon Tim PKM FKIP-Untidar untuk melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat kembali di MI ini, terutama melanjutkan pendampingan pelaksanaan rintisan 

kegiatan yang telah dicanangkan. 

 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Departemen Pendidikan Nasional. 2012. Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah. 

Jakarta: Dirjen Dikdasmen 

Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. 2012. Pedoman Supervisi Pengawas Madrasah dan 

Pengawas PAI pada Sekolah. Semarang: Bidang Mapenda 

Mendiknas.2002.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



158 Prosiding Seminar Regional KORPRI UNTIDAR 2017 

 

 

 

  



Kerjasama Publik dan Swasta  ... (Sri Mulyani)  159 

 

KERJASAMA PUBLIK DAN SWASTA DALAM PENGELOLAAN 

PARKIR DI OBYEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG  

KOTA MAGELANG 
 

Oleh : 
Sri Mulyani 

 

ABSTRAK 

Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting 

untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan 

kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemitraan dalam pengelolaan parkir 

sebaiknya dilakukan antara PD Pengelola Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng 

dengan pihak swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumen-

tasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kemitraan 

pengelolaan parkir antara PD POW Taman Kyai Langgeng dengan pihak 

swasta harus dilakukan karena akan membawa dampak baik dan saling me-

nguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir di Taman 

Kyai Langgeng tidak hanya antara pemerintah dan pihak swasta tetapi juga 

memerlukan keterlibatan masyarakat. 

Kata Kunci: Kerjasama Pemerintah-Swasta, Parkir, Kemitraan 

 
 

ABSTRACT 
 

 Public private partnership (Public Private Partnership) is viewed essential to meet the 

availability of infrastructure and improvement of the service of the basic needs of the 

community are included in the management of the parking lot. The aim of the study was 

to observe how the contract in partnership of parking management between PD POW 

TKL and private organization is implemented. This research employed qualitative 

approach. Data were collected through observation, interviews and documentation of 

informants directly involved in the implementation of these activities, and analyzed 

with reduction, presentation, and conclusion. The resuts of the research indicated that: 

(1) Determination of the parking management contract in partnership between PD 

POW TKL and private organization should be implemented because will brought good 

impact and mutual benefit between the parties involved. (2) The implementation of 

parking management partnerships need to involve society that live around this place. 

Keywords: Public Private Partnership, Parking Management, Parking Contract 

Determination 
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PENDAHULUAN  

Kerjasama antara pemerintah daerah dan swasta merupakan terobosan yang bisa 

di lakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pelibatan swasta dan 

masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik 

atau good governance yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global 

sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata kepemerintahan 

yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan kepemerintahan negara diperlukan 

adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta) 

dan masyarakat (civil society). Upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masya-

rakat yang ditawarkan oleh Osborne (1992), adalah konsep kemitraan pemerintah dan 

swasta. Pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang 

penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan 

pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan peme-

rintah, baik berupa keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia maka 

keterlibatan sektor privat penting dalam urusan publik untuk memenuhi ketersediaan 

sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masya-

rakat salahsatunya adalah urusan pengelolaan parkir yang sering menjadi masalah di kota-

kota besar. Parente (2006) mengartikan Public Private Partnerships (PPPs) merupakan suatu 

persetujuan atau kontrak, antara kesatuan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah 

dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik.  

Permasalahan perparkiran yang terjadi di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota 

Magelang adalah pengelolaan perparkiran yang masih menjadi perebutan antara Perusa-

haan Daerah Pengelola obyek wisata Taman Kyai Langgeng dengan masyarakat yang 

tinggal di lingkungan sekitar obyek wisata. Keadaan ini bisa dilihat dari lahan parkir yang 

terpecah menjadi dua lokasi yaitu digarasi rumah penduduk yang berada di depan pintu 

masuk obyek wisata dan lahan parkir yang disediakan oleh pengelola obyek wisata.  

Masalah keamanan dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetap-

kan dalam Peraturan Walikota Magelang menjadi salah satu sorotan dalam perparkiran di 

obyek wisata Taman Kyai Langgeng. Banyaknya sepeda motor dan kendaran roda empat 

yang keluar masuk dari garasi rumah penduduk ke jalan raya menjadikan gangguan 

keamanan dan keselamatan bagi pengunjung obyek wisata dan memacetkan jalan disepu-

tar obyek wisata.  

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan parkir dan alternatif 

pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota 

Magelang. 
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KAJIAN LITERATUR 

A. Konsep Kemitraan  

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja-

sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Noto-

atmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, 

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan 

tertentu. Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum meliputi:  

a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua 

pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan ｠mitraを atau をpartnerを.  
b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang 

saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepen-

tingan bersama.  

c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor swasta, kelompok 

masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai 

tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.  

d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi 

untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi 

tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun keuntungan, meninjau 

ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan 

bila diperlukan.  

Provan dan Milward (1994), memperkenalkan pengelolaan pemerintahan baru  

dengan konsep hollow state, dimana bentuk kemitraan dalam konsep ini pekerjaan peme-

rintah akan lebih banyak dikontrakkan (contracting out) kepada pihak ketiga sehingga 

aparat pemerintah hanya menangani urusan yang essensial saja. Dalam konsep ini ada 3 

hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta:   

1. Tipe Mekanisme.  

Mekanisme yang terdapat dalam hollow state yang membedakan dengan peme-

rintahan pada umumnya adalah mekanisme birokrasi, dimana dalam hollow state memi-

liki sedikit order/perintah dan mekanisme control. Terdapat banyak potensi fleksibilitas 

untuk mengubah dan mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mekanisme pada 

pemerintahan termasuk didalamnya adalah dana, bantuan kontrak dan kesepakatan, dan 

tidak berdasarkan semata-mata pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi 

mekanisme dalam hollow state melihat tiga tipe mekanisme yaitu mekanisme pembiayaan, 

mekanisme penentuan kontrak, dan mekanisme evaluasi. Ketika pemerintah mampu 

menjadi inti agency dalam mengontrol mekanisme kemitraan maka proses kemitraan 

tersebut dilihat dari perspektif hollow state bersifat terintegrasi atau tidak terfragmentasi, 

dimana efektifitas kerja sama bisa dicapai dengan baik. Sebaliknya ketika mekanisme 
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dalam proses kemitraan/kerja sama terpisah-pisah, dan tidak terlihatnya pemerintah da-

lam perannya sebagai inti agensi, maka mekanisme tersebut terfragmentasi.  

2. Tipe Struktur  

Dimensi kedua dalam teori hollow state fokus pada tipe struktur yang terdapat 

dalam suatu kemitraan yang dilakukan pemerintah kepada pihak swasta. Pembahasan 

struktur dalam hollow state tidak pada pemahaman konvensional mengenai struktur 

organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tentang peran dan tugas 

aktor-aktor yang terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam teori hollow state 

menyatakan bahwa struktur akan efektif ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi dimana 

hanya ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi 

terciptanya integrasi dan koordinasi dan relative lebih efisien. Shared power akan menjadi-

kan suatu lembaga menjadi lebih efektif. Pemerintah dan swasta bekerjasama dalam 

penyelenggaran pelayanan publik, akan tetapi pemerintah tetap menjaga fungsi system 

integrasi dengan bertanggung jawab dalam hal negosisasi, monitoring dan evaluasi 

kontrak. Hal-hal yang bersifat rule oriented bukan menjadi focus dan tidak terlalu ditonjol-

kan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

3. Tipe Insentif  

Tipe ketiga dalam hollow state yaitu insentif. Pengertian Insentif berdasarkan per-

spektif ini merupakan hal-hal yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (pemerintah) kepa-

da pihak swasta dalam proses kemitraan yang dilakukan agar program kerja sama tersebut 

dapat berlangsung dengan efektif. Efektifitas suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi 

oleh insentif yang terintegrasi. Teori ini mengemukakan bahwa pendanaan yang baik akan 

menunjukkan performa atau kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang 

minim ketika ada kesesuaian antara tingkat kewajaran dari pendanaan dengan desain 

kelembagaan atau kemitraan. Di samping itu stabilitas hubungan antar agen berpengaruh 

terhadap peningkatan modal dan harga. Sistim yang stabil, meskipun didesain secara 

minim atau pendanaan tidak cukup, memungkinkan individu atau lembaga yang terdapat 

didalamnya mampu untuk memecahkan masalah dan menyepakati pembagian kerja 

dalam sistem tersebut. Stabilitas memberikan keyakinan bahwa kerjasama akan memberi-

kan hasil yang baik karena adanya rencana tindakan yang pasti seperti kepastian berinves-

tasi artinya jika mereka berinvestasi untuk jangka panjang maka akan berpeluang untuk 

memperoleh keuntungan. Hal tersebut memberikan insentif kepada provider untuk 

mengatasi masalah tindakan kolektif menjadi milik mereka. 

Ciri lain dari hollow state adalah menjadikan sektor swasta sebagai sebuah model 

kesuksesan dan pengelolaan terhadap lingkungan organisasi publik. 

B. Model Kemitraan 

Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadi 

dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu:  
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1.  Model I  

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (networking) 

atau building linkages. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra 

memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga 

evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran 

pelayanan atau karakteristik lainnya.  

2. Model II  

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap 

mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, 

dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, 

dan dievaluasi bersama.  

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan 

yaitu:  

1. Potential Partnership  

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi 

belum bekerja bersama secara lebih dekat.  

2. Nascent Partnership  

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak 

maksimal.  

3. Complementary Partnership  

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan pertambahan 

pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang 

tetap  dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization.  

4. Synergistic Partnership  

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan 

masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas 

baru seperti advokasi dan penelitian. 

C. KERANGKA PIKIR 

Kemitraan pemerintah dan swasta merupakan program strategis yang penting 

dilakukan sebab tidak mungkin seluruh permasalahan pembangunanmasyarakat dapat 

diselesaikan oleh pemerintah daerah sendiri.Oleh karena itu perlu dikembangkan 

kemitraan antara pemerintah dengan berbagai pihak, baik sektor swasta ataupun sektor 

ketiga melalui skema kemitraan pemerintah daerah. Menurut Provan dan Mildward (1994) 

dalam konsep hollow state yaitu dalam penyelenggaraan pelayanan publik melibatkan 

intensitas pihak ketiga pelaksanaan program-program pembangunan dari pemerintah, 

Dalam konsep ini ada 3 hal utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara 

pemerintah dan swasta : (1) Mekanisme, (2) Struktur dan (3) Insentif. Dalam penelitian ini 
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peneliti menggunakan konsep hollow state untuk melihat model kemitraan antara peme-

rintah dan swasta, adapun kerangka pikir penelitian sebagai berikut : 

Gambar 1 : Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipakai 

karena peneliti bermaksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang  penge-

lolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang dan menganalisa 

tentang kemungkinan melakukan kemitraan dengan pihak swasta agar diperolah dampak 

yang yang lebih baik bagi pergembangan obyek wisata dan masyarakat di sekitar obyek 

wisata. 

Secara umum sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, 

yaitu:  

a. Data primer yaitu data yang melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada 

informan.  

b.  Data sekunder yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis.Strategi ini dilakukan 

untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan penelitian yang didukung 

PEMERINTAH SWASTA 

HOLLOW STATE 

- Mekanisme 
- Struktur 
- Insentif 

 

PENGELOLAAN 

PARKIR 
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oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya 

adalah dari kesimpulan umum ke khusus.  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1. Observasi (pengamatan) langsung di lapangan,  

2. Wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan kunci dengan meng-

gunakan alat penelitian verbal (voice recording) dan Dokumentasi.  

3. Analisis dokumen, dengan mengumpulkan data yang sudah disediakan (data sekun-

der) dari pemerintah, dan lain-lain berupa buku, literature, artikel, serta dokumen 

lainnya yang dapat mendukungkelengkapan data yang diperlukan.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huber-

man yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. (Sugiyono, 2011) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemerintah daerah membangun kemitraan dengan swasta dan masyarakat dalam 

rangka melaksanakan tugas pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.  

Sesuai pendapat Selsky dan Parker serta hasil survei Gazley dan Brudney dikutip 

Dwiyanto (2010:281) kemitraan penting dikembangkan karena alasan: (1) penyelenggaraan 

pelayanan publik membutuhkan biaya yang semakin besar yang tidak mungkin dipenuhi 

hanya dengan mengandalkan sumberdaya pemerintah. Kebutuhan masyarakat yang 

semakin kompleks sejalan dengan semakin meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi 

mereka menuntut adanya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang semakin tinggi, 

sementara kapasitas pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan relatif semakin 

terbatas. Kemitraan memungkinkan adanya pelibatan sumberdaya non pemerintah untuk 

penyelenggaraan layanan publik sehingga cakupan pelayanan menjadi semakin besar (2) 

menguatnya demokratisasi telah menguatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil di 

daerah dengan spektrum kegiatan yang cukup luas. Partisipasi mereka dalam penyelesai-

an masalah publik sangat besar. Menguatnya sektor korporasi dan masyarakat sipil bela-

kangan ini telah menjadikan mereka alternatif pelayanan publik yang produsen potensial 

(3) krisis kepercayaan yang dialami baik institusi pemerintah ataupun swasta selama ini 

sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam merepon kebutuhan dan kepentingan publik 

dapat menjadi justifikasi perlunya mengembangkan kemitraan antara pemerintah dan 

swasta. Kegagalan mereka merespon masalah dan kepentingan publik ketika mereka 

bekerja sendirian dapat dihindari ketika mereka berkemitraan. Ketika kemitraan antara 

pemerintah dan swasta mampu memperbaiki kinerja pelayanan publik maka kredibilitas 

dari institusi pemerintah dan swasta yang terkait dengan sendirinya akan semakin 

meningkat. Kemitraan dapat menghasilkan penghematan biaya penyelenggaraan layanan 
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publik, mengurangi kompetisi memperebutkan sumberdaya dan meningkatkan akses 

terhadap relawan dan sumberdaya lainnya.  

Regulasi tentang kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik juga diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 12 ayat (1) 

dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat 

dilakukan kerjasama antar penyelenggara. Penyelenggara pelayanan publik yang dimak-

sudkan ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen 

yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan badan hukum lainnya yang dibentuk 

untuk kegiatan pelayanan publik. Selanjutnya pada ayat (2) kerjasama dalam penyelengga-

raan pelayanan publik dilakukan apabila tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan 

sendiri karena keterbatasan sumber daya dan atau keadaan darurat. 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Fasilitas Parkir mendefinisikan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak ber-

gerak untuk beberapa saat dan/atau ditinggalkan pengemudinya sedangkan fasilitas 

parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak 

bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Mengacu pada 

definisi tersebut maka penyelenggaraan parkir oleh pemerintah daerah merupakan bagian 

dari pelayanan umum yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat 

dalam menempatkan kendaraannya di suatu tempat tertentu. 

Pengelola obyek wisata TKL menyediakan lokasi parkir yang mampu menampung 

350 sepeda motor,  200 mobil dan  150 bus yang akan berwisata di obyek wisata TKL  

Namun demikian pemanfaatan fasilitas parkir ini belum maksimal karena pengunjung 

khususnya yang menggunakan kendaraan roda dua tidak seluruhnya memanfaatkan 

lokasi parkir ini. Hal ini disebabkan jarak yang cukup jauh antara lokasi parkir dan gerbang 

masuk obyek wisata TKL yaitu gerbang masuk parkir TKL berada  pada jalur utama Jalan 

Panembahan Senopati sedang loket masuk obyek wisata TKL terletak di jalan Cempaka 

sehingga untuk mencapai loket pintu masuk pengunjung harus berjalan cukup  jauh 

karena  harus menyeberang  melewati jalan Cempaka. Keadaan ini menimbulkan permasa-

lahan karena jalan Cempaka menjadi akses bagi kendaraan yang menuju kebeberapa 

tempat seperti SMPN 7 Magelang, Hotel Puri Asri, Oxalis Regency dan pada ruas jalan ini 

juga terletak rumah dinas Walikota Magelang. 

Kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas disekitar obyek wisata menjadi hal yang 

dikeluhkan oleh pengguna jalan dan dapat menimbulkan kerawanan serta ancaman kese-

lamatan pengunjung. Dampak lain adalah mengurangi pemasukan retribusi dan pajak 

parkir bagi pengelola obyek wisata TKL karena kendaran pengunjung yang diparkir di 

garasi rumah penduduk tidak memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Pengusa-

haan parkir oleh masyarakat sekitar obyek wisata TKL ini tidak mudah untuk ditertibkan 

karena menjadi sumber penghasilan masyarakat yang sudah turun temurun dari masa 

yang lampau. Mencermati konflik yang terjadi antara pengelola obyek wisata dengan 
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masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar obyek wisata ini maka upaya kemitraan 

dalam pengelolaan parkir ini diharapakan memberikan alternatif solusi yang memberikan 

keuntungan bagi ke dua belah pihak. 

Latar belakang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir obyek wisata TKL 

karena adanya konflik antara pihak pengelola dan penduduk setempat yang menghendaki 

adanya pendapatan finansial dengan adanya obyek wisata TKL. Alternatif kemitraan akan 

dibahas dengan menggunakan teori Hollow State yaitu tinjauan dari dimensi mekanisme, 

struktur daan insentif. Pada dimensi mekanisme ini pemerintah diharapkan sebagai agensi 

inti yang melakukan kontrol terhadap mekanisme pembiayaan, mekanisme penentuan 

kontrak, dan mekanisme evaluasi. Sesuai dengan prinsip kemitraan yaitu memberi keun-

tungan kepada kedua belah pihak maka dengan mempihak ketigakan parkirnya maka 

pengelola TKL tidak lagi menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran 

serta tidak menyediakan modal yang besar untuk mengelola perparkiran karena ketika 

bekerjasama dengan pihak swasta penyediaan sumberdaya manusia, finansial serta 

infrastruktur sudah menjadi tanggung jawab pihak swasta. 

Besaran keuntungan yang didapatkan oleh pengelola TKL dan pihak swasta  dida-

sarkan pada pendapatan per bulan dalam pengelolaan parkir yaitu besaran keuntungan-

nya didasarkan pada pembagian laba operasional dengan rincian 70% untuk pengelola 

obyek wisata TKL dan 30% untuk pihak swasta. Kemanfaatan yang diperoleh pengelola 

TKL adalah (1) pengelola dapat melaksanakan kewajibannya memberikan layanan pari-

wisata dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan layanan perparkiran yang 

teratur dan (2) pemerintah dapat melakukan penghematan pengeluaran biaya pengelolaan 

Perparkiran. Manfaat bagi pihak swasta yaitu memberikan keuntungan ekonomis dan 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Kewajiban pengelola obyek 

wisata TKL adalah menetapkan perjanjian kontrak berupa Memorandum Of Understanding 

(MOU) antara kedua belah pihak berkenaan dengan pemeliharaan dan perbaikan lahan 

parkir serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak swasta. 

Pada dimensi struktur, pihak pengelola obyek wisata TKL membangun jaringan 

yang terdiri dari aktor-aktor yang berkepentingan dengan pengelolaan dan pengem-

bangan fasilitas parkir di obyek wisata TKL. Jaringan ini bersifat sentralistik dengan 

tanggung jawab utama pada pemerintah atau pengelola obyek wisata TKL olehkarenanya 

pengelola TKL memberikan fasilitas untuk melakukan koordinasi diantara aktor-aktor 

tersebut. Hal yang menjadi perhatian dalam dimensi struktur ini adalah pembagian peran 

dan tugas semua aktor yang terlibat dalam kemitraan yaitu pengelola, pihak swasta dan 

masyarakat sehingga setiap aktor mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. 

Pembagian peran dan tugas yang jelas dan dipahami bersama oleh para aktor akan 

meniadakan konflik yang selama ini terjadi dalam pengelolaan parkir di obyek wisata TKL. 
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Dimensi insentif ditujukan untuk memberikan kepastian keuntungan kepada pihak 

swasta yang melakukan kemitraan dalam pengelolaan parkir di obyek wisata TKL. Menda-

sarkan pada peraturan daerah yang mengatur tentang pengelola obyek wisata TKL dan 

perda parkir serta perda lain berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah maka insentif 

yang diberikan pada pihak swasta harus mendapatkan persetujuan dari kepala daerah 

karena pengelola obyek wisata TKL berbentuk perusahaan daerah yang bertanggung 

jawab pada Walikota Magelang. Selanjutnya pemerintah daerah mengeluarkan peraturan 

daerah yang mengatur tentang kemitraan pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai 

Langgeng agar apabila terjadi konflik dalam pengelolaannya dapat diselesaikan berdasar-

kan aturan hukun yang mengaturnya. 

PENUTUP  

Kesimpulan 

Konsep Public Private Partnership (PPP) merupakan konsep yang ditujukan untuk 

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kebutuhan akan kemitraan ini karena 

pemerintah memiliki keterbatasan baik dari sumberdaya manusia maupun sumberdaya 

finansial dan aspek penunjang lainnya. Pengelolaan parkir di obyek wisata Taman Kyai 

Langgeng memerlukan kemitraan dengan pihak swasta dalam upaya memberikan pela-

yanan parkir yang lebih baik dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 

lingkungan obyek wisata. 

Implikasi 

1. Kemitraan dalam pengelolaan parkir mendorong diterbitkannya peraturan daerah yang 

mengatur kemitraan pemerintah daerah dan  pihak swasta dalam pemberian layanan 

kepada masyarakat.  

2.  Menuntut organisasi pemerintah daerah untuk mengadopsi menejemen swasta yaitu 

menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal seperti 

melakukan privatisasi dan kontrak menejemen. 
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ABSTRAK 

 

Salah satu konsep dalam upaya mengendalikan banjir dan menjaga kelang-

sungan air tanah, adalah dengan memperhatikan koefisien aliran permukaan 

(runoff) yang biasa dilambangkan dengan C. Koefisien C didefinisikan sebagai 

nisbah antara laju puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor 

utama yang mempengaruhi nilai C adalah laju infiltrasi tanah, tanaman 

penutup tanah dan intensitas hujan (Arsyad, 2006). Faktor utama yang 

mempengaruhi berkurangnya air meresap ke dalam tanah adalah tingginya 

nilai kofifisien aliran permukaan, tingginya persentase lahan kedap air (Plk), 

kemiringan lahan, tanaman penutup tanah dan intensitas hujan. Penelitian 

dilakukan dengan memperhatikan ｠pengaruh presentase luas lahan kedap air 

dan kepadatan tanah terhadap besarnya koefisien aliran permukaamを. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa besarnya nilai koefisien aliran permukaan (C) 

dipengaruhi macam permukaan lahan seperti permukaan lahan keras (Plk), 

luas hutan dan kepadatan tanah 〉γk《. Bila Plk semakin luas maka nilai C yang 

timbul semakin besar. Hal tersebut dapat diketahui, apabila suatu daerah tidak 

ada bangunan/perkerasan (jalan, perumahan, dsb), maka apabila ada hujan 

sebagian besar air hujan (70% s.d 75%) akan meresap kedalam tanah dan hanya 

sekitar 25% s.d 30% akan mengalir sebagai air permukaan. Sebaliknya apabila 

suatu daerah seluruhnya berupa perkerasan (jalan, prumahan, dsb) maka 

sebagian besar air hujan (85% s.d 95%) akan mengalir sebagai air permukaan. 

Hutan seluas 10% dari luas lahan dapat mengurangi nilai koefisien aliran air 

permukaan sebesar 3,6 % (untuk luas permukaan keras sebesar 30%) dan 7,7% 

untuk luas hutan sebesar 20%.  Kepadatan sangat berpengaruh terhadap 

koefisien aliran permukaan, bila kepadatan nilai naik maka keofisien aliran 

permukaan (C) juga ikut  naik. 

 

Kata kunci : koefisien aliran permukaan, banjir, air tanah 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Air adalah salah satu kebutuhan terpenting bagi kehidupan. Saat ini kondisi air 

sangat terancam. Ketika industri perumahan membangun tanpa memperhatikan tata ling-

kungan yang baik, pembakaran hutan tanpa memperhatikan pengaruh yang akan terjadi, 

pemanfaatan daerah penyangga sudah sudah tidak lagi menjadi larangan, dan lain-lain, 

maka akan berdampak terhadap kelangsungan sumber daya air yang ada. Tanah yang 

semula gembur dan mudah meresapkan air, dengan banyaknya fungsi lahan berubah 

menjadi perumahan, jalan, kawasan industri, dll (lahan yang semula berupa tanah berubah 

menjadi batu), maka akan menyulitkan air meresap. Kondisi seperti ini memudahkan 

terjadinya banjir dan bekurangnya air tanah yang dapat mengakibatkan berukurangnya 

sumber-sumber air yang bisa mengancam kehidupan manusia dan lingkungan 

 Salah satu konsep penting dalam upaya mengendalikan banjir dan menjaga kelang-

sungan air tanah, adalah dengan memperhatikan koefisien aliran permukaan (runoff) yang 

biasa dilambangkan dengan C. Koefisien C didefinisikan sebagai nisbah antara laju puncak 

aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Faktor utama yang mempengaruhi nilai C 

adalah laju infiltrasi tanah, tanaman penutup tanah dan intensitas hujan (Arsyad, 2006). 

 Faktor utama yang mempengaruhi berkurangnya air meresap ke dalam tanah (laju 

infiltrasi tanah) adalah tingginya nilai kofifisien aliran permukaan (C), tingginya persen-

tase lahan kedap air, kemiringan lahan, tanaman penutup tanah dan intensitas hujan. 

Koefisien ini juga tergantung pada sifat dan kondisi tanah. Laju infiltrasi tanah dapat turun 

pada kondisi hujan yang terus-menerus yang mengkibatkan tanah menjadi jenuh. Faktor 

lain yang juga  mempengaruhi nilai kofifisien aliran permukaan adalah kandungan air 

tanah, derajat kepadatan tanah, porositas tanah dan simpanan depresi, Suripin (2004).  

Perumusan Masalah 

 Luas lahan relatif tetap, sedang jumlah penduduk akan terus berkembang, sehingga 

pada suatu saat nanti, lahan akan habis digunakan sebagai permukiman, jalan, dll.  

 Apabila lahan telah banyak yang berubah fungsi, tanah yang semula gembur menjadi 

tanah dengan permukaan keras, dengan demikian air hujan yang semula dengan mudah 

meresap ke tanah akan berubah menjadi genangan air ataupun mengalir dengan cepat 

menuju sungai yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Dan juga apabila air hujan 

sudah tidak bisa lagi meresap ke tanah, maka dapat mengakibatkan berkurangnya cadang-

an air tanah yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan. 

 Untuk menjaga dari terjadinya banjir di musim hujan dan menjaga kelestarian air 

tanah, maka perlu dijaga supaya air hujan tetap dapat meresap ke tanah. Berkaitan hal 

tersebut perlu diketahui persentase luas banguan yang masih diperkenankan, dan juga 

kepadatan tanah yang dianjurkan di lokasi tersebut.  
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Maksud Penelitian 

 Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persentase luas permu-

kaan lahan keras dan kepadatan tanah terhadap koefisien aliran air permukaan  

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1.  Mengetahui tinggi curah hujan, berdasarkan data curah hujan pada model lahan per-

mukiman 

2.  Mengetahui kepadatan lahan dan persentase luas lahan dengan permukaan keras 

terhadap luas lahan keseluruhan, 

3.  Mengukur vulume aliran permukaan. 

4. Menganalisis data utuk menentukan koefisien aliran air permukaan (C). 

LANDASAN TEORI 

Menghitung Tinggi Hujan Rata-rata 

 Metode penghitungan tinggi hujan rata-rata yang banyak ditemui di lapangan 

adalah metode Aritmatik, metode poligon Thiessen dan metode Isohiet. 

Metode Thiessen Poligon  

 Rata-rata terbobot (weighted average), masing-masing stasiun hujan ditentukan luas 

daerah pengaruhnya berdasarkan poligon yang dibentuk, lihat Gambar 2.6. Cara Thiessen 

Poligon diperoleh dengan membuat poligon yang memotong tegak lurus pada tengah-

tengah garis penghubung dua stasiun hujan. Dengan demikian tiap stasiun penakar Rn 

akan terletak pada suatu poligon tertentu An. Dengan menghitung perbandingan luas 

untuk setiap stasiun yang besarnya = An/A, dengan A adalah luas daerah penampungan 

atau jumlah luas seluruh areal yang dicari tinggi curah hujannya. Curah hujan rata-rata 

diperoleh dengan cara menjumlahkan pada masing-masing penakar yang mempunyai 

daerah pengaruh yang dibentuk dengan menggambarkan garis-garis sumbu tegak lurus 

terhadap garis penghubung antara dua pos penakar. Cara perhitungannya adalah sebagai 

berikut: 

 
A

dnAndAdAdA
d

..........3.32.21.1  Keterangan:  

A = Luas areal (km2) ,  
d = Tinggi curah hujan rata-rata areal ,  
d1, d2, d3,...dn = Tinggi curah hujan di pos 1, 2, 3,...n  
A1, A2, A3,...An= Luas daerah pengaruh pos 1, 2, 3,...n .  
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 Gambar 2.1. DAS dengan perhitungan curah hujan        
                      poligon Thiessen 
 

Perhitungan Debit (Q) 

 Salah satu metode yang umum digunakan untuk memperkirakan laju aliran 

puncak (debit banjir atau debit rencana) yaitu Metode Rasional USSCS (1973). Metode ini 

digunakan untuk daerah yang luas pengalirannya kurang dari 300 ha (Goldman et.al., 

1986, dalam Suripin, 2004). Metode Rasional dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa 

curah hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh daerah 

pengaliran selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi (tc). Persamaan 

matematik Metode Rasional adalah sebagai berikut : 

Q =0,278.C.I.A  (2.4) 

dengan : 

Q = debit (m3/detik) 

0,278 = Konstanta, digunakan jika satuan luas daerah menggunakan km2 

C  = koefisien aliran 

I  = intensitas curah hujan selama waktu  

         konsentrasi (mm/jam) 

A  = luas daerah aliran (km2) 

Kepadatan Tanah 
Dalam mekanika tanah, ukuran kepadatan tanah adalah berat volume kering tanah 

(dry density) yang dinyatakan dengan notasi k   atau d . Untuk tanah tertentu yang 

mempunyai berat volume butir ( s ) tertentu, maka bila volume void ( Vv ) berkurang 

berarti nilai porositasnya ( n ) berkurang pula, sehingga : 

k  =  s  ( 1 – n )  dalam hal ini  s  =  constant  sedang ( 1 – n )`=  variable 

 
Dalam praktek yang dicari lebih dulu adalah berat volume tanah basah 〉γk《 dan kadar air 
tanah (w)  sehingga : 

)1( w
b

k        

  

Delauney 

Triangulation 
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METODE PENELITIAN 

 

Alur Penelitian 

 Alur penelitian disusun mengikuti bagan alir pada Gambar 3.1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1. Bagan alir 

 

Pembuatan Model Lahan Pengujian 

1. Model lahan pengujian untuk mengetahui persentasi luas tahan keras terhadap 

besarnya limpasan air permukaan 

Landasan Teori 

 

Tinjauan 
Pustaka 

 

Mendapatkan Variabel Tentang Pengaruh 
Persentasi Luas Lapisan  

 Keras (PLLK) Pada Permukaan Tanah Tehadap 
Besarnyan Nilai  

Koefisien Aliran Permukaan (C) 
 

Rancangan Penelitian 

Pendekatan Teoritis & 
Eksperimental 

 

1.Pelaksanaan Eksperien   
   PLLK  thd C. 
2.Pengaruh γk terhadap C 

Kajian 

Teoritis 

Analisis Data 

Formulasi Teoritis Tentang 
Pengaruh Persentasi Luas  

Lapisan Keras Terhadap Koefisien 
Aliran Permukaan 

 

Tujuan 
Selesai 

Selesai 

Tidak 

Ya 

Masalah Penelitian 
Pengaruh Lapisan Keras 

Pada Permukaan Terhadap 
Koefisien Aliran Air (C) 
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 Model lahan pengujian untuk mengetahui pengaruh persentas luas lahan keras 

terhadap besarnya koefisien aliran permukaan dilakukan dalam delapan (8) tahap yaitu : 

1. Tahap pertama, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis 

permukaan keras sebesar 0% (tidak ada lapisan keras); 

2. Tahap ke-dua, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 20%; 

3. Tahap ke-tiga, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 30% ; 

4. Tahap ke-empat, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 30% dengan hutan 10%: 

5. Tahap ke-lima, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 40%; 

6. Tahap ke-enam, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 50%.  

7. Tahap ke-tujuh, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 50% dengan hutan 10%; 

8. Tahap pertama, penelitian dilakukan pada lahan percobaan dengan lapis permu-

kaan keras sebesar 60% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian  Pengaruh Luas Lahan Keras Terhadap Koefisien Aliran Permukaan 

1) Hasil penelitian untuk permukaan keras 0%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan ditunjukkan pada 

Tabel 4.1  

Tabel 4.1. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan  

untuk permukaan keras 0% 

             
Nomor 

Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran  

Permukaan 

1 0,00 0,2708 

2 0,00 0,5298 

3 0,00 0,4883 

4 0,00 0,3801 

5 0,00 0,3042 

6 0,00 0,3089 

7 0,00 0,1660 

8 0,00 0,2565 

9 0,00 0,1853 

10 0,00 0,2904 

11 0,00 0,2903 
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2) Hasil penelitian untuk permukaan keras 20%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien limpasan permukaan untuk permu-

kaan keras 20% ditunjukkan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan  

untuk permukaan keras 20%. 

 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran  

Permukaan 

1 20,00 0,3032 

2 20,00 0,3403 

3 20,00 0,6458 

4 20,00 0,6516 

5 20,00 0,3082 

6 20,00 0,3275 

7 20,00 0,2751 

8 20,00 0,3119 

9 20,00 0,3254 

10 20,00 0,2845 

11 20,00 0,4056 

12 20,00 0,3520 

3) Hasil penelitian, untuk permukaan keras 30%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk permukaan 

keras 30% ditunjukkan pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan  

untuk permukaan keras 30%. 

 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan 

1 30,00 0,5332 

2 30,00 0,6830 

3 30,00 0,7324 

4 30,00 0,5835 

5 30,00 0,4228 

6 30,00 0,3654 

7 30,00 0,5385 

8 30,00 0,5309 

9 30,00 0,4969 

10 30,00 0,4956 

 

4) Hasil penelitian, untuk permukaan keras 30% + hutan 10%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan per-

cobaan dengan permukaan keras 30% ditambah  model hutan 10% ditunjukkan 

pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4.Hasil perhitungan koefisien aliran permukaaan untuk permukaan 

keras  30% + hutan 10%. 

 
 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran  

Permukaan 

1 30,00 0,4260 

2 30,00 0,4445 

3 30,00 0,4274 

 

5) Hasil penelitian, dengan permukaan keras 40%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan permukaan keras 40% ditunjukkan pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan lahan percobaan 

dengan permukaan keras 40% 
 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran  

Permukaan 

1 40,00 0,1991 

2 40,00 0,4142 

3 40,00 0,4442 

4 40,00 0,5017 

5 40,00 0,4526 

6 40,00 0,4419 

7 40,00 0,7504 

8 40,00 0,4364 

9 40,00 0,4527 

10 40,00 0,4848 

 
6) Hasil penelitian, dengan permukaan keras 50%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan permukaan keras 50% ditunjukkan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan  

untuk permukaan keras 50%. 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan 

1 50,00 0,5271 

2 50,00 0,7510 

3 50,00 0,5863 

4 50,00 0,3858 

5 50,00 0,6675 

6 50,00 0,5616 

7 50,00 0,6455 

8 50,00 0,6264 

9 50,00 0,6806 

10 50,00 0,5766 
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7) Hasil penelitian, dengan permukaan keras 50% + hutan 10%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan permukaan keras 50% ditambah  model hutan 10% 

ditunjukkan pada Tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan percobaan 

dengan permukaan keras 50% +hutan 10%. 
 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan  

1 50,00 0,5919 

2 50,00 0,3761 

3 50,00 0,5919 

 

8) Hasil penelitian, dengan permukaan keras 60%. 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan permukaan keras 60% ditunjukkan pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8. Hasil perhitungan koefisien limpasan air untuk 

lahan percobaan dengan 60% permukaan keras. 

 

Nomor 
Percobaan 

Persentasi Luas 
Permukaan 
Keras (%) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan 

1 60,00 0,6168 

2 60,00 0,6628 

3 60,00 0,6424 

4 60,00 0,4474 

5 60,00 0,6268 

6 60,00 0,7501 

7 60,00 0,7516 

8 60,00 0,5432 

9 60,00 0,7329 

10 60,00 0,7903 

 

9) Analisis dan Pembahasan 

Untuk mendapatkan tetapan teoritis tentang pengaruh persentase luas permu-

kaan keras tehadap besarnya nilai koefisien aliran permukaan, maka berdasarkan 

data yang tercantum dalam Tabel  4.1 sampai dengan Tabel 4.8 dilakukan analisis 
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regresi.  Berdasarkan percobaan yang dilakukan ternyata bahwa hubungan antara 

persentase luas permukaan keras dengan koefisien aliran permukaan sangat linier 

dalam arti apabila persetase luas permukaan keras (Plk) berubah maka besarnya 

nilai koefisien aliran permukaan juga akan berubah, selanjutnya lihat Gambar 4.1. 

dan Gambar 4.2 

 

 

Gambar 4.1. Hubungan antara Plk dan C sesuai data asli 
 
 

 
 

Gambar 4.2. Hubungan antara Plk dan C dengan  pembetulan 
 

 Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa semakin luas per-

kerasan di permukaan tanah maka semakin besar air yang mengalir sebagai aliran air 

permukaan. Apabila suatu daerah tidak ada bangunan/perkerasan (jalan, perumahan, 

dsb), maka apabila ada hujan di daerah tersebut sebagian besar air hujan (70% s.d 75%) 

akan meresap kedalam tanah dan hanya sekitar 25% s.d 30% akan mengalir sebagai air 

permukaan, keadaan ini dapat memperbanyak kandungan air tanah. Sebaliknya apabila 

suatu daerah seluruhnya berupa perkerasan (jalan, prumahan, dsb) maka sebagian besar 

air hujan (85% s.d 95%) akan mengalir sebagai aliran air permukaan, hal ini dapat meng-

akibatkan terjadinya banjir. Untuk memperkecil aliran permukaan, maka bagian lahan 

yang tidak diperkeras dapat ditanami pohon-pohon pelindung. Berdasarkan data hasil 

penelitian, lihat Tabel 4.1 s.d Tabel 4.4 dan Tabel 4.1 s.d Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

berdasarkan analisis regresi, lihat gambar 4.3 dan gambar 4.4. dapat diketahui bahwa,  
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Gambar 4.3. Hubungan Plk dan C untuk lahan percobaan dengan hutan 10% 
 

 
 

Gambar 4.4. Hubungan Plk dan C untuk lahan dengan model hutan 20% 

 

dengan adanya hutan akan memperkecil aliran air permukaan. Berdasarkan hasil pene-

litian (gambar 43 dan gambar 4.4) dapat diketahui bahwa dengan adanya hutan seluas 10% 

dari luas lahan percobaan ternyata dapat mengurangi nilai koefisien limpasan air 

permukaan sebesar 3,6 % (untuk luas permukaan keras sebesar 30%) atau sebesar 7,7% 

untuk luas hutan sebesar 20%. Berdasarkan hasil analisis tersebut, tampak bahwa besarnya 

pengurangan koefisien aliran air permukaan belum tentu linier dengan besarnya persen-

tase luas model hutan, hal ini dimungkinkan karena pola penanaman model hutan yang 

tidak sama atapun umur hutan yang berbeda. 

 

2. Hasil Penelitian Pengaruh Kepadatan Tanah Terhadap Koefisien Aliran Permukaan        

1) Test kepadatan tanah 

Penelitian pengaruh kepadatan tanah terhadap koefisien aliran permukaan 

dilakukan tiga (3) tahap yaitu : 

Tahap 1 : dilakukan dengan model lahan percobaan dengan kepadatan 〉γk《 = 
1,369 gram/cm3 

Tahap 2  : dilakukan dengan model lahan percobaan dengan kepadatan 〉γk《 = 
1,513 gram/cm3. 

Tahap 3  : dilakukan dengan model lahan percobaan kepadatan 〉γk《 = ｱ,ｵｷｷ 
gram/cm3. 

2) Hasil penelitian pengaruh kepadatan tanah terhadap koefisien aliran permukaan 

untuk γk = ｱ,ｳｶ9 gr/cm3 
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Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan ditunjukkan pada 

Tabel 4.12 . 

 

Tabel 4.12.  Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

dengan kepadatan 1,369 gr/cm3 

 

Nomor 
Percobaan 

Kepadatan 
Tanah 

(gram/cm3) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan 

1 1,369 0,2708 

2 1,369 0,3042 

3 1,369 0,3089 

4 1,369 0,2565 

5 1,369 0,2904 

6 1,369 0,2903 

 

3) Hasil penelitian pengaruh kepadatan tanah terhadap koefisien aliran permukaan 

untuk γk = ｱ,ｵｱｳ gr/cm3 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien aliran permukaan ditunjukkan pada 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.13. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan kepadatan 1,513 gr/cm3 

 

Nomor 
Percobaan 

Kepadatan 
Tanah 

(gram/cm3) 

Koefisien 
Aliran Air 

Permukaan 

1 1,513 0,3844 

2 1,513 0,4133 

3 1,513 0,4005 

4 1,513 0,3822 

5 1,513 0,4128 

 

4) Hasil perhitungan koefisien limpasan air untuk lahan percobaan dengan 

kepadatan 1,577 gr/cm3 

Hasil pengukuran dan perhitungan koefisien limpasan permukaan ditunjukkan 

pada Tabel 4.14.  
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Tabel 4.14. Hasil perhitungan koefisien aliran permukaan untuk lahan 

percobaan dengan kepadatan 1,577 gr/cm3 

 

Nomor 
Percobaan 

Kepadatan 
Tanah 

(gram/cc) 

Koefisien 
Limpasan 

Air 

1 1,577 0.48 

2 1,577 0,36 

3 1,577 0,49 

4 1,577 0,48 

5 1,577 0,52 

 

5) Analisis dan Pembahasan 

Untuk mendapatkan tetapan teoritis tentang pengaruh kepadatan tanah tehadap 

besarnya nilai koefisien aliran permukaan, maka berdasarkan data yang 

tercantum dalam Tabel  4.12 sampai dengan Tabel 4.14 dilakukan analisis regresi.  

Berdasarkan percobaan yang dilakukan ternyata bahwa hubungan antara 

kepadatan tanah dengan koefisien aliran air permukaan adalah linier dalam arti 

apabila kepadatan naik maka nilai koefisien aliran air permukaan juga ikut naik. 

selanjutnya lihat Gambar 4.5.  

 
 

Gambar 4.5. Hubungan antara kepadatan (γk) dan C 
 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI  

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, peneliti dapat 

menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Koefisien aliran permukaan (C) dipengaruhi macam permukaan lahan yang ada, 

seperti persentase  permukaan lahan keras (Plk), luas hutan dan kepadatan tanah 

〉γk《. 
2. Bila Plk semakin luas maka nilai C yang timbul semakin besar. Apabila suatu 

daerah tidak ada bangunan (jalan, perumahan, dsb), maka apabila ada hujan 
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sebagian besar air hujan (70% s.d 75%) akan meresap kedalam tanah dan hanya 

sekitar 25% s.d 30% akan mengalir sebagai aliran permukaan. Sebaliknya apabila 

suatu daerah seluruhnya berupa bangunan (jalan, perumahan, dsb) maka sebagian 

besar air hujan (85% s.d 95%) akan mengalir sebagai aliran permukaan. 

3. Hutan seluas 10% dapat mengurangi nilai C sebesar 3,6 % (untuk luas permukaan 

keras sebesar 30%) dan sebesar 7,7% untuk luas hutan sebesar 20%. 

4. γk berpengaruh terhadap C, bila γk semakin besar maka C juga semakin besar. 

Implikasi Hasil Penelitian 

1) Implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

Dengan adanya tetapan teoritis sebagaimana kesimpulan di atas, maka dapat 

berdampak langsung terhadap perkembangan  IPTEK  terutama yang berkaitan 

dengan ilmu draenasi, tata ruang kota, aliran air tanah, kehutanan dsb. 

2) Implikasi dalam masyarakat dan praktisi 

Masyarakat maupun praktisi sacara langsung dapat memperkirakan dan bertindak 

hati-hati dalam pengembangan pemanfaatan lahan, sehingga akibat yang akan 

terjadi (banjir, berkurangnya air tanah) akibat besarnya koefisien aliran permukaan 

(C) dapat diperkecil atau bahkan dihilangkan sama sekali.  
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