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ABSTRAK
Perkembangan industri pariwisata di Bali telah menjadikan Bali tidak bisa terbebas dari
pengaruh modernisasi dan globalisasi yang berakibat diperlukannya kebijakan publik
sebagai representasi dari problema dan kebutuhan masyarakat modern. Adanya
konsensus dalam penyelenggaraan pariwisata, dengan konsep Kepariwisataan Budaya
seharusnya menjadi pilar utama untuk mendorong lahirnya kebijakan publik yang
berbasis kearifan lokal sehingga dapat menjadi langkah konkrit membangun karakter
bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah di Bali
dalam merevitalisasi nilai – nilai kearifan lokal. Penelitian ini dirancang bangun dengan
pendekatan kualitatif kritis yaitu akan dilakukan deskripsi fakta dengan diikuti analisis
kualitatif fakta yuridis dan empirik yang ditemukan. Metode analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriftif kualitatif. Hasil
penelitian menunjukan bahwa diperlukan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada
masyarakat Bali untuk dapat dijadikannya kearifan lokal tersebut sebagai basis dalam
kebijakan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah di Bali memiliki peran sentral
dalam revitalisasi kearifan lokal di masyarakat sehingga masyarakat Bali dapat
menggali makna substantif nilai-nilai kearifan lokal untuk diaktualisasikan dalam
kehidupannya.
Kata Kunci: Karakter Bangsa, Kebijakan Publik dan Kearifan Lokal

ABSTRACT
The development of tourism industry in Bali has made Bali unable to free from the
influence of modernization and globalization which resulted in the need for public
policy as a representation of the problems and needs of modern society. The existence
of consensus in the implementation of tourism, with the concept of Cultural Tourism
should be the main pillar to encourage the birth of public policy based on local wisdom
so it can be a concrete step to build the character of the nation. This study aims to
analyze the role of Local Government in Bali in revitalizing the values of local wisdom.
This research is designed to build with a qualitative approach that is critical will be
done fact descriptions followed by qualitative analysis of juridical and empirical facts
found. Data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis
method. The results of research indicate that revitalization of local wisdom values in
Balinese society is needed to make local wisdom as a basis in public policy. Therefore
the Local Government in Bali has a central role in the revitalization of local wisdom in

1

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

society so that the Balinese people can explore the substantive meaning of local wisdom
values to be actualized in their life.
Keywords: Nation Character, Public Policy and Local Wisdom
Pendahuluan
Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan dengan bertumpu pada
pertumbuhan ekonomi merupakan dasar politik pembangunan ekonomi Indonesia.
Diterapkannya model pembangunan tersebut mendorong pemerintah melahirkan
kebijakan dan undang-undang yang bersahabat dengan pasar, sehingga segala potensi
Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan menjadikan
pasar dan investor sebagai pusat perhatian negara. Praktek konsep pembangunan
tersebut telah menjadikan kebijakan-kebijakan publik di Indonesia seolah-olah
―memfasilitasi‖ globalisasi dan modernisasi dalam tata kehidupan masyarakat.
Landasan yuridis sistem pembangunan di Indonesia diatur dengan UndangUndang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU
No 25/2004) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi dan
Kabupaten, secara sistematis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah
dan Pendek sehingga model pembangunan di daerah akan tetap mengarah pada sistem
pembangunan di tingkat nasional. Hal tersebut juga terjadi di Provinsi Bali, yang
menjadikan industri pariwisata sebagai sektor utama dalam menunjang perekonomian
Bali.
Kehidupan sosial masyarakat Bali yang telah menjadikan pariwisata sebagai
bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan kebudayaan Bali. keadaan
tersebut memaksa masyarakat dan budaya lokal ―go international‖, dan melalui proses
internasionalisasi ini masyarakat mau tak mau harus menjadi warga dunia yang
multibudaya dan menjadi a tourist society, sehingga dalam kehidupan masyarakat Bali
proses globalisasi telah dirasakan jauh sebelum masyarakat Indonesia lainnya
mengalami hal tersebut. Suasana demikian, mencerminkan diferensiasi dalam berbagai
bidang antara lain dalam pekerjaan, profesi, pendidikan dan kepentingan.
Perkembangan pariwisata di Bali yang telah menjadikan Bali sebagai salah satu
destinasi pariwisata terbaik dunia tidak terlepas dari konstruksi konsep pariwisata yang
di bangun oleh Pemerintah Bali yaitu konsep Pariwisata Budaya, yang telah diatur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012Tentang Kepariwisataan
Budaya Bali, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah
Provinsi Bali Tahun 2015-2029.
Implementasi konsep pariwisata budaya tersebut telah menyebabkan Bali selalu
mendapat berbagai penghargaan dari berbagai institusi internasional seperti tiga tahun
belakangan ini secara berturut turut penghargaan yang diterima oleh Bali, yaitu pada
tahun 2015 majalah pariwisata dunia, Travel & Leisure menempatkan Bali sebagai
destinasi wisata terbaik di Asia dan berada di posisi kedua untuk destinasi wisata dunia.
Pada tahun 2016 Majalah Travel & Pleasure menganugrahkan Bali sebagai Top 5 (five)
Best Honeymoon, mengungguli berbagai destinasi lain yang ada di berbagai belahan
dunia setelah Santorini, Maldives, Bora – Bora dan Hawai. Selanjutnya pada tahun 2017
situs penyedia berbagai informasi tentang turism yang berbasis di Amerika Serikat,
yaitu Trip Advisor, memberikan penghargaan The World‘s Best Destination kepada Bali
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dalam
ajang
TripAdvisor
Travellers‘
Choice
Award
2017.
(https://www.cnnindonesia.com)
Pengembangan konsep kepariwisataan budaya menjadi keunikan yang khas
dibandingkan dengan destinasi wisata lain di dunia. Optimalisasi potensi alam dan
budaya sebagai daya tarik wisatawan telah berhasil menjadikan pariwisata sebagai salah
satu sektor unggulan selain sektor pertanian dan industri kecil dan menengah
(Wihadanto dan Firmansyah, 2013). Pariwisata di Bali telah tumbuh dan berkembang
sedemikian rupa memberikan sumbangan yang besar terhadap pembangunan daerah dan
masyarakat Bali. Pengembangan konsep kepariwisataan budaya tersebut pada sisi yang
lain menuntut berbagai upaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Bali untuk
mengembangkan potensi sumber daya alam dan budaya sebagai daya tarik wisata yang
memiliki nilai jual yang tinggi.
Kearifan lokal yang tumbuh dan hidup pada masyarakat Bali merupakan potensi
unggul dalam membangun konsep Kepariwisataan Budaya. Kearifan lokal itu
mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan
melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter
dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat
dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan
kesejahteraan bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok
masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan
norma sosial yang berlaku.
Pada sisi yang lain, konsep Pariwisata Budaya secara sadar membawa
masyarakat terjepit antara dua kutub kekuatan. Di satu pihak, mereka diwajibkan
memelihara dan menjalankan nilai-nilai kearifan lokal sebagai ―komoditas‖ yang dapat
dijual, sementara di sisi lain internasionalisasi melalui jaringan pariwisata berarti
membenturkan kebudayaan tersebut dengan dunia modern.
Dilematika tersebut dalam kenyataannya menyebabkan nilai-nilai budaya luhur
itu mulai meredup dan memudar. Pada saat bersamaan kearifan lokal kehilangan makna
substantifnya tetapi pada sisi yang lain munculnya persoalan nasionalisme, karakter
bangsa dan sebagainya menimbulkan dorongan yang kuat kepada pemerintah dan
masyarakat untuk mengoptimalkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan tata hubungan masyarakat. Keadaan ini menjadi ironi karena sangat
tidak memungkinkan menggunakan nilai kearifan lokal yang tidak memiliki eksistensi
di masyarakat karena ketiadaan upaya-upaya sistematis untuk melakukan revitalisasi
terhadap nilai-nilai kearifan lokal tersebut.
Sampai saat ini upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan
simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber
daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekadar
pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya
dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.
Adanya kenyataan tersebut diatas menyebabkan diperlukan kajian dan analisis
terhadap komitmen dari pemerintah pada umumnya dan pemerintah Daerah di Bali
untuk merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang akan dapat dijadikan dasar dalam
penetapan kebijakan publik yang pada akhirnya sebagai cikal bakal pembentukan
karakter bangsa.
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Teori dan Metodologi
a. Teori
Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang
dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya, karena
kebijakan publik merupakan tindakan yang berbentuk keputusan atau aturan-aturan yang
dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi
berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Pada arti yang
lain kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk
melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk
melakukan tidakan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan pandangan dari James E
Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan
adalah ―a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing
with a problem or matter of concern‖. Pada bagian lain David Easton sebagaimana
dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai ―the
autorative allocation of values for the whole society‖. Definisi ini menegaskan bahwa
hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat
sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Sehingga sangat
relevan dengan pandangan Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2)
menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk
memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai
lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Adanya dampak yang luas dan massif terhadap akibat dari kebjakan publik tersebut,
maka menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan
yang sangat rumit dan kompleks sehingga pemegang kewenangan atau administrator
dituntut memiliki tanggung jawab, kemauan, kemampuan dan keahlian, sehingga dapat
melakukan antisipasi terhadap resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang
tidak diharapkan (unintended risks).
Otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini menurut Sumalle Sungsri
(2010) berakibat pada kebangkitan dan memunculkan kesadaran akan peran-peran
nilai-nilai kearifan lokal dalam menopang pembangunan. Istilah Kearifan lokal atau
―local genius‖diperkenalkan oleh Wales (Ayatrohaedi, 1986:30) yaitu ―the sum of the
cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result
of their experiences in early life‟. Selain itu, local genius menurut Wales yaitu
kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada
waktu kedua kebudayaan itu berhubungan (Rosidi, 2011:29).
Selanjutnya Sumalle Sungsri (2010) mendefinisikan kearifanlokal (lokal wisdom)
adalah
pengetahuan
dan
pengalamanberkaitandengankehidupanseharisehari,occupationsdanbudayayang
sudahturuntemurundarisejumlahgenerasikesejumlahgenerasilainnya(knowledge
andexperiencerelatedtodaytodayliving,occupationsandculturehadbeenpassed on from
generations to generations).
Pengetahuan
danpengalaman-pengalamanyang
digunakan
masyarakat
secaramendalam
akan
terkaitdengancaraatau
pandanganhidup
sehi ngga
dapatmenjadisumber
pengetahuan,menjadiinformasidanpedomanbagikualitaspengembangankehidupan
masyarakat. Secara umum lokal wisdom (kearifan lokal) dapat dipahami sebagai
gagasan-gagasan
setempat(lokal)
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yangbersifatbijaksana,penuhkearifan,bernilaibaik,yangtertanam dan diikuti oleh
anggota masyarakatnya. Kearifan lokal yang memasuki berbagai sendi kehidupan
masyarakan tidak hanya dalam tatanan nilai dalam relasi sosial, tetapi juga dalam
penyelenggaraan kepemimpinan Rony Setiawan, dkk (2011) dalam kepemimpinan
pelayan unsur unsur spiritualitas akan melengkapi variabel kepemimpinan pelayan,
karena dimensi spiritualitas sangat sesuai dengan kekhasan masyarakat dan menjadi
salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam kepemimpinan warisan budaya lokal.
Selanjutnya dalam penelitian Roni Setiawan tersebut menemukan bahwa pengaruh
yang positif signifikan kepemimpinan pelayan terhadap kinerja pelayanan publik dan
juga terdapat tiga dimensi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap kinerja pelayanan
publik adalah spirituality, love dan community building.
Salah satu yang termasuk didalam lokal wisdom adalah lokal genius yang
merupakan istilah yang mulai pertama kali dikenalkan oleh Quaritch Wales pada tahun
1948-1949 dengan arti ―kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi
pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu berhubungan(Ajip Rosidi,
2011; 29).Haryati Soebadiomengatakan bahwa lokal genius adalah juga
culturalidentity. Identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa
tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan
kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986, h.18-19). Sementara Moendardjito (dalam
Ayatrohaedi,
h.40-41)
mengatakan
bahwa
unsur
budaya
daerahpotensialsebagailokalgeniuskarenatelahterujikemampuannyauntuk
bertahan
sampai sekarang.Adapun ciri-cirinyaadalah: (1) mampu bertahan terhadap budayaluar;
(2) memilikikemampuan mengakomodasi unsur-unsur budayaluar; (3) mempunyai
kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalambudayaasli; (4)
mempunyai kemampuanmengendalikan; dan (5) mampu memberi arah
padaperkembangan budaya.
b. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini yuridis normative, penelitian ini dirancang bangun dengan
pendekatan kualitaif kritis yaitu penelitian yang sasarannya tidak saja menggali makna
etik tetapi juga menciptakan makna etik. Penelitian ini menyoroti berbagai masalah
yang terkait dengan kearifan lokal, regulasi, kebijakan, perilaku, interaksi dan peranan
pejabat negara kebijakan publik di Bali. Bahan hukum yang digunakan berasal dari
studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (instrumen hukum nasional,
instrumen hukum lokal dan kebijakan publik) dan bahan hukum sekunder (literatur
hukum adat dan pemerintahan). Selanjutnya data dianalisis memakai teknik analisis
data secara kualitatif diserti dengan pola berfikir dekonstruktif semiotika.
Hasil dan Pembahasan
a. Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Kehidupan Masyarakat Bali
Kemajuan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah
menimbulkan pengaruh terhadap tata kehidupan masyarakat Indonesia. Derasnya arus
informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang
mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya di Indonesia. Pada saat
itu proses globalisasi telah dimulai yang menurut pendapat Krsna (2005), sebagai
sebuah proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar
bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin
dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung
di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
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pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor
pendukung utama dalam globalisasi dimana dewasa ini, perkembangan teknologi begitu
cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar
luas ke seluruh dunia.
Globalisasi yang pada hakekatnya adalah suatu proses dari gagasan yang
dimunculkan kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai
pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bagi bangsa-bangsa
diseluruh dunia (A. Edison dkk, 2005, kewarganegaraan). Kehadiran globalisasi
tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia.
Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.
Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi,
ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme
terhadap bangsa. Berbagai ekspresi sosial budaya asing, yang sebenarnya tidak memiliki
basis dan standar kulturalnya, semakin menyebar didalam masyarakat sehingga muncul
kecendengan-kecenderungan gaya hidup baru yang tidak kondusif bagi kehidupan
masyarakat dan bangsa.
Munculnya dampak negative dari globalisasi dan modernisasi di Indonesia pada
prinsipnya juga terjadi di Bali dan bahkan dirasakan jauh sebelum daerah-daerah lain di
Indonesia merasakannyaa. Dijadikannya Bali sebagai daerah tujuan wisata dan bisnis
pada masa pra kolonial dan kolonial telah menyebabkan perubahan di segala bidang
kehidupan masyarakat, terutama perubahan nilai dan budaya masyarakat Bali. Nilainilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Bali menjadi
terkikis. Adanya permasalahan tersebut pada tataran makro di Indonesia akhirnya akan
menjadi permasalahan fundamental dari Bangsa Indonesia yaitu hilangnya karakter
Bangsa Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai budaya.
Adanya kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan timbulnya kesadaran
bahwa Bali masih memiliki potensi budaya sebagai sebuah keunggulan ditengah
derasnya gempuran budaya asing menjadikan pemerintah daerah memiliki keinginan
kuat untuk melakukan revitalisasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal Bali. Dalam sejarah
perjalanan politicall will dari Pemerintah Daerah Bali yang berupaya melakukan
rekonstruksi terhadap nilai-nilai budaya yang diawali dengan penguatan aspek-aspek
subsistem pendukung utama dari tumbuhnya nilai-nilai kearifan lokal Bali. Berdasarkan
beberapa hasil studi dan penelitian, bahwa revitalisasi akan dapat dilakukan jika
eksistensi lembaga adat yang bertanggung jawab terhadap kearifan lokal tersebut
terjadi. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal di Bali diawali dengan pengakuan dan
perlindungan terhadap kelembagaan masyarakat adat di Bali, yaitu Desa Adat dengan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Perda ini merupakan tindak lanjut dari adanya
peluang terhadap pengakuan desa adat dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979,
dimana di Bali dikenal adanya dua pengertian desa. Pertama, ‗desa' dalam pengertian
hukum nasional, sesuai dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang
No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Desa dalam pengertian ini melaksanakan
berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan sehingga dikenal dengan
istilah 'Desa Dinas' atau 'Desa Administratif'. Desa dalam pengertian yang kedua, yaitu
desa adat atau Desa Pakraman, mengacu kepada kelompok tradisional dengan dasar
ikatan adat istiadat dan terikat oleh adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga).
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Adanya politicall will pemerintah Provinsi Bali melalui kebijakan perlindungan
Desa Adat pada saat itu sangat diperlukan akibat terjadinya intervensi dari luar melalui
pembentukan desa dinas yang dipelopori oleh pemerintah kolonial Belanda dan
kemudian penyeragaman bentuk administrasi desa dinas melalui model desa di Jawa
sejak keluarnya peraturan tentang pemerintahan desa pada tahun 1974 menjadikan
eksistensi desa adat di Bali hingga sampai saat ini tetap terjaga bahkan bisa melampau
peran pemerintah desa adminitrasi dalam pengaruhnya kepada masyarakat. Hal ini
dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan pelaksanaan nilai-nilai yang dianut
masyarakat Bali tentang keyakinan agama Hindu. Nilai-nilai tersebut dikenal sebagai
konsep Tri Hita Karana yaitu nilai yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan
atau Sang Hyang Widhi, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia
dengan alam atau lingkungan. Ketaatan masyarakat Bali dalam menjalankan nilai-nilai
tersebut membuat keberadaan lembaga adat sangat diakui dan dihormati oleh
masyarakat Bali.
Pemerintah Daerah Bali menyadari Penetapan Perda tersebut akan menjadi wujud
konkrit dari pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan perlindungan secara yuridis
dan sosiologis terhadap eksistensi kelembagaan Desa Adat yang secara historis belum
diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali yang banyak
kalangan menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam
zaman prasejarah. Secara empiris sampai sekarang dampak posistif terhadap
perlindungan eksistensi Desa Adat telah dirasakan, oleh karena itu pemerintah daerah
berkomitmen secara konsisten untuk melindungi Desa Adat lebih optimal ditengahtengah perkembangan masyarakat. Untuk itu secaara sistematiss pemerintah Provinsi
Bali melakukan revisi terhadap Perda Nomor 06 Tahun 1986 dengan Peraturan Daerah
No 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman yang selanjutnya direvisi dan dilengkapi
dengan beberapa perubahan minor, menjadi Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2003
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Th. 2001 tentang Desa Pakraman. Adanya
upgrading perda tersebut diharapkan dapat menjadikan kelembagaan desa pakraman
menjadi lebih jelas dan terstruktur serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi
aktivitas masyarakat desa adat atau desa pakraman tersebut. Disamping itu dapat lebih
dioptimalkan fungsi dan peranan desa adat bagi perkembangan sosial dan budaya serta
kelestarian budaya asli, dan desa adat dapat mempertahankan kearifan lokal menjadi ciri
khas dan pembeda dengan desa yang lain.
Terlepas dari permasalahan empiris yang masih ada dalam implementasi peran
desa adat atau desa pakraman di Bali, upaya perlindungan secara yuridis tersebut
merupakan wujud nyata proses revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal Bali, sehingga pada
kenyataannya dapat tumbuh dan berkembang yang pada akhirnya sebagai keunikan
tersendiri untuk dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata dalam konsep yang
berbeda dengan daerah yang lain. Menyadari hal tersebut maka pemerintah Provinsi
Bali merancang konsep Pariwisata Budaya sebagai basik pengembangan pariwisata di
Bali. Konsep tersebut telah diatur secara normatif dalam Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya, yang
selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun
2012Tentang Kepariwisataan Budaya Bali, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029
Perkembangan pariwisata di Bali dengan konsep Pariwisata Budaya yang telah
menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kehidupan masyarakat menyebabkan proses
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globalisasi telah dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya di
Indonesia. Tetapi pada sisi yang lain nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal Bali
masih tetap dapat dipertahankan karena terdapat lembaga adat yang bertanggungjawab
terhadap eksistensi nilai-nilai budaya, sehingga revitalisasi secara sistematis lewat
kebijakan publik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan
adat dan budaya.
Perkembangan Pariwisata Budaya di Bali, tidak secara langsung dapat menjadikan
permasalahan perlindungan nilai-nilai Budaya di Bali menjadi selesai karena pada sisi
yang lain akibat perkembangan pariwisata budaya tersebut justru Bali semakin tidak
luput dari sentuhan globalisasi. Adanya pengaruh globalisasi yang antara lain di bawa
melalui kontak dengan para wisatawan dari mancanegara, merupakan sesuatu yang
tidak dapat dihindari. Kenyataan tersebut merupakan fenomena globalisasi yang tidak
terelakkan karena sesungguhnya setiap bangsa dan kehidupan miliaran orang di seluruh
dunia Sedang ditransformasikan, seringkali secara dramatis, oleh globalisasi (Ritzer,
2004:587). Ungkapan Ritzer tersebut menegaskan bahwa pengaruh globalisasi
Seringkali berakibat luar biasa dan Tanpa disadari kehadirannya (Cokorda Istri
Sukrawati, 2015).
Kuatnya pengaruh globalisasi terhadap reduksi karakter bangsa, karena adanya
dampak langsung globalisasi terhadap nilai-nilai asli suatu Bangsa, yaitu dampak sosial
dan kebudayaan. Secara teoritikal-idealistis, antara dampak sosial dan dampak
kebudayaan dapat dibedakan. Namun demikian, Mathieson and Wall (1982;37)
menyebutkan bahwa there is no clear distinction between social and cultural
phenomena, sehingga sebagian besar ahli menggabungkan dampak sosial dan
dampakbuday di dalam pariwisata ke dalam judul ―dampak sosial budaya‖ (The
sociocultural impact of Tourism in a broad context). (M Mathieson and Wall. G, 1990)
Pariwisata merupakan salah satu instrumen paling kuat terhadap munculnya
pengaruh gloalisasi, disamping Teknologi Informasi dan Komunikasi. Studi tentang
dampak sosial budaya pariwisata selama ini lebih cenderung mengasumsikan bahwa
akan terjadi perubahan sosial-budaya akibat kedatangan wisatawan, dengan tiga asumsi
yang umum, yaitu (Martin, 1998:171), yaitu (1) Perubahan dibawa sebagai akibat
adanya intrusi dari luar, umumnya dari sistem sosial-budaya yang superordinat terhadap
budaya penerima yang lebih lemah; (2) Perubahan tersebut umumnya destruktif bagi
budaya indigenous; (3) Perubahan tersebaut akan membawa pada homogenisasi budaya,
dimana identitas etnik lokal akan tenggelam dalam bayangan sistem industri dengan
teknologi barat, birokrasi nasional dan multinasional, a consumer-oriented economy,
dan jet-age lifestyles.
Adanya politicall will dari pemerintah Provinsi Bali yang dilakukan dengan
kebijakan publik, secara yuridis maupun politis pada hakekatnya sebagai upaya
merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal Bali, sehingga dapat tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat di Bali yang menyebabkan Bali memiliki ketahanan budaya sehingga
pada akhirnya Bali dapat melakukan interaksi budaya yang justru dapat lebih
memperkaya budayanya untuk dijadikan dasar dalam kebijakan-kebijakan publik yang
lain.
b. Kebijakan Publik Berbasis Kearifan Lokal sebagai Upaya Membangun Karakter
Bangsa di Bali
Pemerintah secara hakiki berfungsi membuat dan menerapkan kebijakan untuk
mensejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan, serta melindungi, seluruh masyarakatnya
menjadikan kearifan lokal sebagai basis kebijakan publik akan dapat mengoptimalkan tujuan
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kebijakan publik dan sekaligus meminimalisisr benturan dengan kearifan lokal (local wisdom)
yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 18B ayat (2), UUD 1945 yaitu:
‖Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang
Undang‖.
Selanjutnya hal itu diatur pula dalam Pasal 28 I ayat (2) yang berbunyi: ‖Identitas budaya dan
Hak Masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban‖.
Adanya pengakuan secara konstitusional secara yuridis menimbulkan kewajiban langsung
Pemerintah untuk memberikan perlindungan dalam tindakan nyata pemerintah melalui
kebijakan-kebijakan publik.

Di Bali, nilai-nilai kearifan lokal dapat tumbuh dan berkembang dengan baik
karena adanya upaya dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang pada akhirnya
menyebabkan eksistensi kearifan lokal Bali dapat bertahan di masyarakat. Tatanan
kehidupan dan perilaku masyarakat Bali yang berdasarkan pada nilai-nilai Agama
Hindu dan falsafah Tri Hita Karana. Falsafah Tri Hita Karana ini menjadi ideologi dan
core values (inti ajaran) dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat Bali. Falsafah
hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan
hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia
dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam
struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali, baik
dalam mengembangkan sistem pengetahuan. Pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai,
tradisi, seni, dan sebagainya. Ideologi dan core values inilah yang kemudian menjadi
landasan bagi standar peraturan yang digunakan institusi tradisional lainnya, seperti
kuren dan dadia, sekaa (organisasi tradisional), subak (organisasi pengairan) dan desa
pakramanan di Bali.
Eksistensi kearifan lokal di Bali yang telah direvitalisasi secara sistematis dan
konsisten akan mempermudah pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan
karakter bangsa melalui kebijakan-kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal Bali.
Secara faktual sebagian besar kebijakan publik di Bali khususnya yang berbentuk
Peraturan Daerah dan keputusan pimpinan Pemerintah Daerah dibuat dengan
menjadikan kearifan lokal sebagai basisnya. Adapun beberapa perda tersebut yaitu
Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung. Secara
substansial perda ini bertujuan menjaga arsitektur bangunan Bali. Peraturan Daerah
Provinsi Bali nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Tahun 2009 – 2029. Pada Pasal 2 secara ekspilist dinyatakan bahwa asas dalam Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah a) Tri Hita Karana; b) Sad Kertih; c) keterpaduan;
d) keserasian, keselarasan dan keseimbangan.
Dalam aspek pertanian, Bali memiliki sistem irigasi tradisionnal pada lahan
pertanian yang disebut dengan Subak. Subak adalah kata yang berasal dari bahasa Bali.
Kata tersebut pertama kali muncul dalam prasasti Pandak Bandung yang berangka tahun
1072 M. Keberadaan subak di Bali telah dikukuhkan eksistensinya dengan Peraturan
Daerah No.02/PD/DPRD/1972 tentang Irigasi Daerah Provinsi Bali. Perda Irigasi Bali
ini dibuat sebagai landasan hukum terhadap pembinaan subak yang dilakukan oleh
pemerintah di daerah Provinsi Bali. Perkembangan kondisi sosial masyarakat Bali yang
begitu cepat menyebabkan dilakukannya revisi Perda No. 02/PD/DPRD/1972 dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2012 tentang Subak. Adanya
perlindungan terhadap subak tersebut secara konsisten menyebabkan Subak Pada
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tanggal 29 Juni 2012 dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) di kota Saint Peterburg,
Federasi Rusia telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia, sekaligus dalam dua
katagori, yaitu pertama, warisan budaya benda dengan Pura Subak, sawah dan sistem
irigasinya. Kategori kedua adalah warisan budaya tak benda dengan nilai-nilai sosial
dan semangat gotong royong yang terdapat dalam subak.
Pada aspek kehdupan ekonomi, pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa
dalam masa sekarang, permasalahan ekonomi menjadi salah satu masalah utama dalam
kehidupan masyarakat Bali yang memiliki kebutuhan ekonomi yang lebih dari tempat
lain, yaitu biaya untuk melakukan upacara adat di desa adatnya dengan pembiayaan
yang dibebankan kepada masyarakat adat yang bersangkutan. Pada masa sejarahnya
berkembang konsep ―Pacingkreman‖ yaitu simpanan dari masyarakat adat sebagai
biaya untuk upacara adat sehingga ketika ada kewajiban untuk urunan (pepeson) dalam
pembiayaan upacara tersebut dapat diambilkan dari simpanan masyarakat adat tersebut.
Atas dasar terrsebut pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Ida Bagus Mantra
membentuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang dengan tujuan untuk
membantu desa adat. Keuntungan LPD pada hakekatnya untuk membangun kehidupan
sosial religius dengan kegiatan upacaranya seperti piodalan, sehingga warganya tidak
perlu membayar iuran wajib.
Pada awalnya dasar hukum pembentukan LPD adalah Surat Keputusan (SK)
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 tahun 1984, tanggal 19 Nopember
1984. Sebagai Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat I Bali tersebut
diatas, maka secara resmi LPD beroperasi mulai 1 Maret 1985, dimana disetiap
Kabupaten didirikan 1 LPD. Selanjutnya LPD diperkuat oleh peraturan daerah provinsi
Bali No. 2 tahun 1988 yang direvisi dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 8 Tahun
2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Perkembangan LPD di Bali yang sangat pesat
menyebabkan pemerintah Provensi Bali kembali melakukan pembaharuan landasan
hukum LPD dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang
Lembaga Perkreditan Desa.
Disamping itu adanya nilai-nilai kearifan lokal juga sejalan dengan
perkembangan tuntutan reformasi di Indonesia, yaitu Reformasi Birokrasi khususnya
dalam pelayanan publik. Keberadaan Desa Adat atau Pakraman sebagai komunitas
masyarakat adat secara konkrit dijalankan oleh pengurus Desa Pakraman, yang disebut
dengan Prajuru Desa Adat, dengan pimpinannya disebut dengan Bendesa Adat.
Menurut hasil wawancara dengan para Bendesa Adat Desa Pakraman dinyatakan bahwa
pada saat pertama kali terbentuknya Desa Pakraman tugas pokok dan fungsinya adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing di bidang
agama, adat, budaya dan gotong royong yang dilandasi semboyan hidup sagilik saguluk
salunglung sabayan taka maksudnya suka dan duka dipikul bersama-sama. (Surpha,
2004: 18). Adanya pengaruh kerajaan Majapahit, Desa Pakraman telah menjalankan
tugas ganda; pertama tugas adat dan budaya sebagai wadah komunitas asli tradisional
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, Kedua Desa Pakraman menjalankan
tugas – tugas yang diberikan oleh Raja, termasuk memungut Utpeti (pajak) sekaligus
menjadi pembela kerajaan dari serangan pihak lain. Perkembangan tugas dan fungsi
tersebut diberikan pada kenyataannya dapat dilaksanakan dengan baik karena Desa
Pakraman telah memiliki prinsip-prinsip pelayanan publik yang bersifat fundamental
yang secara konsisten dilaksanakan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman yang dalam
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melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip ‖ngayah‖ yaitu menjalankan kewajiban
dengan tulus iklas dan tanpa pamrih.
Keberadaan Desa Pakraman sebagai organisasi yang melakukan pelayanan
terhadap masyarakat adat di Bali, didasarkan atas konsep ajaran Hindu yang disebut
dengan Sewaka Dharmopadesa. Implementasi dari ajaran Hindu tersebut melahirkan
prinsip Sewaka Dharma adalah konsep pelayanan Hindu yang menekankan pada
keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan pelayanan demi harmoni nilai-nilai
kemanusiaan, kealaman, dan ketuhanan. Eksistensi Sewaka Dharma inilah yang
menjadi dasar dari bendesa Adat pada masing masing Desa Pakraman dalam
menjalankan fungsinya yang secara hakiki sama dengan fungsi hakiki pemerintah, yaitu
pelayanan (service) untuk menuju keadilan, pemberdayaan (empowerment) mendorong
kemandirian, dan pembangunan (development) untuk menciptakan kesejahteraan.
Atas dasar tersebut Pemerintah Kota Denpasar sebagai bagian dari Provinsi Bali
melakukan transformasi kearifan lokal yang menjadi spirit sikap mental dari pelaksana
penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Adat yang bermakna memberikan pelayanan
sebagai kewajiban (dharma), dimana hal tersebut merupakan refleksi nilai-nilai budaya
yang dibangun dari kebiasaan dan perilaku masyarakat yang secara turun temurun
berkembang dan dilaksanakan dalam kehidupan kesehariannya yang selanjutnya
dikombinasikan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai aspek
teknis dalam proses pelayanannya yang sebagai jawaban terhadap kebutuhan
masyarakat modern.
Berkaitan dengan kebijakan tersebut pemerintah kota Denpasar telah
menginventarisasi 11 (sebelas) bidang perijinan. Deregulasi/debirokratisasi kesebelas
bidang perijinan tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16
Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan di Lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan meliputi 3 (tiga) aspek:
menyederhanakan persyaratan administrasi, persingkat aspek waktu penyelesaian dan
merasionalisasi biaya. Selanjutnya Kota Denpasar menindak lanjuti Perwali tersebut
dengan mengganti keberadaan Sekberyandu dengan Unit Pelayanan Terpadu (UPT),
yang dibentuk berdasarkan Perwalikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2006. UPT
selanjutnya berkedudukan sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pelayanan
perijinan, dengan tugas pokok menyelenggarakan sistem pelayanan terpadu pada satu
atap dan satu pintu. Sehiingga lahirlah moto ―Sewaka Dharma‖ yakni melayani adalah
kewajiban. Dengan moto tersebut mewajibkan seluruh perangkat daerah memberikan
pelayanan yang baik dalam satu pelayanan publik di gedung ―Graha Sewaka Dharma‖.
Kebijakan pemerintah Kota Denpasar tentang Pelayanan Publik yang dijiwai
kearifan lokal dengan berbasis TIK sejalan dengan pernyataan Mantan wakil Menpan
dan
Reformasi
Birokrasi
Eko
Prasojo
pada
seminar
internasionaldengantemaAkselerasiReformasiBerbasisKearifanLokaldanbudaya
Unggulpadatanggal20Pebruari2014diDenpasar,menyatakanbahwakearifanlokal
nilaibudayasetempatbanyakyangbisamenjadiinspirasidanprinsipdalambirokrasi
pemerintahan. Pada kenyataannya dengan adanya kebijakan tersbut pemerintah Kota
Denpasar telah mendapat berbagai penghargaan tentang pelayanan publik, salah satunya
penghargaan terbaru adalah dari Penghargaan Inovasi Administrasi Negara (Inagara
Award) dari Lembaga Administrasi Nasional (LAN).
Dijadikannya nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari budaya dalam
kebijakan-kebijakan publik diatas karena Budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola
aktivitas masyarakat dan budaya memiliki peran yang sangat vital dalam proses
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pembangunan karakter bangsa. Kluchon dan Kelly (Niode, 2007: 49) telah memberikan
definisi kebudayaan adalah pola untuk hidup yang tercipta dalam sejarah yang eksplisit,
implisit, rasional, irasional dan non rasional yang terdapat pada setiap wwaktu sebagai
pedoman yang potensial bagi tingkah laku manusia. Segala aktivitas kebudayaan
bermaksud memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan
hidup sehingga budaya tidak bisa dipisahkan dari seluruh pola aktivitas masyarakat. Hal
tersebut menyebabkan budaya memiliki peran vital dalam proses pembangunan karakter
bangsa.
Konsepsi pentingnya budaya dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya
sebagai pondasi dalam pembangunan karakter bangsa secara tegas dinyatakan oleh
Rasid Yunus, bahwa percuma kita bicara, menggaungkan dan mendesain karakter
bangsa tanpa memperhatikan keragaman budaya lengkap dengan nilai-nilainya. Sebab
karakter bangsa dibangun bukan berdasarkan pada formula yang instan dan kondisi
yang instan, melainkan dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan
memperhatikan aktivitas masyarakat yang terbina secara turun temurun (Rasid Yunus,
2014).
Pada aspek yang lain, Bali memiliki tantangan tersendiri dalam perlindungan
nilai kearifan lokal ditengah perkembangan pariwisata budaya. Komoditisasi dari
berbagai aspek guna mendukung pariwiata budaya kerapkali terjadi yang menurut
Cohen (1988) melihat adanya kesan terjadinya dampak negative dari komoditisasi.
Berbagai penelitian menunjukan bahwa pariwisata telah merusak atau menghancurkan
kebudayaan lokal. Pariwisata secara tidak langsung ―memaksa‖ ekspresi kebudayaan
lokal utuk dimodifikasi, agar sesuai dengan kebutuhan pariwisata. Ekspresi budaya
dikomuditisasi agar dapat ‗dijual‘ kepada wisatawan. Hal ini antara lain dikatakan
Britton (1977) ‗cultural expression are bastardized in order to be more comprehensible
and therefore seleable to mass tourism (Britton, 1977;272). Perkembangan pariwisata di
Bali dan di Indonesia pada umumnya dikawatirkan akan terjadi pengikisan kebudayaan
akibat kebudayaan asing yang menyerbu masuk yang menyebabkan pendangkalan
terhadap kualitas kebudayaan Bali serta hilangnya bentuk-bentuk ssosial yang telah
terbukti mampu menopang integritas masyarakat Bali. Dalton (1990, dalam Picard,
1990;26) mengatakan ―karena gejala komersialisasi, sebagai dampak pariwisata, telah
menyusupi semua spek kehidupan orang Bali, maka jelaslah sekarang bahwa sekarang
bahwa jaminan sosial bahwa jalinan sosial dan keagamaan Bali yang begitu kompleks,
ketat dan rapi akhirnya tercerai berai dibawah pengaruh pariwisata.
Walaupun terdapat tantangan yang begitu besar, kearifan lokal Bali, masih
mampu bertahan ditengah derasnya arus budaya asing, akibat dari adanya upaya
penguatan dan revitalisasi secara sistematis yang diawali dengan penguatan
kelembagaan desa adat sebagai lembaga penanggung jawab utama terhadap
keberlangsungan budaya Bali, karena Stephen Langsing (1974) secara tegas
mengatakan bahwa lembaga tradisional Bali mempunyai vitalitas dan kemampuan
untuk yang tinggi untuk beradaptasi terhadap kondisi – kondisi baru. Dikatakan bahwa
dampak pariwisata di Bali adalah bersifat adiktif, dan bukan subtitutif. Artinya dampak
tersebut tidak menyebabkan transformasi secara struktural, melainkan terintegrasi
dengan kehidupan tradisional masyarakat.
Dari uraian diatas menunjukan bahwa kearifan lokal memiliki kelebihan dalam
beradaptasi dan bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi, maka sangatlah
penting untuk melakukan Pembangunan karakter bangsa dengan berbasis kearifan lokal.
Pembangunan karakter bangsa dapat ditempuh dengan cara mentransformasi nilai-nilai
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kearifan lokal sebagai salah satu sarana efektif, yang mestinya didahulukan dengan
tindakan nyata pemerintah melalui kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal,
sehingga menimbulkan keyakinan masyarakat bahwa kearifan lokal yang dimiliki
merupakan aset terbaik dalam membangun karakter. Sejalan dengan itu dalam Desain
Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025:1) Pentingnya transformasi
nilai ilai kearifan lokal sebagai salah satu sarana membangun karakter bangsa, yaitu: (1)
Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi
dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang
kuat yang akan eksis; (2) Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya
mengejauwantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (3)
Secara Normatif, pembangunan karakter merupakan wujud nyata langkah mencapai
tujuan negara; (4) Secara historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah
dinamika inti proses kebangsaan yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada
zaman penjajahan maupun pada zaman kemerdekaan; (5) Secara Sosiokultural,
pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan dari suatu bangsa yang
multikultural.

Simpulan
Perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengarah pada
modernisasi dalam kenyataannya menyebabkan nilai-nilai budaya luhur itu mulai
meredup, memudar dan kearifan lokal kehilangan makna substantifnya, tetapi pada sisi
yang lain munculnya pentingnya nasionalisme dan karakter bangsa sebagai instrument
utama untuk eksistensi Bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan Internasional.
Keadaan tersebut juga dirasakan di Provinsi Bali yang mengembangkan konsep
Pariwisata Budaya telah membawa masyarakat terjepit antara dua kutub kekuatan. Di
satu pihak, mereka diwajibkan memelihara dan menjalankan nilai-nilai kearifan lokal
sebagai ―komoditas‖ yang dapat dijual, sementara di sisi lain internasionalisasi melalui
jaringan pariwisata berarti membenturkan kebudayaan tersebut dengan dunia modern.
Hal tersebut semakin menambah kompleksitas permasalahan dalam upaya
membangunan karakter bangsa.
Pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa kearifan lokal memiliki kelebihan
dalam beradaptasi dan bertahan dari gempuran modernisasi dan globalisasi, sebagai aset
utama dalam pembangunan karakter Bangsa, sehingga dilakukan revitalisasi nilai-nilai
kearifan lokal diawali dengan memberikan perlindungan secara yuridis terhadap elemen
utama dari ―pemilik‖ kearifan lokal tersebut yaitu Desa Adat atau Desa Pakraman.
Dengan perlindungan tersebut eksistensi desa pakraman sebagai penanggungjawab
utama dalam menjaga kearifan lokal dapat berjalan optimal dan pada sisi yang lain
perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan Publik kepada
Desa Adat mengandung makna Desa Adat tersebut akan menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan Bernegara, yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
Adanya kebijakan publik yang memberikan perlindungan terhadap Desa Adat
yang telah cukup berhasil untuk menjaga kearifan lokal Bali, sehingga akan
mempermudah pemerintah Daerah untuk melakukan tranformasi terhadap nilai-nilai
kearifan lokal untuk selajutnya dijadikan basis dalam pengembangan kebijakankebijakan publik lain seperti dalam bidang tata ruang, ekonomi, infrastruktur dan lain
sebagainya. Adanya kebijakan-kebijakan publik yang berbasis kearifan lokal tersebut
secara sistematis akan menimbulkan keyakinan masyarakat bahwa kearifan lokal yang
dimiliki merupakan aset terbaik dalam membangun karakter bangsa.
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ABSTRAK
Literasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dikembangkan di sekolah.
Kemampuan berlietrasi menjadi sarana yang penting bagi siswa karena keberhasilan
belajar siswa tergantung pada sebagian besar kemampuan literasi. Literasi lebih dari
sekadar membaca dan menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan
sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. Ferguson
(www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan komponen literasi informasi sebagai
berikut: 1) Literasi Dasar (Basic Literacy), 2) Literasi Perpustakaan (Library Literacy),
3) Literasi Media (Media Literacy), 4) Literasi Teknologi (Technology Literacy), 5)
Literasi Visual (Visual Literacy). Selanjutnya, Beers, dkk. (2009) menyatakan bahwa
Strategipengembangan budaya literat, (1) Mengkondisikan lingkungan fisik ramah
literasi, (2) Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan
interaksi yang literat, dan (3) Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik
yang literat.
A.

Pendahuluan
Literasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dikembangkan di
sekolah. Kemampuan berlietrasi menjadi sarana yang penting bagi siswa karena
keberhasilan belajar siswa tergantung pada sebagian besar kemampuan literasi siswa.
Jika siswa memiliki kemampuan literasi yang kurang, sangat mungkin untuk gagal
dalam pembelajaran atau setidaknya siswa akan mengalami kesulitan dalam membuat
kemajuan. Di sisi lain, jika siswa memiliki kemampuan berlieterasi yang baik, tentunya
akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berhasil dalam pembelajaran.
Uraian di atas menunjukan bahwa, literasi merupakan sesuatu yang
memegang perenan penting dalam merintis kemajuan penghidupan dan ketinggian
kebudayaan umat manusia. Selin itu, literasi memiliki peranan yang sangat penting dan
strategis karena melalui literasi, orang dapat memahami, kata yang diutarakan
seseorang. Selain itu melalui literasi seseorang dapat mengetahui berbagai peristiwa
secara cepat yang terjadi di tempat lain.
Kemampuan berliterasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah
kemampuan siswa untuk menangkap informasi atau gagasan-gagasan yang disampaikan
oleh pengarang melalui bacaan sehingga ia dapat menginterpetasikan gagasan-gagasan
yang ditemukan. Literasi tersebut meliputi literasi dasar.Pada abad ke-21 ini,
kemampuan berliterasi peserta didik berkaitan erat dengan tuntutan keterampilan
membaca yang berujung pada kemampuan memahami informasi secara analitis, kritis,
dan reflektif.
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B.

Konsep Dasar Literasi
Literasi mejadi istilah yang telah familiar bagi banyak orang. Namun tidak
banyak dari mereka yang memahami makna dan defenisinya secara jelas. Literasi
merupakan sebuah konsep yang memiliki makna kompleks, dinamis, terus ditafsirkan
dan didefenisikan dengan beragam cara dan sudut pandang. Berangkat dari sini, maka
perlu kirannya diuraiakn apa sebenarnya makna dari istilah literasi itu.
Kata literasi berasal dari bahasa Inggris Literacy yang diartikan sebagai
kemampuan baca tulis, selanjutnya menurut Kuder dan Hasit (2002) pengertian literasi
berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan,
melihat. Dalam proses membaca terjadi proses yang rumit yaitu proses kognitif,
linguistik, dan aktivitas sosial. Pembaca harus secara aktif melibatkan pengalaman
sebelumnya, proses berpikir, sikap, emosi dan minat untuk memahami bacaan.
National Institute for Literacy, mendefinisikan Literasi sebagai
"kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan
memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga
dan masyarakat." Definisi ini memaknai Literasi dari perspektif yang lebih kontekstual.
Dari definisi ini terkandung makna bahwa definisi Literasi tergantung pada
keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu.
Menurut Unesco (2006), pemahaman orang tentang makna literasi sangat
dipengaruhi oleh penelitian akademik, institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya, dan
juga pengalaman. Pemahaman yang paling umum dari literasi adalah seperangkat
keterampilan nyata - khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis - yang
terlepas dari konteks di mana keterampilan itu diperoleh dan dari siapa memperolehnya.
Saat ini, Istilah Literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas,
seperti Literasi Informasi, literasi komputer, dan literasi sains yang kesemuanya itu
merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan bacatulis.Hanya saja, memang pemahaman yang paling umum mengenai literasi yaitu
kemampuan membaca dan menulis.
Literasi memang tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Seseorang dikatakan
memiliki kemampuan literasi apabila ia telah memperoleh kemampuan dasar berbahasa
yaitu membaca dan menulis. Jadi, makna dasar literasi sebagai kemampuan baca-tulis
merupakan pintu utama bagi pengembangan makna literasi secara lebih luas. Dan cara
yang digunakan untuk memperoleh literasi adalah melalui pendidikan.
Literasi lebih dari sekadar membaca dan menulis, namun mencakup
keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak,
visual, digital, dan auditori. Di abad 21 ini, kemampuan ini disebut sebagai literasi
informasi.
Ferguson (www.bibliotech.us/pdfs/InfoLit.pdf) menjabarkan komponen
literasi informasi sebagai berikut: 1) Literasi Dasar (Basic Literacy), yaitu kemampuan
untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi
dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung
(counting) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (calculating),
mempersepsikan informasi (perceiving), mengomunikasikan, serta menggambarkan
informasi (drawing) berdasar pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
2) Literasi Perpustakaan (Library Literacy), yaitu kemampuan lanjutan untuk bisa
mengoptimalkan Literasi Perpustakaan yang ada. Maksudnya, pemahaman tentang
keberadaan perpustakaan sebagai salah satu akses mendapatkan informasi. Pada
dasarnya literasi perpustakaan, antara lain, memberikan pemahaman cara membedakan
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bacaan fiksi dan nonfiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami
Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam
menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan, hingga
memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah
tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah.
3) Literasi Media (Media Literacy), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai
bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media
televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. Secara
gamblang saat ini bisa dilihat di masyarakat kita bahwa media lebih sebagai hiburan
semata. Kita belum terlalu jauh memanfaatkan media sebagai alat untuk pemenuhan
informasi tentang pengetahuan dan memberikan persepsi positif dalam menambah
pengetahuan.
4) Literasi Teknologi (Technology Literacy), yaitu kemampuan memahami kelengkapan
yang mengikuti teknologi seperti peranti keras (hardware), peranti lunak (software),
serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. Berikutnya, dapat memahami
teknologi untuk mencetak, mempresentasikan, dan mengakses internet. Dalam
praktiknya, juga pemahaman menggunakan komputer (Computer Literacy) yang di
dalamnya mencakup menghidupkan dan mematikan komputer, menyimpan dan
mengelola data, serta menjalankan program perangkat lunak. Sejalan dengan
membanjirnya informasi karena perkembangan teknologi saat ini, diperlukan
pemahaman yang baik dalam mengelola informasi yang dibutuhkan masyarakat.
5) Literasi Visual (Visual Literacy), adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi
media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar
dengan memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis dan bermartabat.
Tafsir terhadap materi visual yang setiap hari membanjiri kita, baik dalam bentuk
tercetak, di televisi maupun internet, haruslah terkelola dengan baik. Bagaimanapun di
dalamnya banyak manipulasi dan hiburan yang benar-benar perlu disaring berdasarkan
etika dan kepatutan.
C.

Strategi Pengembangan Budaya literasi
Pendidikan dan kemampuan literasi adalah dua hal yang sangat penting
dalam hidup kita. Kemajuan suatu negara secara langsung tergantung pada tingkat
melek huruf di negara tersebut. Orang berpendidikan diharapkan untuk melakukan
tugasnya dengan baik.
Secara historis, Menurut Tarwotjo sebagaimana dikutip oleh Asul Wiyanto
dalam pengantar bukunya yang berjudul ―Terampil Menulis Paragraf‖, produk dari
aktivitas Literasi berupa tulisan, adalah sebuah warisan intelektual yang tidak akan kita
temukan di zaman prasejarah. Dengan kata lain, apabila tidak ada tulisan, sama saja kita
berada di zaman prasejarah. Tulisan merupakan bentuk rekaman sejarah yang dapat
diwariskan dari generari ke generasi, bahkan hingga berabad-abad lamanya.
Dalam sejarah peradaban islam, kita dapat melihat bagaimana tradisi
Literasi islam melahirkan tulisan-tulisan para pemikir dan ulama islam klasik yang
sudah berumur ratusan tahun sampai saat ini masih eksis dipelajari di berbagai lembaga
pendidikan islam, khususnya pesantren. Kitab-kitab yang ditulis para ulama dan
intelektual muslim era klasik merupakan sebuah warisan intelektual yang sangat
berharga bagi pengembangan khazanah intelektual islam dari generasi ke generasi.
Sebagai aktivitas Literasi, menulis adalah sebuah kegiatan mengungkapkan
ide atau gagasan secara tertulis. Orang yang melakukan kegiatan menulis disebut
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dengan penulis. Sedangkan hasil kegiatan menulis tersebut dinamakan tulisan. Sejarah
mencatat bahwa yang menjadi benang merah antara zaman pra-sejarah dengan zaman
sejarah adalah tulisan. Zaman pra-sejarah merupakan zaman di mana saat itu belum ada
tulisan, sehingga segala peristiwa dan fenomena yang terjadi kala itu tidak dapat
diketahui oleh generasi selanjutnya. Ditemukannya tulisan sebagai bukti adanya
peradaban.
Literasi di masa lampau merupakan babak baru dimulainya zaman
sejarah.Tulisan merupakan bukti dari jejak rekam sejarah peradaban manusia yang
berupa peristiwa, pengalaman, pengetahuan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan. Tulisan
dapat menembus dan menelusuri lorong-lorong ruang dan waktu di masa lampau.
Seandainya saja di zaman ini tak ada lagu tulisan atau orang yang mau menulis, niscaya
kita akan kembali ke zaman pra-sejarah. Namun faktanya, justru peradaban kita saat ini
bisa dikatakan sebagai peradaban tulisan atau peradaban teks. Terbukti dari banjir
informasi yang kita terima setiap hari dari berbagai media baik cetak maupun
elektronik, sebagian besar berbentuk teks atau tulisan. Singkat kata, tulisan telah
mengisi seluruh ruang kehidupan manusia modern di era globalisasi seperti saat ini.
Dalam dunia pendidikan khususnya, tulisan mutlak diperlukan. Buku-buku
pelajaran maupun buku bacaan yang lainnya merupakan sarana untuk belajar para
peserta didik di lembaga-lembaga sekolah mulai tingkat dasar sampi perguruan tinggi.
Tanpa tulisan dan membaca, proses transformasi ilmu pengetahuan tidak akan bisa
berjalan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya tulisan, budaya membaca, serta
menulis di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, kita harus terus berupaya mendorong
serta membimbing para generasi muda termasuk pelajar dan mahasiswa untuk
membudayakan kegiatan Literasi.
Strategi pengembangan budaya literat, Beers, dkk. (2009) dalam buku A
Principal‘s Guide to Literacy Instruction menyampaikan beberapa strategi untuk
menciptakan budaya literasi yang positif di sekolah.
(1)
Mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Lingkungan fisik adalah hal
pertama yang dilihat dan dirasakan warga sekolah. Oleh karena itu, lingkungan fisik
perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajaran. Sekolah yang mendukung
pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik dipajang di
seluruh area sekolah, termasuk koridor, kantor kepala sekolah dan guru. Selain itu,
karya-karya peserta didik diganti secara rutin untuk memberikan kesempatan kepada
semua peserta didik. Selain itu, peserta didik dapat mengakses buku dan bahan bacaan
lain di Sudut Baca di semua kelas, kantor, dan area lain di sekolah. Ruang pimpinan
dengan pajangan karya peserta didik akan memberikan kesan positif tentang komitmen
sekolah terhadap pengembangan budaya literasi.
(2)
Mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi
dan interaksi yang literat. Lingkungan sosial dan afektif dibangun melalui model
komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Hal itu dapat dikembangkan
dengan pengakuan atas capaian peserta didik sepanjang tahun. Pemberian penghargaan
dapat dilakukan saat upacara bendera setiap minggu untuk menghargai kemajuan
peserta didik di semua aspek. Prestasi yang dihargai bukan hanya akademik, tetapi juga
sikap dan upaya peserta didik. Dengan demikian, setiap peserta didik mempunyai
kesempatan untuk memperoleh penghargaan sekolah. Selain itu, literasi diharapkan
dapat mewarnai semua perayaan penting di sepanjang tahun pelajaran. Ini bisa
direalisasikan dalam bentuk festival buku, lomba poster, mendongeng, karnaval tokoh
buku cerita, dan sebagainya. Pimpinan sekolah selayaknya berperan aktif dalam
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menggerakkan literasi, antara lain dengan membangun budaya kolaboratif antarguru dan
tenaga kependidikan. Dengan demikian, setiap orang dapat terlibat sesuai kepakaran
masing-masing. Peran orang tua sebagai relawan gerakan literasi akan semakin
memperkuat komitmen sekolah dalam pengembangan budaya literasi.
(3)
Mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Lingkungan
fisik, sosial, dan afektif berkaitan erat dengan lingkungan akademik. Ini dapat dilihat
dari perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah. Sekolah sebaiknya
memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Salah
satunya dengan menjalankan kegiatan membaca dalam hati dan guru membacakan buku
dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Untuk menunjang
kemampuan guru dan staf, mereka perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti
program pelatihan tenaga kependidikan untuk peningkatan pemahaman tentang program
literasi, pelaksanaan, dan keterlaksanaannya.
Dari uraian di atas dijelaskan bahwa Program literasi harus dilaksanakan secara
bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sekolah di seluruh Indonesia. Kesiapan
ini mencakup kesiapan kapasitas sekolah (ketersediaan fasilitas, bahan bacaan, sarana,
prasarana literasi), kesiapan warga sekolah, dan kesiapan sistem pendukung lainnya
(partisipasi publik, dukungan kelembagaan, dan perangkat kebijakan yang relevan).
Untuk memastikan keberlangsungannya dalam jangka panjang, strategi pengembangan
dilaksanakan dengan tahap (1) pembiasaan, (2) pengembangan, dan (3) pembelajaran,
seperti gambar berikut…………………….
D.

Literasi dan Pendidikan Di Indonesia
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki kemampuan
membaca sangat rendah dibandingkan dengan negara lain. Indonesia sendiri berada
pada posisi 39 dari 45 negara yang disurvei Program for International Student
Assessment (PISA 2012)
Rendahnya kemampuan membaca anak-anak kita dipengaruhi oleh beberapa
faktor, yaitu: Pertama, metode pembelajaran yang dijalankan guru. Sebab, umumnya
siswa kelas rendah di sekolah dasar diajarkan membaca dengan cara menghafal.
Menghafal menjadi salah satu penghambat tingkat baca anak. Anak-anak kita tidak
begitu kesulitan mengenali huruf, tapi kalau diminta memaknai isi bacaan, mereka
lemah.Oleh sebab itu semua guru, termasuk guru Matematika dan Sains dianggap
sebagai Guru Literasi (teachers of literacy).
Pembelajaran literasi adalah pembelajaran yang integral. Untuk itu
dibutuhkan pembelajaran literasi yang bermutu pada semua mata pelajaran. Kedua,
Kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor determinisme genetic, yakni warisan
orangtua. Seseorang yang gemar membaca dibesarkan dari lingkungan yang cinta
membaca. Lingkungan terdekatnya inilah yang akan mempengaruhi seseorang untuk
mendekatkan diri pada bacaan, jadi seseorang tidak suka membaca karena memang
sejak kecil dibesarkan oleh orangtua yang tidak pernah mendekatkan dirinya pada
bacaan. Lain halnya dengan negara maju seperti Jepang, budaya membaca adalah suatu
kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan bagi masyarakatnya. Ibarat sandang, pangan
dan papan, membaca merupakan bagian dari kehidupan mereka tiap harinya.
Ketiga, Pengaruh permainan (game) yang makin canggih dan variatif serta
tayangan televisi yang semakin menarik, telah mengalihkan perhatian anak dari buku.
Tempat hiburan yang makin banyak didirikan juga membuat anak-anak lebih banyak
meluangkan waktu ke tempat hiburan daripada membaca buku.Empat, Masih minimnya
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sarana untuk memperoleh bacaan juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya
literasi masyarakat Indonesia. Andaipun harus membeli, harga buku yang ada di
pasaran relatif mahal. Hal ini menyebabkan orang tua tidak membelikan buku bacaan
tambahan selain mengutamakan buku-buku yang diwajibkan oleh sekolah. Apalagi
kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu, jangankan terpikir untuk membeli
buku bacaan, untuk memiliki ongkos pergi ke sekolah pun terkadang menjadi hambatan
bagi mereka.
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ABSTRAK
Artikel ini berjudul: Kajian Tindak Tutur dalam Serat Pikukuh. Artikel ini mendeskripsikan
fenomena bahasa, khususnya tindak tutur (speech acts) dalam serat pikukuh. Pikukuh (Serat
Pikukuh) merupakan sertifikat tanah dan/atau bangunan pada masa Keraton Surakarta dan Pura
Mangkunegaran yang menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Jawa, sehingga untuk
mengungkap tindak tuturnya harus ditranskripsikan dahulu dari bahasa Jawa dengan huruf Jawa
menjadi bahasa Jawa huruf Latin. Tujuan artikel iniadalah untuk mendokumentasikan pikukuh
yang mengandung jenis tuturan bahasa Jawa sebagai warisan dari generasi terdahulu untuk
generasi sekarang yang hampir tidak mengetahui isinya; khususnya tentang klasifikasi dan jenis
tindak tuturnya. Kajian tindak tutur (selanjutnya disingkat TT) ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan model analisis pragmatik untuk mengklasifikasi, mengidentifikasi
jenis dan maksud tindak tutur yang tersurat dalam Serat Pikukuh, Data kajian ini berupa data
tulis. Pengumpulan data dengan teknik pustaka. Analisis data dilakukan dengan model
pemahaman, kontekstual, dan padan. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa (1)
pikukuh dapat diklasifikasikan berdasarkan instansi yang menerbitkannya, yaitu yang
diterbitkan oleh Keraton Surakarta dan Pura Mangkegaran Surakarta, masing-masing memiliki
karakteristik yang berbeda; dan (2) jenis TT dalam serat pikukuh dapat dibedakan berdasarkan
satuan lingual yang menandainya, yaitu TT deklaratif, TT asertif (representative), TT ekspresif,
TT direktif, dan TT komisif.
Kata kunci: tindak tutur, serat pikukuh, pragmatik.
ABSTRACT
This article, entitled A Study on the Speech Acts of of Serat Pikukuh, describes language
phenomenon, particularly speech act in Serat Pikukuh. Pikukuh or Serat Pikukuh is a certificate
of land and/or building ownership written in Javanese language issued during the reign of
Surakarta Sultanate and Pura Mangkunegaran kingdom. The certificate was in Javanese and
was written in Javanese letters, therefore to uncover the speech acts, a transcription from
Javanese characters into Latin characters need to be done.
The aim of this article is to
document Serat Pikukuh containing Javanese speeches as a legacy of the Javanese culture TO
the present generations who barely understand its contents; focusing particularly on the
classification and type of speech acts in Serat Pikukuh. This study on speech acts, or in
Indonesian language tindak tutur and (hereinafter abbreviated as TT), uses qualitative
descriptive method using pragmatic analysis model to classify and identify the type and aim of
speech acts expressed in Serat Pikukuh. The data is in the form of written data, and was
selected based on the purpose of study. Analysis of data was done using comprehension,
contextual and matrix models. Based on the data analysis it can be concluded that: (1) Serat
Pikukuh can be classified based on the issuing institutions, that is Keraton Surakarta and Pura
Mangkegaran Surakarta, each type has different characteristic; and (2) the TT types in Serat
Pikukuh can be distinguished by its lingual units marking, i.e declarative TT, assertive
(representative) TT, expresive TT, directive TT , and commutative TT.
1
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I. Pendahuluan
Pikukuh (Serat Pikukuh) merupakan sertifikat tanah dan bangunan pada masa
kerajaan yang menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Jawa. Pikukuh mengandung
jenis tuturan bahasa Jawa sebagai warisan dari generasi terdahulu untuk generasi
selanjutnya yang hampir tidak mengetahui isinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya
penguasaan bahasa Jawa, bahkan bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Jawa.
Misalnya, ditemukan data seperti berikut.
PIKUKUH
Angka: 16/ 1 B
Pepatih ing Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat, terang kauningan
Sampeyan Dalem, Sinuhun Kangjeng Susuhunan.
Angengeti layang pranatan kapacak ing layang kabar nagara, Angka 18; taun
1918, sarta kang kapacak ing layang kabar nagara, Angka 4, taun 1919; bab
1; adeg-adeg 2.
Anguningani:
layang paturane bupati Kutha Surakarta, katitimasan kaping 2 Oktober
1923, Angka 4932/1 D I, sakanthine angaturake papriksane palemahan ing
wawengkon Kalurahan Sangkrah, kang disuwunake pikukuh dening
Joyodiwiryo, kang wus dienggoni lawas.
Anggalih ora ana pakewuhe panyuwunan mau kaparengake.
Ing mengko manira anglilani marang Joyodiwiryo.
‗PIKUKUH
Nomor: 16/ 1 B
Patih di Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat, dengan diketahui Sampeyan
Dalem, Sinuhun Kangjeng Susuhunan.
Mengingat surat peraturan yang termuat pada surat kabar negara, Nomor 18;
tahun 1918, serta yang termuat pada surat kabar negara, Nomor 4, tahun 1919;
bab 1; ayat 2.
Mengetahui:
surat laporan bupati Kota Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 1923,
Nomor 4932/1 D I, dengan menyerahkan hasil pemeriksaan tanah di
wilayah Kalurahan Sangkrah, yang dimohonkan pikukuh oleh
Joyodiwiryo, yang telah lama ditempati.
Menimbang tidak ada masalah permohonan tersebut dikabulkan.
Sekarang saya mengizinkan kepada Joyodiwiryo.‘
Data di atas teks aslinya adalah bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Jawa
yang diterbitkan oleh Keraton Surakarta, yang telah ditranskripsikan ke dalam bahasa
Jawa huruf Latin. Pikukuh tersebut menunjukkan Nomor: 16/1B. Pikukuh tersebut
menunjukkan fenomena bertutur bahasa Jawa. Tuturan tersebut dilakukan oleh Pepatih
ing Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat, terang kauningan Sampeyan Dalem,
Sinuhun Kangjeng Susuhunan ‗Patih di Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat, dengan
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diketahui Sampeyan Dalem, Sinuhun Kangjeng Susuhunan‘. Berdasarkan TT yang ada
paling tidak terdapat jenis TT asertif ‗melaporkan‘ dalam satuan lingual Anguningani:
layang paturane bupati Kutha Surakarta, katitimasan kaping 2 Oktober 1923, Angka
4932/1 D, […] ‗Mengetahui: surat laporan bupati Kota Surakarta, pada tanggal 2
Oktober 1923, Nomor 4932/1 D I, […]‘TT asertif ‗menyimpulkan‘ dalam satuan lingual
Anggalih ora ana pakewuhe panyuwunan mau kaparengake ‗Menimbang tidak ada
masalah permohonan tersebut dikabulkan.‘, dsb.
Oleh karena itu, serat pikukuh sebagai dokumen dan sarana komunikasi
linguistik terdapat TT (speech acts). Hal ini sejalan dengan pendapat Searle (1969)
mengatakan bahwa dalam semua komunikasi linguistik terdapat TT. Komunikasi
bukan sekedar lambang atau kalimat, tetapi akan lebih tepat apabila disebut produk
atau hasil dari lambang kata atau kalimat yang berwujud perilaku TT (the
performance of specch acts). Lebih tegasnya bahwa TT adalah produk atau hasil dari
suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan kesatuan terkecil dari
komunikasi linguistik yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaaan, perintah, atau
lainnya (Searle dalam Suwito, 1983-33).
II. Teori dan Metodologi
2.1 Teori
Tindak tutur (TT), menurut Kridalaksana (2000: 17) adalah (a) perbuatan
bahasa yang dimungkinkan oleh dan diwujudkan sesuai dengan kaidah-kaidah
pemakaian unsur-unsur bahasa; (b) perbuatan yang menghasilkan bunyi bahasa
secara beraturan menghasilkan ujaran yang bermakna; (c) seluruh komponen
linguistik dan non-linguistik yang meliputi suatu perbuatan bahasa yang utuh, yang
menyangkut partisipan, bentuk penyampaian amanat, topik, dan kontek amanat itu;
(d) pengujaran kalimat untuk menyatakan suatu maksud dari pembicara diketahui
pendengar, penyampaian amanat, topik, dan konteks amanat itu; (e) pengujaran
kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh
pendengar. Selanjutnya Chaer dalam Rohmadi mendefinisikan tindak tutur (speech
act) adalah gejala individual yang bersifat psikologis dan kelangsungannya
ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam mengahadapi situasi tertentu
(2010: 32).
Pemahaman mengenai TT sangat luas, sehingga dari pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa TT adalah seluruh kompenen bahasa dan nonbahasa yang
meliputi perbuatan bahasa yang utuh.
Teori TT menurut Austin (1962) secara pragmatis ada tiga jenis tindakan
yang diwujudkan oleh seorang penutur, yakni tindak lokusi (locutionary act), tindak
ilokusi (illocutionary act), dan tindak perlokusi (perlocutionary act) (dalam
Kreidler, 1998: 181).
a. Tindak Tutur Lokusi
Menurut Tarigan (2009: 100) TT lokusi adalah TT untuk menyatakan
sesuatu. TT ini sering disebut sebagai The Act of Saying Something. Tuturan dibuat
oleh penutur semata-mata berfungsi untuk menginformasikan sesuatu tanpa
memengaruhi lawan tuturnya. Menurut Austin (dalam Ibrahim, 1993: 304), lokusi
(locutionary) yaitu tindakan yang mengatakan sesuatu dan makna sesuatu yang
penutur katakan.
Parker menjelaskan TT lokusi merupakan TT yang relatif paling mudah
untuk diidentifiasikan karena dalam pengindentifikasian cenderung dapat dilakukan
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tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur (Parker, dalam
Wijana, 1996: 18).
Berdasar pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa TT lokusi adalah
pertuturan yang menyatakan sesuatu sebagaimana adanya.
b. Tindak Tutur Ilokusi
Tindak tutur ilokusi adalah melakukan suatu tindakan dengan mengatakan
sesuatu (Tarigan, 2009: 35). Menurut Wijana (1998: 18), tindak ilokusi disebut juga
dengan the act of doing something. Bahwa kalimat tidak hanya digunakan untuk
menginformasikan sesuatu, tetapi juga melakukan seusatu sejauh situasi tuturnya
juga dipertimbangkan secara seksama. Tindak ilokusi merupakan bagian sentral
untuk memahami tutur. Untuk memahami TT ilokusi, maka harus
mempertimbangkan siapa penutur dan lawan tutur, serta kapan dan bagaimana
tuturan itu terjadi.
TT ilokusi merupakan tindakan yang berfungsi untuk mengatakan atau
menginformasikan sesuatu, serta digunakan penutur untuk mempengaruhi lawan
tutur untuk melakukan apa yang diinginkan oleh penutur. TT ini sering disebut
dengan The Act of Doing Something. Menurut Austin (dalam Ibrahim, 1993: 304),
ilokusi (illocutionary) adalah apa yang dilakukan dalam tindak mengatakan sesuatu.
Menurut Searle (Searle, dalam Geoffrey Leech, 1993: 164-166), tindak ilokusioner
yang merupakan bagian dari sentral dalam kajian TT. Tindak ilokusioner dibagi
menjadi lima yaitu: (1) deklaratif, (2) asertif/representative, (3) ekspresif, (4)
direktif, dan (5) komisif. Berdasar pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa TT
ilokusi adalah pertuturan yang menyatakan tindakan atau maksud melakukan
sesuatu.
c. Tindak Tutur Perlokusi
Tindak tutur perlokusi (perlocutionary act) yaitu TT yang pengutaraannya
dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tuturnya. TT perlokusi disebut sebagai
The Act of Affecting Someone. Sebuah tuturan yang diutarakan seorang seringkali
mempunyai daya pengaruh (perlocutionary force) atau efek bagi yang
mendengarkannya. Efek yang timbul ini bisa secara sengaja maupun tidak sengaja
(Wijana, 1996: 17-22).
TT perlokusi adalah tindakan yang berfungsi untuk mempengaruhi lawan
tutur yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengakibatkan lawan tutur
melakukan apa yang dikehendaki penutur. Menurut Austin (Ibrahim, 1993: 304)
tindak perlokusi merupakan tuturan yang diucapkan seseorang penutur yang sering
kali memiliki efek atau daya pengaruh (perlocutionary force). Dengan demikian, TT
perlokusi adalah pertuturan yang memiliki pengaruh atau efek terhadap lawan tutur.
Urgensi obyek penelitian ini dipilih (a) secara praktis hasil penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat bagi: (1) peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan
untuk penelitian yang sejenis; (2) masyarakat dapat memahami klasifikasi, jenis
TT, dan maksud yang serat pikukuh berbahasa Jawa sebagai kekayaan budaya
lokal; (3) pemerintah, perlunya penelitian ini untuk memperkaya dokumentasi
sertifikat tanah dan/atau bangunan pada zaman kerajaan, mengingat pikukuh
merupakan bukti kepemilikan yang sah sehingga bermanfaat dalam pemindahan
hak kepemilikan; (b) secara teoretis dapat menambah teori pragmatik
khususnya teori pragmatik bahasa Jawa.
Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena sejauh penelusuran yang
telah dilakukan belum ditemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan serat
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pikukuh, khususnya kajian TT terhadap serat pikukuh. Oleh karena itu, penelitian ini
dilakukan dengan judul: Tindak Tutur dalam Serat Pikukuh (Kajian Pragmatik).
2.2 Metodologi
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan. Penelitian ini bertujuan
menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskan serta mendeskripsikan fenomena
kebahasaan sesuai dengan fakta di masyarakat yang berupa sistem tanda bahasa, simbol
bahasa, dan makna dengan menggunakan pengkaidahan, metode, teknik penelitian, dan
cara kerja penelitian pragmatik.
Sumber data penelitian ini berupa data tulis yang berasal dari serat pikukuh
yang terpilih dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Data penelitian ini berupa
tuturan bahasa Jawa yang dipakai dalam serat pikukuh. Pengumpulan data dalam
penelitian ini studi pustaka dengan harapan peneliti mendapatkan data sebanyakbanyaknya dari dua sumber tersebut. Pelaksanaannya ditindaklanjuti dengan
menggunakan teknik catat. Pencatatan data kebahasaan yang relevan dilakukan dengan
transkripsi tertentu menurut kepentingannya (Edi Subroto, 1992: 42). Langkah pertama
dalam metode simak dengan menggunakan teknik catat, peneliti melakukan penyimakan
secara cermat, tepat, dan teliti terhadap sumber data utama dalam rangka memperoleh
data yang diinginkan sesuai dengan tujuan penelitian. Langkah kedua, yaitu mencatat
data yang telah diperoleh dari sumber yang ditentukan dalam bentuk kartu data.
Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan menganalisis bahasa sesuai dengan
permasalahan sehinnga bisa menjawab tujuan penelitian.
Untuk menganalisis ketiga masalah tersebut menggunakan metode
pemahaman, kontekstual dan padan. Metode pemahaman dipakai untuk memahami
bahasa yang digunakan dalam serat pikukuh agar tidak terjadi salah tafsir, sedangkan
kontekstual, bahwa dalam analisis selain satuan lingual yang digunakan dalam serat
pikukuh juga melibatkan konteks yang melatarbelakangi peristiwa yang ada dalam serat
pikukuh, agar bisa mendeskripsikan sesuai apa adanya/sesuai konteksnya. Adapun
teknik yang digunakan dalam metode padan adalah teknik dasar pilah unsur penentu
atau teknik PUP dengan daya pilah referensial guna membagi satuan lingual kata
menjadi beberapa jenis. Adapun alat yang digunakan adalah yang bersifat mental yang
dimiliki oleh peneliti sendiri. Daya pilah yang digunakan adalah daya pilah referensial.
III. Hasil dan Pembahasan
4.1 Klasifikasi Serat Pikukuh
Serat Pikukuh dapat dibedakan berdasarkan penerbitnya, maksudnya pikukuh
tersebut ada yang diterbitkan dari Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran
Surakarta. Masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Serat Pikukuh yang
diterbitkan oleh Keraton Surakarta diterbitkan dengan model dua kolom. Kolom sebelah
kiri ditulis dengan bahasa Jawa huruf Jawa dan kolom sebelah kanan dengan bahasa
Belanda dengan huruf Latin (ada Latin diketik/dicetak dan huruf Latin yang di tulis
tangan). Ada pula yang diterbitkan dengan model satu halaman utuh atau hanya satu
kolom. Pikukuh yang diterbitkan oleh Pura Mangkunegaran ditulis dengan bahasa Jawa
huruf Jawa dan hanya ada sebagian kecil bahasa Belanda.
4.2 Jenis Tindak Tutur Serat Pikukuh
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Berdasarkan kajian terhadap tuturan yang ada di dalam serat pikukuh baik
yang diterbitkan oleh Keraton Surakarta dan Pura Mangkunegaran, maka terdapat
jenis TT sebagai berikut.
a. Tintak Tutur Deklaratif
Pikukuh Nomor: 729/G674 AZ/Pi menunjukkan adanya penanda lingual
yang bias dikategorikan ke dalam TT deklaratif ‗menjatuhkan hukuman‘ yaitu kata
kapatrapan dhendha ‗dihukum/dikenakan denda‘.
b. Asertif (Representative)
Pikukuh Nomor: 16/1B. menunjukkan fenomena bertutur bahasa Jawa.
Tuturan tersebut dilakukan oleh Pepatih ing Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat,
terang kauningan Sampeyan Dalem, Sinuhun Kangjeng Susuhunan ‗Patih di
Karaton Dalem Surakarta Hadiningrat, dengan diketahui Sampeyan Dalem, Sinuhun
Kangjeng Susuhunan‘. Berdasarkan TT yang ada paling tidak terdapat jenis TT
asertif ‗melaporkan‘ dalam satuan lingual Anguningani: layang paturane bupati
Kutha Surakarta, katitimasan kaping 2 Oktober 1923, Angka 4932/1 D, […]
‗Mengetahui: surat laporan bupati Kota Surakarta, pada tanggal 2 Oktober 1923,
Nomor 4932/1 D I, […]‘TT asertif ‗menyimpulkan‘ dalam satuan lingual Anggalih
ora ana pakewuhe panyuwunan mau kaparengake ‗Menimbang tidak ada masalah
permohonan tersebut dikabulkan.‘
c. Ekspresif
Pikukuh Nomor: 601 A.Z./2/I menunjukkan suatu TT ekspresif yang
memberikan surat pikukuh kepada Ibu Karyosucitro dan saudaranya sebagai bukti hak
gaduh tanah pekarangan. Layang pikukuh iki kaparingake Karyosucitro wadon
sapanunggalane minangka pikukuhe anggone anggadhuh palemahan mau ‗Surat
pikukuh ini diberikan kepada IbuKaryosucitro dan saudaranya sebagai surat
pikukuh/sertifikat hak gaduh tanah pekarangan tersebut.
d. Direktif
Penanda lingual yang menunjukkan adanya TT direktif ‘menuntut‘ dalam data
pikukuh Nomor: 729/G674 AZ/Piadalah kata kudubanjur kapengetan ‘harus segera
dicatat‘ dan kudu banjur ngrombak ‘harus segera merombak‘. Hal ini bertujuan untuk
menghasilkan suatu efek berupa tindakan yang dilakukan oleh mitra tuturnya.
e. Komisif
Berdasarkan tuturan yang terdapat dalam Pikukuh Nomor: 143 yang diterbitkan
oleh Mangkunegaran tersebut terdapat TT komisif ‗mengancam‘ dengan ditandai oleh
satuan lingual katundhung ‗diusir‘, kudu disangga ‗harus ditanggung‘, dan dadi
kagungane Negara, ora susah nganggo karampunganing pangadilan ‗menjadi milik
negara, tanpa penyelesaian di pengadilan.‘ Semua satuan lingual TT komisif
‗mengancam‘ tersebut ditujukan kepada Nyonya Kertojoyo sebagai pemilik hak gaduh.
D. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Serat Pikukuh dapat dibedakan dengan didasarkan pada lembaga yang
menerbitkannya, yaitu pikukuh yang diterbitkan oleh Keraton Surakarta dan
pikukuh yang diterbitkan oleh Pura Mangkunegaran Surakarta. Masing-masing
memiliki ciri format yang berbeda. Pikukuh terbitan Keraton Surakarta memiliki
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ciri halaman yang dibagi menjadi dua kolom, kolom satu dengan tulisan Jawa
dan kolom kedua dengan Latin bahasa Belanda. Sedangkan yang terbitan
Mangkunegaran diterbitkan dengan format satu halaman, dan bahasa Belanda
hanya sebagian kecil saja.
2. Jenis TT dalam Serat Pikukuh dapat dibedakan menjadi: TT deklaratif, TT asertif
(representative), TT ekspresif, TT direktif, dan TT komisif.
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ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis korelasi antara program
pascasarjana, modal insani, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data atau informasi yang
digunakan adalah data atau informasi sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah kajian
literatur. Keberadaan program pasacasarjana berkaitan langsung dan tidak langsung dengan
upaya peningkatan mutu modal insani atau manusia. Alumnus program pascasarjana, baik
magister dan doktor, diharapkan memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
serta ketrampilan yang signifikan. Dengan kata lain, program pascasarjana berkontribusi dalam
upaya peningkatan kualitas atau mutu modal insani. Dalam beberapa kajian peningkatan mutu
insani dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci: Program Pascasarjana, Modal Insani, Pertumbuhan Ekonomi, Kajian Literatur
ABSTRACT
This article aims to know and analyze the correlation between graduate programs,
human capital, and economic growth in Indonesia. Data or information used is data or
secondary information. The analysis method used is literature review. The existence of
postgraduate programs is directly and indirectly related to efforts to improve the quality of
human or human capital. Postgraduate graduate programs, both master and doctorate, are
expected to gain additional science and technology (science and technology) as well as
significant skills. In other words, the graduate program contributes to improving the quality or
quality of human capital. In some studies human quality improvement can promote economic
growth.
Keywords: Graduate Program, Human Capital, Economic Growth, Literatur Review
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Modal insani atau modal manusia (human capital) mempunyai peran yang
penting dan sekaligus sebagai motor penggerak utama dalam perekonomian, termasuk
pertumbuhan ekonomi. Menurut Abbas (2010) modal manusia memiliki dua peran
penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.Peran termaksud sebagai
faktor produksi dan peran dalam mendorong kemajuan teknologi.
Wahyoedi (2014) menyatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi neo klasik
menekankan peran modal insani sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut
terkait dengan kelompok neo klasik yang mendekati pertumbuhan ekonomi dari sisi
produksi. Dengan semakin membaiknya kualitas dan kuantitas faktor produksi,
termasuk modal insani, yang dimiliki oleh suatu negara maka akan semakin membaik
pula perekonomian negara tersebut. Pendidikan sering digunakan sebagai proksi
investasi modal insani. Melalui pendidikan akan diciptakan akumulasi ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek) yang mendorong inovasi-inovasi penting bagi
kepentingan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu pendidikan juga akan
menyumbangkan pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan (litbang) yang
diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.
Program pascasarjana dalam visi dan misi pada umumnya mencantumkan Tri
Dharma Perguruan Tinggi, termasuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) melalui kegiatan litbang. Aktivitas riset, termasuk penulisan tesis dan disertasi,
tentu berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan
sumberdaya manusia dan investasi modal insani. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan program pascasarjana, modal insani dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus
menganalisis pengaruh modal insani terhadap pertumbuhan ekonomi.
Teori dan Metode Penelitian
Tujuan pembelajaran program pascasarjana, magister (S1) dan doktor (S2), tentu
berbeda dengan tujuan pembelajaran program sarjana (S1) (Kuncoro, 2015: 7):. Tujuan
pembelajaran sarjana adalah: (1) memperoleh dan memahami pengetahuan dasar (baic
konwledge). (2) Mengembangkan ketrampilan antarpersonal (interpersonal skills)
seperti lomunikasi, negosiasi, diplomasi, presentasi dan berbicara. (3) Mengembangkan
kemampuan dasar. Selanjutnya tujuan pembelajaran magister adalah: (1) menguasai
pengetahuan (mastering knowledge). (2) Mengembangkan Ketrampilan riset. (3)
mengambangkan kemampuan mengajar. (4) Menghasilkan artikel yang dapat
dipublikasikan (publishable papers). Untuk program doktor tujuan pembelajaran
adalah: (1) mengembangkan pengetahuan (developing knowledge). (2) Meningkatkan
kompetensi. (3) Menghasilkan artikel yang layak dipublikasikan. (4) Mampu mengkaji
secara kritis teori dan metode riset.
Jika proses pembelajaran di program pasacasarjana berjalan dengan baik dan
benar lulusan program pascasarjana seharusnya jauh lebih ungul dari lulusan sarjana.
Keunggulan tersebut terutama dari pemahaman serta penguasaan iptek serta ketrampilan
dalam melakukan riset.
Dalam jangka panjang lulusan program pascasarjana
diharapkan dapat berkarya dengan lebih produktif dan inovbatif. Dalam hal ini program
pascasarjana dipastikan mempunyai kontribusi dalam upaya peningkatan mutu atau
kualitas modal insani.
Hasil karya ilmiah, tesis dan disertasi, seharusnya dapat diimplementasikan atau
diterapkan pada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti industri, lembaga pemerintah,
dan masyarakat. Publikasi karya ilmiah yang dihasilkan oleh program pascasarjana tetap
diperlukan (necessary) tetapi hal tersebut tidak cukup (sufficient). Dalam hal ini
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rekomendasi dari tesis dan disertasi seharusnya tidak hanya bermanfaat bagi iptek
namun harus berkontribusi terhadap dunia usaha atau industri/sektoral, pemerintah dan
masyarakat luas.
Pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari permintaan agregat dan penawaran
agregat (Tambunan, 2014: 48). Dari sisi permintaan (PDB) terdiri atas empat komponen
yaitu: (1) konsumsi rumah tangga, (2) investasi (termasuk perubahan stok), (3)
konsumsi atau pengeluaran pemerintah, dan (4) ekspor netto. Dari sisi penawaran
agregat, pertumbuhan output bisa disebabkan oleh peningkatan volume faktor-faktor
produksi yang digunakan dalam proses produksi (Sri Susilo, 2016: 4). Faktor-faktor
produksi tersebut adalah tenaga kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya.
Pertumbuhan output juga dapat didorong oleh peningkatan produktivitas dari faktorfaktor produksi tersebut.
Modal memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, termasuk di
dalamnya modal fisik (physical capital), modal insani atau modal manusia (human
capital) dan modal alam (natural capital). Menurut Hadiyanto (2012), pembentukan
modal insani diartikan sebagai suatu proses peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
kemampuan seluruh rakyat suatu negara. Manusia merupakan faktor penting dalam
pembangunan. Selain sumber daya alam, modal dan teknologi, pertumbuhan ekonomi
juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Semakin tinggi pendidikan atau pengetahuan
manusia maka kemampuan manusia dalam menggunakan teknologi dan faktor – faktor
produksi akan lebih efisien.
Kemudian menurut Santoso (2012), investasi modal insani (human capital
investment) berkaitan dengan pembentukan modal manusia, yaitu proses memperoleh
dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan dan
pengalaman, yang menentukan bagi pembangunan ekonomi dan politik suatu negara.
Dalam pengertian luas investasi pada modal manusia berarti pengeluaran di bidang
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial pada umumnya dan dalam arti sempit
berarti pengeluaran dibidang pendidikan dan latihan. Modal manusia atau tenaga kerja
mencangkup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yanng sedang mencari
pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah
tangga. Secara praktis tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan oleh batas umur.
Dari Gambar 1 disajikan hubungan antara investasi modal insani dengan
pertumbuhan ekonomi. Jika investasi tersebut meningkat, tercermin dari meningkatnya
Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS), maka kesehatan
masyarakat meningkat serta pengetahuan dan ketrampilan masyarakat juga meningkat.
Kondisi tersebut akan mendorong meningkatnya produkstivitas sumberdaya
manusia.Peningkatan produktivitas menyebabkan output atau hasil produksi meningkat
dan pada gilirannya akan menorong pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus.
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Investasi Modal Insani

Kesehatan meningkat
Pengetahuan meningkat

Angka Partisipasi Sekolah
Angka Harapan Hidup

Ketrampilan meningkat

Produktivitas Sumber Daya Manusia meningkat

Output meningkat

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Sumber : Sri Susilo (2016)
Gambar 1
Hubungan Modal Insani dan Pertumbuhan Ekonomi
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah survei literatur dan
analisis deskriptif. Survei literatur atau tinjauan pustaka adalah melakukan kajian
kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian (Kuncoro, 2015: 125). Kajian
dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang
dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah dan yang dapat diunduh dari media
internet.
Hasil dan Pembahasan
Dari hasil penelusuran dan kajian pustaka maka ditemukan bahwa modal insani,
baik dari sisi pendidikan dan kesehatan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi. Temuan tersebut terjadi pada studi empiris yang dilakukan di
Indonesia dan di beberapa negara lain. Berikut hasil studi empiris termaksud.
Hasil studi Sri Susilo (2016) menunjukkan bahwa variabel modal insani (dengan
proksi Angka Partisipasi Sekolah/APS dan Angka Harapan Hidup/AHH) terbukti
berperanpositif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut hasil
estimasi ECM, dalam jangka pendek dan jangka panjang, variabel modal insani (dengan
proksi APS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama
periode 1980-2013. Selanjutnya berdasarkan hasil estimasi model data panel (fixed
effects), dalam jangka panjang variabel modal insani (dengan proksi APS dan AHH)
juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode
2002-2013pada level data provinsi. Berdasarkan hasil model data panel dinamis (fixed
effects), dalam jangka pendek variabel modal insani {dengan proksi AHH periode tahun
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sebelumnya AHH(-1)} berperan positif dan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi
selama periode 2005-2013pada data level provinsi.
Studi Sri Susilo (2017) menunjukkan variabel modal insani (dengan proksi angka
partisipasi sekolah/APS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi provinsi (PDRB/kapita riil) di Indonesia periode tahun 2002-2015. Riset
dilakukan mencakup pengamatan terhadap data 30 provinsi. Alat analisis yang
digunakan dengan ekonometrika data panel. Hasil riset ini memperkuat temuan studi Sri
Susilo (2016) tersebut di atas. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan
pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota
di Indonesia.Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil
menyelenggarakan layanan akses pendidikan. APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum.Pada
kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada
setiap kelompok umur.
Penelitian Anwar (2017) memberikan bukti empiris peran sentral modal insani
terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Penelitian ini menggunakan metode
panel data pada 114 kabupaten dan kota di Pulau Jawa selama periode 2004-2013.
Indikator modal manusia yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata lama
sekolah untuk pendidikan dan angka harapan hidup untuk kesehatan. Hasil estimasi
menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan memiliki kontribusi positif terhadap
pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini mengindikasikan peran penting pendidikan
sebagai salah satu sumber utama untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih
baik.
Saepudin (2013) melakukan kajian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh
pertumbuhan investasi, pertumbuhan modal insani (lulusan SMTA dan PT) dan
pertumbuhan pengeluaran anggaran pendidikan untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian
ini dilakukan secara deskriptif dan verifikatif, dengan menggunakan metode PLS (pool
least squares). Data yang digunakan adalah data panel yang merupakan kombinasi time
series dan data cross-section dari 26 provinsi di Indonesia pada periode 1994-2008.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pertumbuhan modal (investasi)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi antar daerah di
Indonesia (2) pertumbuhan human capital (lulusan SMTA, dan PT) memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (3) pertumbuhan
pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi antar daerah di Indonesia.
Berikut hasil studi yang terkait dengan angka harapan hidup terhadap
pertumbuhan ekonomi. Zhang dan Zhang (2005) melakukan kajian pengaruh angka
harapan hidup terhadap angka kelahiran, tingkat tabungan, tingkat partisipasi sekolah,
dan pertumbuhan ekonomi. Data mencakup 76 (tujuh puluh enam) negara selama
periode 1960 – 1989. Dalam model ekonometrika yang disusun dimasukkan variabel
angka harapan hidup sebagai variabel independen, sedangkan variabel dependen terdiri
dari jumlah siswa yang terdaftar di sekolah lanjutan (SMP), rasio investasi/PDB, tingkat
kelahiran, dan tingkat pertumbuhan per kapita. Dengan demikian terdapat 4 (empat)
model yang diestimasi. Dari hasil regresi dapat disimpulkan bahwa angka harapan hidup
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian pula
pengaruh angka harapan hidup terhadap jumlah siswa yang terdaftar di sekolah lanjutan
dan rasio investasi/PDB, yaitu positif dan signifikan. Untuk variabel kelahiran
dipengaruhi negatif dan signifikan oleh angka harapan hidup.
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Cervellati dan Sunde (2011) melakukan kajian mengenai pengaruh angka harapan
hidup terhadap pertumbuhan ekonomi. Cakupan studi meliputi 47 negara selama
periode 1940 – 2000. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi (log PDB per
kapita), sedangkan variabel independennya adalah log angka harapan hidup (life
expectancy). Model ekonometri yang digunakan adalah data panel. Berdasarkan hasil
estimasi ternyata angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi pada periode 1940-1980, sedangkan untuk periode 1940-2000
ternyata tidak signifikan. Kondisi tersebut terkait dengan terjadinya transisi demografi
di negara-negara yang menjadi sampel dalam studi.
Berikut hasil studi yang terkait dengan angka partisipasi sekolah terhadap
pertumbuhan ekonomi di beberapa negara lain. Studi Yusoff (2011) ini untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh pengeluaran zakat dan siswa yang terdaftar di
sekolah terhadap pertumbuhan ekonomi di 14 negara bagian di Malaysia. Periode
pengamatan dari tahun 2001 sampai 2006. Model yang digunakan adalah model data
panel dinamis, khususnya generalized methods of moments (GMM). Untuk model data
panel statis menggunakan model panel least square (PLS). Variabel dependen yang
digunakan dalam model adalah produk domestik bruto (PDB) riil. Selanjutnya variabel
pengeluaran zakat dan rasio total siswa SD dan SMP terhadap total populasi penduduk
dimasukkan sebagai variabel independen. Berdasarkan estimasi dengan teknik PLS
maupun GMM diperoleh kesimpulan yang sama, yaitu baik variabel pengeluaran zakat
yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan jumlah siswa SD dan SMP yang terdaftar
berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia.
Studi Khattak dan Khan (2012) menganalisis kontribusi pendidikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Pakistan selama kurun waktu 1971-2008. Data bersumber dari
Economic Survey of Pakistan, World Development Indicators, State Bank of Pakistan
dan Federal Bureau of Statistics, Pakistan. Model ekonometrika yang digunakan adalah
teknik Ordinary Least Square (OLS) dan Johansen Cointegration test. Variabel
dependen adalah PDB per kapita riil, sedangkan variabel penjelasnya terdiri dari tenaga
kerja, modal fisik (Gross Fixed Capital Formation), dan modal insani (angka partisipasi
sekolah dasar dan lanjutan/school enrollment). Berdasarkan hasil estimasi ternyata
variabel tenaga kerja (labor) dan modal insani (pendidikan dasar dan lanjutan)
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun untuk
variabel modal fisik tidak signifikan.
Dari beberapa hasil kajian peran modal insani dalam pertumbuhan ekonomi yang
telah dideskripasikan maka modal insani mempunyai peran atau pengaruh yang positif
dan signifikan. Kajian di Indonesia, modal insani didekati dengan pendidikan dan
kesehatan. Variabel pendidikan, misalnya dengan proksi angka partisipasi sekolah
(APS) sedangkan variabel kesehatan dengan proksi angka harapan hidup (AHH).
APS merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Menuruit Bappenas (2015), APS merupakan indikator dasar yang digunakan
untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia
sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin
besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian
meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan
kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
Jika suatu daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), misalkan APS penduduk usia 7-12
tahun adalah sebesar 96 persen. Hal ini berarti masih ada 4 persen penduduk berusia 712 tahun yang tidak bersekolah.Untuk itu Pemerintah Daerah perlu mengambil
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kebijakan sebagai bentuk intervensi (campur tangan) dalam rangka meningkatkan
layanan pendidikan. Kebijakan yang diambil harus dianalisis lebih dulu apa saja
penyebabnya, apakah karena kemiskinan, keadaan geografis, atau kondisi lainnya. Jika
4 persen penduduk tersebut tidak bisa bersekolah karena disebabkan kemiskinan Kepala
Daerah dapat mengambil kebijakan berupa pemberian beasiswa, pembebasan biaya
sekolah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Variabel AHH salah satu aspek dari hasil investasi di bidang kesehatann (Sri
Susilo, 2016). Jika infrastruktur dan pelayanan kesehatan meningkat maka seharusnya
AHH juga meningkat. Meningkatnya AHH masyarakat dapat diartikan rata-rata usia
masyarakat atau penduduk juga meningkat. Kondisi tersebut dapat diartikan
produktivitas dan konsumsi juga akan meningkat, ceteris paribus. Produktivitas yang
meningkat berdampak pada peningkatan produksi atau output. Rata-rata usia
masyarakat yang lebih panjang juga akan mendorong peningkatan konsumsi
masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Angka harapan hidup merupakan cerminan dari tingkat usia rata–rata yang dicapai
suatu penduduk dalam periode tertentu. Angka harapan hidup masyarakat yang semakin
baik maka dapat dianggap kondisi kesehatan masyarakat yang baik. Jika daya beli
masyarakat meningkat maka alokasi di bidang kesehatan akan meningkat sehingga akan
bertambah baik untuk memenuhi kebutuhan gizi.
Menurut Bappenas (2015), beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya
capaian angka harapan hidup di beberapa Provinsi, antara lain disebabkan:
a) Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari
tingginya persentase jumlah penduduk miskin, sehingga berimbas kepada meningkatnya
kasus kematian bayi serta kematian ibu,
b) Keterbatasan infrastruktur, sarana serta prasarana kesehatan terutama yang
dapat menjangkau masyarakat terutama di daerah pedesaan, pelosok, dan terpencil,
c) Rendahnya kualitas gizi pada anak balita, terutama pada daerah terpencil, dan
pedesaan, dikarenakan ketidakmampuan orang tua dari segi ekonomi untuk dapat
memenuhi gizi anak balitanya,
d) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan
Simpulan dan Saran
Program pascasarjana mempunyai peran, langsung dan tidak langsung, dalam
meningkatkan mutu modal insani dan mendorong investasi modal insani. Dalam jangka
pendek peran nyata program pascasarjana dapat ditunjukkan dari karya tesis dan
disertasi yang dihasilkan. Rekomendasi dari hasil karya ilmiah tersebut dapat
diimplementasikan oleh pemangku kepentingan (industri, pemerintah, dan masyarakat).
Dalam jangka panjang lulusan program pascasarjana, baik master dan doktor,
seharusnya semakin produktif dan inovatif dalam berkarya.
Dari beberapa hasil studi, baik di Indonesia maupun di beberapa negara lain,
modal insani terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kajian empiris
mutu atau investasi modal insani didekati dengan variabel pendidikan (APS) dan
kesehatan (AHH). Variabel pendidikan dan kesehatan dalam beberapa studi didekati
dari sisi anggaran atau pengeluaran dari ke-2 sub-sektor tersebut. Kajian peran modal
insani dalam pertumbuhan ekonomi tetap relevan dilakukan, dengan mengembangkan
batasan serta proksi dari variabel pendidikan dan kesehatan. Pengembangan lain dapat
dilakukan dengan alat analisis ekonometrika dan non-ekonometrika.
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ABSTRAK
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan
akar-akar nilai budaya Jawa yang terkandung di dalam Serat Suluk Suksmalelana,
yang didalamnya terkandung nilai kearifan lokal, yang amat penting artinya bagi
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kearifan lokal tersebut disampaikan
secara simbolis. Oleh karena itu makna yang terkandung di dalamnya perlu
diungkapkan dengan memongkar sistem tanda yang digunakan. Penelitian ini adalah
penelitian pustaka, yang datanya terdapat di dalam Naskah Serat Suluk Suksmalelana
tersimpan di Museum Radya Pustaka Surakarta. Pengumpumpulan data dilakukan
dengan metode contentanalysis. Adapun analisis data bersifat interaktif melalui
proses siklus.
Serat Suluk Suksmalelana mengandung kearifan lokal sebagai pembentuk karakter
bangsa. Adapun nilai tersebut meliputi: relegius, kerja keras, jujur, mandiri, disiplin,
serta tanggung jawab. Manusia harus memahami hakikat hidupnya. Manusia berasal
dari mana dan akan ke manakah manusia setelah hidup ini. Manusia berasal dari
Tuhan dan nanti juga akan kembali kepada Tuhan.Untuk mencapai kemanunggalan
dengan Tuhan manusia harus meningkatkan kualitas imannya dengan
mengendalikan nafsu-nafsu duniawi, yaitu amarah, aluamah, dan supiah. Dalam
memperjuangkan tujuan hidupnya, manusia harus bekerja keras, jujur, mandiri,
disiplin, serta tanggung jawab melalui proses laku kehidupan yang harus dilewati,
tidak boleh menerabas atau mengambil jalan pintas.
Kata kunci: Kearifan Lokal, Serat Suluk Suksmalelana

A. Pendahuluan
Menurut Koentjaraningrat (1974) salah satu kelemahan bangsa Indonesia antara
lain adalah adanya mentalitas menerabas. Artinya, adanya sikap mental yang dalam
mencapai suatu tujuan tidak bersedia melewati proses, tetapi mengambil jalan pintas.
Mentalitas menerabas menjadi akar sejumlah masalah yan g terjadi di Indonesia. Bangsa
Indonesia dewasa ini mengalami krisis moral yang berkepanjangan antara lain juga
karena adanya mentalitas menerabas. Sehingga tidak mustahil bila Presiden Joko
Widodo mencanangkan program revolusi mental untuk menata negara Indonesia ini.
Indonesia adalah negara yang kaya akan warisan budaya lama, termasuk
naskah, yang di dalamnya terkandung berbagai warisan intelektual yang merupakan
kritalisasi pemikiran nenek moyang dan dijunjung tinggi karena mengandung nilai-nilai
kearifan lokal. Mudana (2003) mendefinisikan kearifan lokal sebagai seperangkat
praktik yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan yang diterima secara jelas atau
samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin menanamkan nilai-nilai
dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara otomatis
mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu. Nilai-nilai kearifan lokal
yang terkandung di dalam naskah Jawa penting untuk dikaji dan diungkapkan kembali
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pada masa kini, karena nilai kearifan lokal dapat menjadi alternatif jawaban
permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini.
Serat Suluk Suksmalelana (SSS) karya R, Ng. Ranggawarsita sebagai karya
sastra lama banyak mengandung nilai kearifan lokal, yang sangat penting artinya bagi
pembangunan manusia seutuhnya. Di dalam SSS diungkapkan tentang bagaimana
perjuangan manusia yang secara gigih dan setia dalam mencapai tujuan hidupnya.
Dalam proses mencapai tujuan hidup tersebut, nafsu-nafsu duniawi menjadi penggoda
yang menghambat dan menyesatkan manusia. Manusia dalam proses mencapai tujuan
hidupnya harus berjuang dengan sungguh-sungguh dan setia agar dapat mengendalikan
nafsu-nafsu duniawi. Dengan demikian di dalam SSS terkandung kearifan lokal yang
sangat penting artinya bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Kearifan lokal
di dalam SSS dikemukakan secara simbolis oleh pengarang. Oleh karena itu,
bagaimanakah kearifan lokal yang terkandung di dalam SSS yang bermanfaat sebagai
pembentuk karakter bangsa perlu diungkapkan lebih mendalam.
B. Landasan Teori dan Metode Penelitian
Kajian terhadap SSS ini menggunakan beberapa teori yang saling terkait.
Adapun teori-teori tersebut adalah teori filologi tradisional, strukturalisme, serta
semiotik. Teori filologi tradisional dipakai untuk mendapatkan teks SSS yang bersih dari
kesalahan (Baried, 1985). Teori strukturalisme dipakai untuk membongkar dan
memaparkan secermat, seteliti dan mendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan
semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna yang
menyeluruh (Teeuw, 1984: 135). Adapun teori semiotik digunakan untuk menguraikan
yang terdapat di dalam SSS, terutama konvensi bahasa, konvensi sastra, serta konvensi
budaya (Rahmad Djoko Pradopo, 1987: 123; Faruk, 1986: 14-20).
Karya yang menjadi objek kajian ini dapat diketahui bahwa karya ini termasuk
jenis karya sastra suluk. Suluk disebut juga mistik, yaitu jalan menuju kea rah
kesempurnaan batin, ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan kepada kebenaran
Allah dapat dicapai dengan jalan penglihatan batin; melalui tanggapan batinnya manusia
dapat berkomunikasi langsung atau bersatu dengan Tuhannya, dengan bersamadi,
khalwat, pengasingan diri (Poerwadarminta, 1976: 973- 1023). Dalam pandangan mistik
Jawa, manusia terdiri atas bagian batiniah dan lahiriah. Bagian lahiriah dari diri manusia
adalah badannya dengan segala hawa nafsunya, sedangkan bagian batiniah adalah
rohnya, suksma atau pribadinya (Jong, 1976: 14). Batin manusia secara hakiki bersifat
halus, sedangkan bagian lahiriah bersifat kasar. Geetrz (1981: 437) menjelaskan bahwa
nafsu-nafsu salam diri manusia terdiri atas: amarah, yakni agresi, haus kekuasaan;
supiah, tamak, keinginan akan harta dan kenikmatan seks; mutmainah, dorongan ingin
tenang, keinginan akan kedamaian di dalam; aluamah, lapar, keinginan makan dan
minum.
Menurut pandangan mistik Jawa apada dasarnya yang terdalam bersifat Illahi.
Jiwa manusia (suksma) dipahami sebagai dasar batin manusia, merupakan ungkapan
jiwa Illahi yang menyeluruh (Hyang Suksma). Apabila manusia sampai pada batin
sendiri, maka ia tidak hanya mencapai kenyataannya sendiri, melainkan kenyataan
Hyang Illahi (Suseno, 1984: 119). Dalam ungkapan yang agak berbeda Geertz (1981:
416) menulis bahwa di bawah atau di balik perasaan manusiawi yang kasar ada suatu
perasaan makna dasar yang murni, rasa, yang sekaligus merupakan diri sendiri seorang
individu (aku) dan suatu manifestasi Tuhan (Gusti, Allah) aku individu itu. Kebenaran
keagamaan yang dasar dari seorang mistikus terletak dalam perasaan. Rasa: aku: Gusti.
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Inti perjalanan mistik Jawa adalah pengertian bahwa manusia harus sampai pada
sumber air hidupnya apabila ia mau mencapai kesempurnaan dan dengan demikian
sampai pada realitasnya yang paling mendalam, yakni menghayati kesatuan hakikinya
dengan asal usul Illahi itu, kesatuan hamba dengan Tuhan (pamore kawula Gusti).
Melalui kesatuan itu manusia mencapai kawruh sangkan paraning dumadi (Suseno,
1984: 116-117). Manusia yang telah mencapai kesempurnaan itu disebut Insan Kamil.
Agar manusia sampai kepada Tuhan, ia harus memusatkan seluruh kekuatannya kepada
tujuan itu dan mengekang sejauh mungkin kebutuhannya untuk makan, minum, tidur,
dan kebutuhan seksualnya (Geertz, 1981: 435).
Tulisan ini mengambil naskah SSS menjadi objek kajian. SSS merupakan naskah
carik yang tersimpan di Museum Radya Pustaka Surakarta. SSS digubah oleh R. Ng.
Ranggawarsita dalam bentuk tembang macapat, yang terdiri atas 405 pada/ bait, yang
terbagi dalam 16 pupuh. Naskah SSS telah dikaji oleh Eko Widodo (1987) dalam
bentuk skripsi, dengan judul Serat Suluk Suksmalelana Sebuah Kajian Filologis. Oleh
karena itu, data dalam tulisan ini diambil dari suntingan teks dan terjemahan dalam
skripsi tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan content analysis. Analisis data
bersifat interaktif melalui bentuk siklus. SSS dianalisis secara struktural, dilanjutkan
analisis dengan mengungkapkan kode bahasa, kode sastra, serta kode budaya SSS.
C. Pembahasan
1. Simbolisme dalam SSS
Untuk menangkap makna yang terkandung di dalam SSS perlu diungkapkan
simbol-simbol yang terdapat di dalamnya, yang meliputi nama-nama tokoh, namanama tempat, serta peristiwa yang terjalin di dalam SSS. Namun demikian, sebelum
dibahas lebih jauh, berikut akan disajikan ringkasan cerita SSS.
Adapun ringkasan cerita dalam SSS adalah bahwa Raden Suksmalelana, yang
berasal dari pertapaan Panaraga mengembara bermaksud akan berguru kepada Iman
Suci di Gunung Tursina. Di dalam perjalanan Raden Suksmalelana digoda Ki Harda
Runtik dan Ki Dremba Bukti, agar tidak usah mencari Iman Suci. Raden Suksmalelana
tidak sependapat dengan Ki Harda Runtik dan Ki Dremba Bukti, segera melanjutkan
perjalanan. Raden Suksmalelana di tengah perjalanan dihukum oleh Raja Supiah, karena
memasuki wilayah Sukawarastra tidak seijin sang raja. Raden Suksmalelana disuruh
mengajari ulah pengantin yang berbulan madu, tetapi jangan sampai pada kenyataan.
Raden Suksmalelana tergoda oleh kecantikan Raja Supiah, bahkan sampai memadu
kasih dengan Raja Supiah di tempat tidur. Raden Suksmalelana kemudian diingatkan
ayahnya agar kembali kepada tujuan semula. Kenikmatan bersama Raja Supiah
bukanlah kenikmatan yang sesungguhnya. Raden Suksmalelana kemudian kembali
melanjutkan perjalanan. Akhirnya Raden Suksmalelana tiba di Gunung Tursina dan
bertemu dengan Iman Suci. Raden Suksmalelana diterima oleh Iman Suci, dan diambil
menantu, dikawinkan dengan putri Iman Suci yang bernama Dewi Idayatsih.
Raden Suksmalelana, secara etimologis makna tokoh Raden Suksmalelana
dapat diuraikan bahwa Raden itu merupakan gelar kebangsawanan dari karaton, Suksma
adalah jiwa, batin, sukma, roh, sedangkan lelana berarti berkelana atau mengembara.
Jadi suksmalelana adalah pengembaraan roh atau roh yang berkelana. Raden
Suksmalelana berasal dari pertapaan Panaraga. Secara etimologis pana berarti
memahami dengan jelas, dan raga yang berarti tubuh atau badan jasmani. Jadi
panaraga artinya sudah memahami dengan jelas mengenai tubuh atau badan jasmani.
Dengan kata lain sudah tidak mengutamakan atau mementingkan kebutuhan tubuh atau
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kebutuhan badan jasmani. Hal itu menjadi jelas, jika dikaitkan dengan tujuan Raden
Suksmalelana, yang ingin berguru kepada Iman Suci di Pertapaan Argasonya. Artinya,
hal itu menggambarkan mengenai pengembaraan seseorang yang sudah tidak begitu
mementingkan keduniawian, tetapi yang ingin dicapai adalah kesempurnaan hidup. Hal
tersebut secara jelas dapat diperhatikan pada kutipan teks Dhandhanggula berikut ini.
I.7.Nuwun kaki panrimanta/ dene ngong lare ing ardi/ pratapan ing
Panaraga/
sampurna
ing alam siwi/ dene peparab mami/ kang
sudi anarweng
wuwus/ Raden Suksmalelana/ sedya kawula anyantri/ Iman Suci Arga Sonya
kang pratapan//
8. Anglebur tapak tilasnya/ nunggil kasampurnan ngakir/ tanapi trangireng
sangkan/
sing pundi wijiling jalmi/ wajib manungsa uning/ ywa
kewran suruping
lampus/
nenggih kadi wus
tamat/
tembe
kapanggih kang titis/ kang waspada keh
rencana
mring kawula//
Terjemahan:
7. Terima kasih/ saya anak dari pegunungan/ Pertapaan Panaraga/ saya sudah
menginjak dewasa/ adapun nama saya/ disebut/ Raden Suksmalelana/ saya
bermaksud menjadi santri/ Iman Suci di Pertapaan Argasonya//
8. mengikuti/ manunggal dalam kesempurnaan akhir/ serta mengetahui asal
kehidupan/ manusia berasal dari mana/ manusia wajib mengetahui/ jangan
terlena jika akan meninggal/ agaknya sudah selesai/ kelak dapat bertemu
(Tuhan) dengan tepat/ waspadalah banyak godaan yang merintangi saya//
Perlu dipahami bahwa pengembaraan dalam konteks ini bukanlah pengembaraan
fisik badan jasmani, tetapi pengembaraan spiritual. Artinya upaya manusia yang ingin
meningkatkan kualitas imannya dengan menjalani proses atau laku secara spiritual. Hal
tersebut dapat diperhatikan pada kutipan teks Kinanthi berikut ini.
XV. 6. Kaesthi sajroning kalbu/ kalbu kang trus trang sajati/ jatine tan kasamaran/
samaring tyas wus palinggih/ lenggah sagungireng karsa/ karsane sampun kapesthi//
7. Kapesthi sasulur-sulur/ sulure wus tanpa tepi/ tepine wus ingubengan/
amubeng meneng sajati/ jatine Suksmalelana/ tan lelana nglaya bumi//
Terjemahan:
6. diusahakan di dalam hati/ hati yang sungguh sangat jernih/ sejatinya sudah tidak
meragukan/ keraguannya sudah mendapat tempat yang tepat/ menduduki
segala kehendak/ kehendaknya sudah dipastikan//
7. dipastikan berurai/ uraiannya tidak terhingga/ tepinya sudah dikitari/ berputar
sejatinya adalah diam/ Suksmalelana yang sejati/ tidak berkelana mengitari
dunia//
Kata kunci dalam kutipan tersebut adalah datan lelana nglaya bumi. Artinya,
pengembaraan Raden Suksmalelana bukanlah berkelana mengelilingi bumi, tetapi
menjalani laku untuk peningkatan kualitas iman sehingga dapat menemukan kesejatian
dirinya yang menyatu dengan Tuhan atau nunggal kasampurnan ngakir.
Ki Harda Runtik, secara etimologis dapat diuraikan bahwa nama Harda Runtik
adalah berasal dari kata harda ‗nafsu‘ dan runtik ‗sakit hati‘ atau ‗marah‘. Jadi
hardaruntik adalah melambangkan nafsu amarah. Hal itu menjadi semakin jelas bila
dikaitkan dengan perilaku tokoh yang tercermin dalam kutipan teks Dhandhanggula
berikut ini.
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I. 9. nambung nabda risang Harda/ lepat temen ing pamanggih/punika angsal
punapa/
sangkan myang paran binudi/ miwah suruping pati/ remen galih
tanpa dunung/ utamaning agesang/ prawira ingkang
ginusti/
mrih
keringan sasama-sameng
kawula//
10. marga keringan tan liya/ tosing balung wulet kulit/ ngujiwat katempuh
astra/
wonten mingsiling Srat Jawi/ kacrita Damarsasi/ duk winulang
parpatipun/
mrih tandhing kasudibyan/ lawan Prabu Urubesmi/ karya
tilas
ing
jagad narik kluhuran//
11. mung utamanireng donya/ kedah ingkang kumingsun dir/ sampun narima
ungkulan/
kang kawentar wani mati/ brangasan kang utami/ mara
tangan geplag-geplug/ punika
marganira/ murih keringan sasami/
luhuring wong
paran kang mirid keringan//
12. ulat ugi katingala/ drengki srehi myang ngajrihi/ sampun sok remen
eseman/
nyenyamah slira pribadi/ mingsil Srat Tekawerdi/ punika
wonten kasebut/ aja sukak sembrana/ naletuh kurang dedugi/ temah
kumpra makaten ujaring sastra//
Terjemahan:
I.9. Sang Hardaruntik berkata lagi/ pendapatmu salah sekali/ itu mendapatkan apa/
asal dan tujuan (hidup) dicari/ serta menjelang kematian/ suka memikirkan yang
tidak nyata/ (manusia) hidup yang terutama/ perwira yang diandalkan/ agar
terhormat sesama manusia//
10. jalan (agar) terhormat tidak lain/ adalah kesaktian kulit yang liat dan tulang yang
keras/ senyuman dibalas anak panah/ ada contoh dalam sastra Jawa/ diceritakan
Damarwulan/ ketika dinasihati oleh para abdinya/ agar bertanding kesaktian/
dengan Prabu Urubisma/ membuat jejak kehormatan di dunia//
11. (manusia) yang baik di dunia/ harus sombong/ jangan mau direndahkan/ yang
terkenal berani mati/ terutama yang berwatak kasar/ bertangan besi/ itu adalah
jalan/ agar terhormat oleh sesama/ jalan agar manusia menjadi terhormat//
12. wajah hendaknya harus terlihat/ sombong dan menakutkan/ jangan mudah
tersenyum/ merendahkan diri sendiri/ sebagai contoh dalam Serat Tekawerdi/ itu
ada disebutkan/ jangan suka sembrana/ terbiasa kurang wibawa/ akhirnya tidak
kebagian begitu kata sastra//
Kutipan tersebut adalah rayuan tokoh Harda Runtik kepada Raden Suksmalelana
agar tidak perlu menuju ke arah kesempurnaan hidup, karena tidak ada gunanya.
Menurut Harda Runtik manusia hidup itu yang penting adalah kehormatan. Adapun
supaya terhormat manusia harus mepunyai kesaktian dan harus bersifat pemarah.
Dengan demikian tokoh Harda Runtik adalah melambangkan nafsu amarah.
Ki Dremba Bukti, secara etimologis dremba artinya lahap dan bukti adalah
makanan. Dremba Bukti artinya suka makan. Hal tersebut sejalan dengan kutipan teks
Asmarandana berikut ini.
III.18. Janma kang wus ngalim mursid/ kabetahan kados kula/ wus patut kinanthi
raden/ pusaka gumlaring alam/ juga mung kanikmatan/
warnanira nikmat
wau/ kang luhur priyangga tedha//
19. anguwati kang sakalir/ sabarang gampang rinangsang/ narawang padhang
imane/ gumawang kang murbeng gesang/ tanpa mawang sumelang/
punika
mupangatipun/ lamun wus wewaton tedha//
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20.

pentogira marang ngelmi/ ugi wus datan sulaya/ temen turut salampahe/
punika nikmating donya/ aliya saking tedha/ mila wajib karya ngayun/
ywa pegat panggusthinira//

Terjemahan:
III. 18. Manusia yang telah alim mursid/ kebutuhan seperti saya/ sudah pantas selalu
ada/ senjata di atas dunia ini/ hanya satu yaitu kenikmatan/ adapun wujud nikmat
tersebut/ yang paling utama adalah makanan//
19. memperkuat segala hal/ segalanya dapat diraih/ iman terang benderang/ Tuhan
pun kelihatan dengan jelas/ tanpa ragu-ragu dan khawatir/ itulah manfaatnya/
jika sudah berlandaskan makanan//
20. kaitannya dengan ilmu/ sudah tidak berbeda/ jalannya runtut/ itulah kenikmatan
dunia/ tidak lain dari makanan/ maka harus didahulukan/ jangan terputus
mengusahakannya//
Kutipan tersebut di atas merupakan rayuan tokoh Dremba Bukti kepada Raden
Suksmalelana agar tidak usah mencari Iman Suci di Gunung Tursina, karena tidak ada
gunanya. Menurut Dremba Bukti manusia hidup itu yang penting adalah mencari
kenikmatan. Adapun wujud kenikmatan tersebut yang paling utama adalah makanan.
Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa tokoh Dremba Bukti adalah
melambangkan nafsu aluamah.
Raja Supiah, dalamringkasan cerita diketahui bahwa Raden Suksmalelana
dinyatakan bersalah oleh Raja Supiah kemudian dihukum. Adapun hukumannya adalah
Raden Suksmalelana disuruh memberi contoh tentang bagaimana tingkah pengantin
yang berbulan madu di pelaminan, akan tetapi jangan sampai pada kenyataan. Raden
Suksmalelana tergoda atas kecantikan Raja Supiah. Hal tersebut dapat diperhatikan
pada kurtipan teks Sinom berikut ini.
//Sang dyah ingemban lon-lonan/ pawilangnya milangoni/ gya binekta
malbeng wisma/ njero pasarean adi/ trus minggah ing jinemrik/ ririh nata
sabdanipun/ lah bagus sun wus priksa/ pratingkahira pawor sih/ sun tarima
payo metua ing jaba//
Terjemahan:
Sang Dyah digendong dengan pelan/ rayuannya sungguh manis/ segera dibawa
masuk ke dalam rumah/ di dalam tempat tidur yang indah/ segera naik dalam
keharuman/ Sang Raja berkata pelan/ Sang Bagus saya sudah tahu/ tatacaranya
berulah asmara/ saya terima mari keluar//
Berdasarkan peristiwa tersebut dapat dipahami bahwa tokoh Raja Supiah adalah
melambangkan nafsu supiah yang selalu menggoda manusia.
Iman Suci, adalah tokoh yang menjadi tujuan dari perjalanan Raden
Suksmalelana. Raden Suksmalelana dapat bertemu dengan Iman Suci setelah dapat
mengesampingkan godaan Harda Runtik, Dremba Bukti, serta Supiah. Artinya,
manusia dalam perjalanan spiritualnya dapat mencapai tujuan yang hakiki, setelah dapat
mengendalikan nafsu-nasu, yaitu amarah, aluamah, serta supiah. Secara spiritual,
manusia akan menjadi berkualitas imannya, bahkan bisa sampai pada puncak spiritual,
yaitu manunggaling kawula Gusti, bila dapat mengendalikan nafsu-nafsu tersebut.
Dengan demikian iman suci adalah menjadi tujuan hakiki bagi manusia yang ingin
manusia yang menjalani pengembaraan spiritual.
Dewi Idayatsih, adalah tokoh anakdari Iman Suci yang dikawinkan dengan
Raden Suksmelalana. Dalam tataran mistik hal tersebut dapat dipahami sebagai

41

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

anugerah Tuhan kepada manusia yang berhasil dalam proses laku spiritual setelah
manusia mengalahkan segala macam godaan yang menghalangi pengembaraan
spiritalnya.
Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa SSS merupakan salah satu
karya suluk, yang isinya secara simbolis menggambarkan pengembaraan spiritual
manusia dalam mencapai kasampurnan ‗kesempurnaan hidup‘. Manusia yang
bermaksud memahami sangkan paraning dumadi ‗manusia hidup ini berasal dari mana
dan akan ke manakah manusia setelah mati‘. Manusia berasal dari Tuhan dan akan
kembali kepada Tuhan.
Manusia berusaha kembali menyatu kepada Tuhan,
manunggaling kawula Gusti ‗bersatunya hamba dengan Tuhan‘. Dalam proses laku
pengembaraan spiritual tersebut manusia selalu digoda oleh nafsu-nafsu, yaitu: nafsu
amarah, aluamah, maupun supiah. Jika manusia dapat mengendalikan nafsu-nafsu
tersebut, maka manusia akan sampai pada puncak perjalanan spiritual. Manusia yang
sudah sampai pada tataran ini disebut Insan Kamil. Konsep Manunggaling kawula Gusti
dalam SSS dapat dipahami bahwa kemanunggalan manusia dengan Tuhan itu tidak
hanya semata-mata usaha manusia saja, melainkan juga berkat anugerah Tuhan.
2. Nilai Kearifan Lokal sebagai Sarana Pembentuk Karakter
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), karakter berarti sifat-sifat
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; tabiat;
watak (1995:445). Jadi, karakter bukan sekadar penampilan lahiriah, melainkan secara
implisit mengungkapkan hal-hal tersembunyi. Karakter adalah cara berpikir dan
berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik
dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik
adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap
akibat dari keputusan yang dibuat.
Kemendiknas ( 2010: 9) telah memaparkan mengenai 18 nilai pembentuk
karakter bangsa Indonesia, yaitu: 1. Relegius; 2. Jujur; 3. Toleransi; 4. Disiplin; 5.
Kerja keras; 6. Kreatif; 7. Mandiri; 8. Demokratis, 9. Rasa ingin tahu; 10. Semangat
kebangsaan; 11. Cinta tanah air; 12. Mengharagai prestasi; 13. Bersahabat/ komunikatif;
14. Cinta damai; 15. Gemar membaca; 16. Peduli lingkungan; 17. Peduli social; dan 18.
Tanggung jawab.
Berdasarkan pengungkapan makna secara simbolis tersebut di atas, dapat
dipahami bahwa terdapat banyak nilai kearifan lokal dalam SSS yang dapat dipakai
sebagai sarana pembentuk karakter bagi manusia Indonesia. Adapun nilai kearifan lokal
tersebut adalah meliputi: relegius, kerja keras, jujur, mandiri, disiplin, serta tanggung
jawab.
Nilai relegius dalam SSS terkandung kearifan lokal bahwa manusia hidup di
dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Manusia harus memahami ke mana tujuan manusia
setelah hidup ini. Manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, atau
sering disebut dengan istilah sangkan paraning dumadi. Untuk itu, manusia harus
berjuang dengan setia mengendalikan nafsu keduaniawian, yaitu nafsu amarah,
aluamah, maupun supiah. Manusia harus memiliki beberapa sikap yang menunjukkan
kematangan moral, yaitu sabar, tawakal, rela, ikhlas, serta eling. Sabar berarti
mempunyai nafas panjang dalam kesadaran bahwa pada waktunya nasib baik pun akan
tiba ( Suseno, 1984: 143). Oleh karena itu sabar harus diikuti sikap tawakal, percaya
kepada Tuhan. Manusia dapat saja berusaha, tetapi hasil dari usaha tersebut Tuhan yang
menentukan. Rela dan ekhlas yaitu kesanggupan untuk melepaskan, sebagai kesediaan
untuk melepaskan hak milik, kemampuan dan hasil-hasil pekerjaan sendiri, jika nasib
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telah disuratkan demikian. Adapun eling adalah bahwa manusia sepenuhnya bergantung
dari yang Illahi.
Nilai kerja keras, jujur, mandiri, disiplin, serta tanggung jawab tercermin pada
kesetiaan dan kegigihan tokoh protagonis, yaitu Raden Suksmalelana
dalam
memperjuangkan tujuan hidupnya. Raden Suksmalelana berkerja keras, jujur, mandiri,
disiplin, serta tanggung jawab berusaha dengan sekuat tenaga, berjuang dengan gigih
untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu ingin mencapai kesempurnaan hidup dengan
jalan berguru kepada Iman Suci di Gunung Tursina. Artinya manusia hidup di dunia
ini harus mempunyai cita-cita hidup. Dalam mencapai cita-cita hidup itu banyak godaan
yang akan menggagalkan tercapainyai tujuan hidup. Oleh karena itu manusia harus
bekerja keras, jujur, mandiri, disiplin, serta tanggung jawab penuh kesetiaan dan
kegigihan dalam menjalani proses laku kehidupan. Dalam proses pencapaian tujuan
tersebut manusia harus menjalani laku kehidupan tidak boleh mengambil jalan pintas
atau menerabas. kegigihan and kesetiaan menjadi sangat penting dalam menjalani
proses laku kehidupan ini, karena proses lebih penting dari pada hasil.
D. Simpulan
Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara simbolis
SSS melambangkan mengenai pengembaraan manusia secara spiritual dalam mencapai
tujuan hidupnya, yaitu manunggaling kawula Gusti. Untuk mencapai tujuan tersebut
manusia harus dapat mengendalikan nafsu-nafsu keduniawian, yaitu amarah, aluamah,
serta supiah.
Di dalam SSS terkandung kearifan lokal yang bermanfaat sebagai sarana
pembentuk karakter bangsa. Adapun nilai-nilai tersebut adalah: kerja keras, jujur,
mandiri, disiplin, serta tanggung jawab. Nilai tersebut secara menyeluruh terangkum
dalam perjuangan manusia yang secara gigih dan setia mencapai tujuan hidupnya.
Manusia harus menjalani proses laku kehidupan tidak boleh mengambil jalan pintas.
Untuk itu manusia harus memiliki sikap sabar, tawakal, rela dan ekhlas, serta eling.
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HIPEREALITAS DAN SKIZOFRENIA DALAM IKLAN ROKOK
Tristan Alfian
Magister Seni Rupa Pascasarjana UNS, Surakarta, Indonesia
alfiantristan@gmail.com
ABSTRACT
An advertisement implies deviation and hidden of certain reality then it leads
consumer to hyperreality world. In a context of tobacco advertising, it emphasizes
more about image and impression, so consumers are not aware of a risk. The
methodology used is qualitative with aesthetics approach and Roland Barthes‘
Semiotics. The result shows that tobacco advertising constitutes reality discourse
which is hyperreality. It is a discourse about image reality in tobacco advertising
which describes, stimulates, and project of a dream world of hyperreality. The
imagery in cigarette advertisements cannot be separated from aesthetic creativity
that conveys confusion of bookmarks, styles, and phrases in cigarette
advertisement work. In post-modern aesthetic, it is called schizophrenia.
Keywords: Advertisement, Cigarette, Hipereality, Schizophrenia

ABSTRAK
Sebuah iklan menyiratkan adanya penyimpangan dan penyembunyian realitas
tertentu sehingga menggiring konsumen ke dalam dunia hiperealitas.Dalam
konteks iklan rokok, lebih mengedepankan kesan dan citra sehingga membuat
konsumen tidak sadar akan suatu resiko. Metodologidalam penelitian ini adalah
kualitatif dengan menggunakan pendekatan estetika dan semiotika Roland Barthes.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklan rokok merupakan wacana realitas yang
hiperealistik. Wacana tentang realitas citra dalam ikan rokok menggambarkan,
menstimulasi, dan memproyeksikan dunia mimpi hiperealitas. Pencitraan dalam
iklan rokok tidak lepas dari kreatifitas estetika yang menghasilkan
persimpangsiuran penanda, gaya, dan ungkapan dalam karya iklan rokok. Dalam
estetika post-modern disebut skizofrenia.

Kata Kunci: Iklan, Rokok, Hiperealitas, Skizofrenia

Pendahuluan
Rokok merupakan salah satu produk yang bahaya bagi kesehatan manusia.
Rokok diproses melalui hasil olahan tembakau yang mengandung nikotin dan zat
adiktif. Kebiasaan merokok masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat meskipun
sudah mengetahui akan bahayanya. Rokok memiliki sudut pandang unik karena tidak
memiliki fungsi keuntungan secara jelas. Rokok telah memenuhi kebutuhan tertentu
dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat modern, rokok sudah membentuk
paradigma bagi beberapa masyarakat sebagai kebutuhan konsumsi primer.
Ketidakjelasan fungsi, menjadikan produk rokok berkarakteristik mengambang
sehingga membutuhkan strategi tertentu sebagai alternatif untuk dikomunikasikan pada
konsumen. Nilai-nilai yang diangkat sebagai konsep-konsep menjadi sangat terbuka,
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menyebabkan strategi dalam membuat image produk menjadi tidak terbatas dalam
pembuatan iklannya.
Iklan merupakan wacana realitas yang hiperealistik. Pencitraan dalam iklan tidak
lepas dari kreatifitas estetika. Wacana tentang realitas citra hanya menggambarkan,
menstimulasi, dan memproyeksikan dunia mimpi hiperealitas. Dunia hiperealitas
merupakan dunia yang mereproduksi objek-objek tidak nyata untuk konsumen.
Konsumen digiring ke dalam pengalaman ruang lebih dari sebuah kenyataan. Perubahan
iklan di dalam masyarakat modern telah memunculkan berbagai persoalan sosial dan
kultural. Berkaitan dengan makna, persepsi, pemahaman, pesan yang disampaikan, dan
tingkah laku masyarakat (Piliang, 2010 : 321). Informasi dalam iklan berkaitan erat
antara wacana yang disampaikan tentang suatu produk dan realitas produk. Wacana
iklan merupakan sistem tanda terstruktur menurut kode-kode yang merefleksikan nilainilai, sikap, dan keyakinan tertentu. Wacana iklan cenderung ekspresif dan impresif.
Sifat ekspresif dalam iklan mendorong pengungkapan ideologi secara benar dari produk
yang akan disampaikan. Adapun sifat impresif dimaksudkan ideologi yang disampaikan
dapat selalu diingat oleh khalayak dan berkesan simpatik (Noviani, 2002:79).
Kemampuan menghimpun massa dalam iklan menjadi tempat ideal bagi
beberapa perusahaan rokok dalam menciptakan iklan. Namun, lebih mengedapankan
kesan dan citra sehingga iklan rokok membuat masyarakat tidak sadar akan suatu risiko.
Segala hal yang digunakan perusahaan rokok dalam iklannya dapat lebih mudah
mengubah karakter masyarakat. Tujuan utamanya hanya komoditi yang diproduksi dan
dikonsumsi oleh masyarakat (Gidden, 2004 :46).Dalam konteks iklan rokok,
menyiratkan adanya penyimpangan dan penyembunyian realitas tertentu. Teks-teks dan
praktik-praktik budaya dalam iklan menghadirkan berbagai citra tentang realitas tidak
sesungguhnya. Teks-teks dan praktik-praktik kemudian memproduksi apa yang disebut
sebagai ―kesadaran palsu‖ tentang bahaya rokok dari sebuah promosi iklan kepada
masyarakat (Storey, 2004 : 4).
Estetika seni postmodern sangat menentukan bagaimana ide diciptakan untuk
iklan rokok. Keberagaman dalam menjelajahi prinsip estetika mewarnai ide penciptaan
iklan yang dapat menghasilkan sebuah persimpangsiuran makna dalam iklan. Karyakarya iklan rokok zaman sekarang cenderung memiliki makna kontradiktif, ambigu dan
samar-samar yang di dalam estetika post-modern disebut skizofrenia. Dalam era
postmodern, bahasa estetik skizofrenia merupakan salah satu bahasa yang menghasilkan
persimpangsiuran penanda, gaya, dan ungkapan dalam satu karya. Karya yang
dihasilkan adalah makna-makna kontradiktif, ambigu, terpecah, atau samar-samar
(Piliang, 2003: 232). Dalam konteks ini, penulis akan menjelaskan hiperalitas dan
skizofrenia dalam bahas karya iklan rokok yang ditujukan untuk konsumen dalam era
sekarang. Kajian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif dengan dokumen data
yang diperlukan dari berbagai media Print Ad ataupun digital.
Teori dan Metodologi
1. Hiperalitas
Hipperealitas adalah efek, keadaan, atau pengalaman kebendaan dan atau ruang
yang dihasilkan dari proses tersebut. Awal dari era hipperealitas menurut Bauddrillard
(dalam Piliang, 2010:130) Massa tersebut menurut Bauddrillard adalah mayoritas diam
yang menempatkan dirinya sebagai tempat mengalirnya apapun bentuk informasi,
produk, gaya, dan gaya hidup. Massa ini menyerap informasi, tanda, pesan-pesan, dan
norma-norma karena mereka terperangkap dalam kondisi skizofrenia yang terlalu
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banyak tanda, pesan, informasi, dan gaya. Massa disuguhi reproduksi nilai-nilai
penampakan, tetapi bukan reproduksi nilai-nilai ideologis atau mitologis.
Baudrilard (dalam Storey, 2004 : 244) memaknai hiperrealitassebagai sebuah
dunia yang memiliki perbedaan antara (tidak riil) dengan yang riil terus-menerus
bergantian. Akibatnya, yang riil dan yang tidak riil dijalani tanpa perbedaan. Kondisi ini
seringkali menempatkan simulasi (yang tidak riil) dianggap lebih riil dibanding dengan
riil itu sendiri. Bahkan, simulasi (yang tidak riil) dianggap lebih baik atau ideal daripada
yang riil. Ketika banyak keadaan tidak lagi merujuk pada segala sesuatu, dimana
perbedaan antara yang nyata dan yang imajiner tidak ada lagi, realitas akan terpengaruh
oleh simulasi. Maka dunia manipulasi dan dunia rekayasa menjadi hal yang tidak
mustahil. Pada titik ini, simulasi menjadi lebih mewakili daripada realitas yang ada.
2. Semiotika
Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeino yang berarti
―tanda‖. Tanda didefinisikan sebagai suatu atas dasar konvensi sosial yang terbangun
sebelumnya, dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Sedangkan secara
termonologis, semiotika dapat didefinisiskan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan
luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kebudayaan sebagai tanda (Sobur,
2001:95). Semiotika secara sederhana didefinisikan sebagai teori tentang tanda atau
sistem tanda, sedangkan tanda atau sign adalah sesuatu yang memiliki makna, yang
mengkomunikasikan pesan-pesan kepada seseorang. Segala sesuatu bisa menjadi
sebuah tanda, misalnya buku, film, dan iklan. Sebuah tanda (sign) dalam sistem
dipisahkan menjadi dua komponen, yaitu signifier (penanda) dan signified (petanda).
Signifier adalah materi yang membawa makna, sedangkan signified adalah maknanya.
Signifier menunjuk pada dimensi konkret dari tanda, sedangkan signified merupakan isi
abstrak tanda, makna yang diletakkan pada tanda (Noviani, 2002:77).
3. Iklan
Iklan adalah bagian dari bauran promosi, sedangkan bauran promosi adalah
bagian dari bauran pemasaran. Jadi, secara sederhana iklan didefinisikan sebagai pesan
yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media
(Kasali, 1997:9). Iklan juga berarti produk periklanan yang mencakup segala macam
maklumat, baik untuk tujuan perdagangan maupun pengumuman-pengumuman lainnya,
seperti undangan rapat, ucapan bela sungkawa, kehilangan sesuatu, dan sebagainya
(Suhandang, 2005:15).
Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian Idiom Estetika dalam Hiperealitas
Iklan Rokok ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak
mementingkan segi ―proses‖ dari pada ―hasil‖ penelitian. Hal ini disebabkan oleh
hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti yang temuannya tidak diperoleh melalui
prosedur statistik atau hitungan lainnya (Arizal, 2015:12).
Metode kulitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh
tentang idiom estetika dalam hiperalitas iklan rokok. Data yang terkumpul akan
divalidasi dan dianalis, kemudian disusun secara rinci untuk mendeskripsikan mengapa
dan bagaimana idiom estetika dibentuk dalam berbagai iklan rokok. Subjek dari
penelitian berupa iklan-iklan rokok dalam berbagai media. Hal ini disebabkan peneliti
perlu mencari bukti-bukti otentik untuk menguatkan idiom estetika yang ada dalam
iklan rokok. Berdasarkan uraian tersebut maka pemberian batasan dirasa perlu,
mengingat subjek penelitian hanya satu-satunya sumber data primer sehingga
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penggalian data akan diambil secara acak dan terstruktur, dengan pertimbangan peneliti
akan mendapatkan kesempatan yang luas untuk memilah data-data.
Metode pengumpulan data merupakan bagian dari penelitian yang berisikan
berbagai cara untuk memperoleh data di dalam penelitian, diantaranya didapat melalui
epustakaan, observasi, wawancara, dokumentasi, dan rekaman. Teknik pengumpulan
data yang digunakan pada penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder (studi
pustaka, dokumentasi, wawancara, dan pengamatan/transkripsi). Penggunaan teknik
pengumpulan data tersebut untuk mendukung dan saling melengkapi guna menjawab
rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam mencari idiom estetika dalam iklan-iklan
rokok, maka peneliti mengumpulkan beberapa sumber iklan yang nantinya akan dipilih
kembali sesuai keperluan.
Hasil dan Pembahasan
Hiperalitas dalam Iklan Rokok
Danesi (2010 : 222) menjelaskan dalam bukunya bahwa iklan mempromosikan
penjualan komoditas yang diarahkan untuk memengaruhi sikap dalam bentuk
propaganda visual pesan. Citra pesan yang disebarkan menggambarkan zaman sosial
kontemporer masyarakat saat itu. Sesuai dengan kajian hiperealitas yang merupakan
kritik atau upaya melampaui realitas. Tanda, realitas, dan makna dalam iklan merupakan
konsep-konsep dasar yang mengedepankan kesatuan dan kestabilan visual. Hiperealitas
merupakan sebuah dunia imajinasi manusia dengan berbagai tandanya yang bersifat
imajiner dan bermakna bebas yang telah terlepas dari kontak dunia realitas.
Hiperealitas dalam iklan rokok untuk menjelaskan perekayasaan makna di dalam
media. Hiperealitas komunikasi, media, dan makna menciptakan satu kondisi di mana
semuanya dianggap lebih nyata daripada kenyataan. Seperti yang juga ditemukan dalam
satu iklan rokok dalam media televisi yaitu iklan rokok Dji Sam Soe yang tayang pada
pertengahan tahun 2010 berikut.

Printscreen Iklan rokok Dji Sam Soe ―Versi Storm‖.
Sumber Youtube https://www.youtube.com/watch?v=NURExJcqOHs
Iklan Dji Sam Soe tersebut tidak memperlihatkan perbedaan. Kepalsuan telah
berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur masa kini, fakta bersimpang siur dengan
rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta tersamarkan dengan kebenaran.
Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas seakan-akan tidak
berlaku lagi di dalam dunia seperti itu. Visual iklan Dji Sam Soe tersebut menampilkan
konsep visual badai besar tetapi dapat ditaklukkan dengan beberapa orang laki-laki
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gagah dan kuat hanya dengan menggunakan perahu kecil. Semangat membara para lakilaki diperahu dapat melewati badai dan ombak yang sangat tinggi di lautan. Dengan
mengucapkan kalimat ―Dji Sam Soe, Dji Sam Soe, Dji Sam Soe‖ secara berulang-ulang,
para laki-laki dalam perahu kecil dapat melewati ombak. Seakan-akan kalimat Dji Sam
Soe merupakan kata ampuh untuk menyelesaikan segala macam masalah yang dihadapi
manusia. Di akhir iklan di tuliskan tagline ―Dji Sam Soe‖ Maha Karya Indonesia.

Potongan
Dji Sam Soe

visual Iklan
Versi Storm

Identifikasi dan klasifikasi tanda pada akhir visual iklan Dji Sam Soe dilakukan
dengan mengadaptasi jenis-jenis tanda berdasarkan tahap-tahap analisis data yang
dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure dalam menganalisis sebuah iklan. Dalam
konsep Saussure sebuah tanda sebagai entitas yang memiliki dua sisi (penanda dan
petanda) telah mengantisipasi dan mengusulkan seluruh definisi kolerasi fungsi dan
tanda. Selama hubungan antara penanda dan petanda dikukuhkan berdasarkan sistem
aturan yang tidak lain adalah ‗la langue‘ maka semiologi Saussurean adalah semiotika
Signifikasi. Bahkan, bukanlah suatu kebetulan jika memandang semiotika sebagai suatu
teori komunikasi yang didasarkan pada linguistik Saussure. Tanda mengekspresikan
ide-ide sebagai peristiwa mental yang menjadi sasaran pikiran manusia. Dengan
demikian, tanda dalam iklan Dji Sam Soe secara eksplisit dipandang sebagai sarana
komunikatif yang bertempat diantara dua orang manusia yang bermaksud melakukan
komunikasi atau mengekspresikan sesuatu satu sama lain.
Iklan rokok Dji Sam Soe di atas dapat dianalisa dengan menghubungkan nilainilai ideologis dan kultural yang terdapat pada masyarakat. Oleh karena itu, tepat juga
digunakan metode semiologi Roland Barthes yang identik dengan pemaknaan secara
kultural. Dalam konsep semiologi Barthes terdapat Signifikasi dua tahap (two order of
Signification) yang terbagi dalam konotasi dan denotasi. Signifikasi dua tahap Roland
Barthes akan dijelaskan melalui gambar berikut.
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Sumber: Alex Sobur (2003: 69)
Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Signifikasi tahap pertama
dalam iklan Dji Sam Soe merupakan hubungan antara penanda dan petanda, sedangkan
pada Signifikasi tahap kedua digunakan istilah konotasi. Sebuah pesan memiliki dua
makna denotasi dan konotasi. Konotasi merupakan tanda yang mengarah kepada
makna-makna kultural yang terpisah, atau dengan perkataan lain berbeda dengan kata
dan bentuk lain dari komunikasi. Kata-kata konotasi melibatkan simbol-simbol, historis,
dan hal-hal yang berhubungan dengan emosional (Berger, 2000:15).
Konotasi mempunyai makna subjektif atau setidaknya intersubjektif (Storey,
2004:118). Jadi dapat dikatakan bahwa makna konotasi iklan rokok Dji Sam Soe versi
―Storm‖ keluar dari arti kata yang sesungguhnya sesuai dengan subjektifitas pengguna
tanda. Dalam makna denotasi menunjukkan arti yang sebenarnya dari kata-kata,
konotasi merupakan makna baru yang diberikan oleh pemakai tanda sesuai dengan
keinginan, latar belakang pengetahuannya, atau konvensi baru yang ada dalam
masyarakat. Konotasi merupakan segi ―ideologi‖ tanda.
Konotasi sebagai tahap kedua Signifikasi berkaitan dengan mitos yang
merupakan ideologi dominan dalam masyarakat. Sejalan dengan kerangka Barthes
menyebutkan bahwa konotasi identik dengan operasi ideologi. Operasi ideologi ini
disebut sebagai mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan
pembenaran nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Sobur,
2003:71). Dengan memakai metode konotasi akan dapat dilihat makna kultural pada
mitos-mitos yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Terkait dengan iklan Dji Sam Soe tersebut, Barthes berpendapat bahwa konotasi
dipakai untuk menjelaskan salah satu dari tiga cara kerja tanda dalam tatanan
pertandaan kedua. Konotasi menggambarkan interaksi yang berlangsung ketika tanda
bertemu dengan perasaan atau emosi penggunanya dan nilai-nilai kulturalnya. Sebagai
sistem pertandaan tingkat pertama (denotasi) ialah gambar logo ―Dji Sam Soe‖ dan
tagline bertuliskan ―Maha Karya Indonesia Sejak 1913‖ dengan latar belakang laut
bercuaca cerah. Pada sistem penandaan tingkat kedua (Denotasi), logo dan tagline yang
bertuliskan ―Maha Karya Indonesia Sejak 1913‖ merupakan citra yang dimunculkan
bahwa produk rokok Dji Sam Soe merupakan produk sudah lama dan menjadi legenda
rokok di Indonesia.
Begitu juga dengan Saussure (dalam Piliang) mendefinisikan penanda secara
jelas menempatkan di antara citra mental sebuah konsep dan realitas psikologi.
Sebaliknya, Saussure menegaskan bahwa petanda adalah sesuatu yang bersangkutan
dengan aktifitas mental seseorang yang menerima sebuah penanda. Iklan Dji Sam Soe
―Versi Storm‖ merupakan salah satu contoh bagaimana berkembangnya hiperealitas
komunikasi dalam iklan rokok di media tidak terlepas dari perkembangan teknologi
yang telah berkembang dan akhirnya mencapai teknologi simulasi (Piliang 2003:150).
Dalam contoh iklan lain untuk menjelaskan adanya hiperealitas yaitu Print Ad
Gudang Garam ynag menampilkan seorang pria berkaos dan membawa ransel untuk
melakukan petualangan di alam. Latar belakang yang ditunjukkan dari pria beransel
besar tersebut ialah mobil petualangan dan alam atau hutan belantara yang luas. Pada
bagian kiri atas tertuliskan teks tagline iklan ―PERLU LEBIH DARI PETUALANGAN
UNTUK JADI SEORANG PRIA‖. Sedangkan pada bagian kanan bawah tertulis dalam
ukuran yang lebih kecil ― PRIA PUNYA SELERA‖.
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Sumber Google (diakses 5 Oktober 2017)
Iklan print ad Gudang Garam tersebut semacam ada peminjaman kode yaitu pria
gagah, kuat, dan berani. Kesan sebagai pria gagah, kuat, dan berani diperkuat dengan
tanda bahasa bagaimana agar menjadi ―Seorang Pria‖ sebenarnya. Logo bungkus rokok
pada iklan print ad Gudang Garam berfungsi sebagai penanda atau penghasil makna.
Artinya, rokok Gudang Garam memberikan kualitas selera cita rasa Internasional dan
unggul dari rokok yang lain bagi orang yang menghisapnya. Padahal, visual iklan
Gudang Garam tersebut merupakan sebuah simulasi, yaitu realitas media yang tidak
berkaitan dengan realitas sesungguhnya. Maksudnya, rokok merupakan salah satu
produk yang justru menjadi sumber utama dari berbagai penyakit mematikan. Hal ini
merupakan sebuah distorsi realitas (hyperealitas). Gaya estetika post modern kini
banyak diminati oleh para seniman maupun desainer iklan rokok. Prinsip utama dalam
estetika post modern adalah permainan. Dorongan permainan pembuatan iklan rokok
dalam media adalah sebuah estetika paradoks dalam post modern.
Struktur tanda yang tetap, stabil, dan tidak berubah dikembangkan oleh Roland
Barthes menjadi penanda (signifier) atau bentuk dan petanda (signified) atau konsep
yang membentuk keseluruhan tanda. Untuk mengikat tanda (sign), penanda (signifier),
dan petanda (signified) sebagai sebuah kesatuan, maka pandangan struktural Sausure
maupun Barthes menekankan pada kalangan komunitas bahasa yang menyangkut
makna dalam sebuah tanda (Piliang 2010 : 38). Satu kata mempunyai makna tertentu
karena ada kesepakatan sosial diantara komunitas pengguna bahasa. Masalahnya adalah
tidak semua tanda khususnya dalam iklan rokok mengikuti struktur baku semacam ini.
Iklan Print Ad Gudang Garam Pria Punya Selera sejalan dengan konsep
Semiotika strukturalis yang memandang tanda sebagai sesuatu mengikat. Sebaliknya,
dalam post strukturalis menawarkan pandangan bahwa tidak harus terhadap struktur
karena memiliki permainan bebas tanda dengan kode-kode yang tidak mengikat. Tanda
dalam post strukturalis tidak ada oleh prinsip konsensus (kesepakatan) tetapi disensus.
Seorang kreator iklan, tidak perlu sepakat tentang makna, aturan, dan grammar sebuah
kata atau gambar. Untuk menghasilkan karya kreatif dalam membuat iklan rokok tidak
perlu memakai aturan-aturan baku dalam pembuatan iklan. Peraturan sangat ketat dari
pemerintah tentang pembuatan iklan rokok semakin mempersempit ruang gerak para
produsen beserta biro iklan rokok. Hal ini menekan para produsen beserta biro iklan
rokok untuk menampilkan ide-ide atau konsep-konsep yang lebih kreatif untuk
mengatasi ruang gerak yang semakin sempit.
Konsep hiperealitas dalam iklan Dji Sam Soe Versi ―Storm‖ dan Iklan Print Ad
Gudang Garam yang menempatkan diri diantara tegangan dengan membuka pada
kemungkinan ketidakbiasaaan dan pelanggaran kode. Sama seperti hubungan antara
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konsensus dan disensus yang dapat dilihat pada dua wilayah kajian bahasa oleh
Saussure sehingga tidak dapat dipisahkan. Sejalan dengan konsep yang dijabarkan oleh
Piliang bahwa kajian bahasa merupakan bahasa sebagai sebuah sistem (langue) dan
bahasa sebagai praktik (parole) (Piliang, 2010:251).

sistem (langue) dan praktik (parole)

Parole
Langue
Identifikasi Langue dan Parole dalam iklan Gudang Garam
Dalam contoh iklan rokok di atas sejalan dengan konsep yang dijelaskan
(Piliang, 2010:253) bahwa bahasa dan tanda bekerja di dalam dua model ontologis,
yaitu bahasa sebagai sebuah sistem (langue) dan bahasa sebagai sebuah praktik
(parole).Langue adalah sistem, konvensi, aturan, kode-kode bahasa, atau tanda yang
bersifat statis. Langue dalam iklan Print Ad Gudang Garam pada tagline yang sudah
dikonvensi yaitu ―Pria Punya Selera‖. Parole merupakan praktik atau peristiwa dalam
mengkombinasikan unsur-unsur tanda ke dalam ruang bagi kreativitas bahasa. Parole
dalam iklan tersebut adalah headline ―Perlu Lebih Dari Petualangan Untuk Jadi Pria
Sejati‖. Praktik bahasa dianggap terpisah dan bersifat eksternal terhadap sistem bahasa
karena longue menjadi yang utama dan parole menjadi sekunder. Parole menjadi
sekunder karena tidak dapat memengaruhi dan mengubah sistem bahasa. Karena tagline
―Pria Punya Selera‖ sudah menjadi identitas bahasa yang digunakan oleh rokok Gudang
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Garam. Salah satu struktur tertutup untuk membangun sistem bahasa dalam pandangan
Saussure adalah struktur perbedaaan (difference) dan keberbedaaan (differenciation).
Skizofrenia Dalam Iklan Rokok
Dibangunnya idiom estetika dalam iklan tidak lepas dari sebuah strategi konsep
dalam memvisualkan pesan produk rokok. Iklan rokok yang menghiasi berbagai macam
media baik televisi, internet, radio,dan print ad terdapat kandungan wacana pesan iklan
agar secara psikologis mengubah perilaku konsumen. Hal tersebut sangat tepat apabila
disandingkan dengan penggunaan model idiom estetika yaitu idiom estetika skizorenia.
Skizorenia merupakan sebuah istilah psikonalisis yang awalnya digunakan untuk
fenomena psikis dalam diri manusia. Sekarang, skizorenia digunakan secara metaforik
untuk menjelaskan fenomena yang lebih luas termasuk bahasa (Piliang, 2003:227).
Lacan dalam Piliang (2003:228) menjelaskan bahwa skizofrenia sebagai
memutusnya putusnya rantai pertandaan, maksudnya rangkaian sintagmatis penanda
yang bertautan dan membentuk satu ungkapan atau makna. Jameson dalam Piliang
(2010 : 64) menjelaskan bahwa post modernisme menolak konsep kesatuan dan
keberaturan sebagaimana diklaim oleh modernisme. Sebaliknya, membentuk segala
bentuk keterpecahan (rupture), ketidaksatuan (disunity), ketakselarasan (disharmony),
ketidakberkaitan (disconnection), dan ketidakberaturan (chaos). Salah satu bentuk
ketidakberaturan itu adalah idiom skizofrenia yang memutus rantai pertandaan
sistematis penanda yang membentuk satu ungkapan bermakna untuk menciptakan
sebuah ungkapan bahasa skizofrenik.
Bahasa idiom skizofrenia ditemukan dalam iklan Print Ad produk rokok A
Mild Sampoerna yang dari dahulu hingga sekarang tetap konsisten menonjolkan sloganslogan ekspresif dalam setiap iklan-iklan yang dikeluarkan. Misalnya, ―Ringan sama
dijinjing‖, ―Berat elo yang tanggung atau sahabat sejati selalu berbagi‖, ―emangnya
pacar bisa dibagi?‖, ―Kalau dia bilang kaya, coba tanya hasil kerja keras siapa?‖, serta
―Jangan tunda besok apa yang bisa dikerjakan lusa‖.

Baliho Iklan Print Ad A Mild
Sumber : dokumentasi Tristan Alfian.
Iklan Print Ad A Mild di atas dipublikasikan pada akhir tahun 2016. A Mild
telah berhasil mengadopsi consumer insight dengan baik, yaitu segmentasi anak muda
yang berjiwa energik dan terbuka. Seperti pengenalan menggunakan bahasa iklan
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sehari-hari yaitu ―elo-gue‖, yang notabene merupakan bahasa dari kota Jakarta ternyata
terkenal oleh masyarakat luas di luar Jakarta. Sejalan dengan konsep Roland Barthes
yang menekankan pada kalangan komunitas bahasa menyangkut makna dalam sebuah
tanda, satu kata mempunyai makna tertentu karena ada kesepakatan sosial di antara
komunitas pengguna bahasa.
Dalam konteks masyarakat post modern, bahasa estetika skizofrenia menjadi
salah satu bahasa yang dominan, meskipun bahasa tersebut sudah ada sebelumnya.
Bahasa skizofrenia post-modern adalah bahasa yang dihasilkan dari persimpangsiuran
penanda, gaya, dan ungkapan dalam satu karya untuk mengahasilkan makna-makna
kontradiktif, ambigu, dan samar-samar.
Dalam ungkapan skizofrenik, penulis akan memberikan analisis tentang
penggunaan penanda-penanda tanpa batas untuk mengungkapkan satu konsep dalam
bahasa skizofrenik seperti di bawah ini.

Contoh kalimat.
Saya akan pergi ke pasar besok
pasir
pusar
kasar
Dalam Iklan A Mild Print Ad di tuliskan.
Berisik Gue Berisi
Beresi
Beresin
Habisi
Habisin

Kalimat ―Berisik Gue Berisi‖

Skizofrenia juga bisa menggunakan kata yang berbeda yaitu pasir, pusar, kasar,
untuk menyatakan satu konsep yang sama yaitu ―pasar‖. Dalam kasus iklan A Mild,
konsep untuk menyatakan ―Beresi‖, bisa saja dituliskan dengan Berisi, Beresin, Habisi,
atau Habisin. Piliang (2003:230) menjelaskan bahwa karya idiom estetika skizofrenia
dapat dilihat dari keterputusan dialog antar elemen yang tidak lagi berkaitan dengan
sesamanya sehingga makna sulit ditafsirkan. Dalam diskursus seni post modern, bahasa
idiom estetika skizofrenia merupakan salah satu bahasa yang dominan, meskipun bahasa
itu sudah ada sebelumnya. Bahasa skizofrenia dihasilkan dari persimpangsiuran
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penanda, gaya, dan ungkapan dalam satu karya yang menghasilkan makna-makna
kontradiktif, ambigu, terpecah, atau samar-samar (Piliang, 2003:231).
Dalam konsep pemikiran Jameson pada (Piliang, 2003:228) untuk iklan A Mild
versi ―Berisik gue berisi‖ menegaskan bahwa pada saat terganggunya hubungan
penanda-petanda, yaitu ketika sambungan rantai pertandaan terputus maka akan
menghasilkan ungkapan skizofrenia dalam bentuk serangkaian penanda yang tidak
saling berkaitan. Skizofrenia pada iklan Print Ad A Mild menggunakan kata-kata sama
seperti benda-benda sebagai referensi, dengan pengertian bahwa sebuah kata tidak lagi
merepresentasikan sesuatu sebagai referensi, melainkan referensi itu sendiri menjadi
kata. Seperti kata ―Berisi‖ pada headline iklan, mengungkapkan sesuatu realitas sebagai
petanda atau makna dalam rantai pertandaan karena penanda bukan wakil dari petanda.
Dalam skema konsep Saussure, permainan bahasanya adalah kata ―Berisi‖ yang
bermaksud ―Beresi atau Beresin‖, artinya selesai atau menyelesaikan. Seperti dalam
kata khusus yang sempit atau terbatas, ruang lingkupnya memiliki pertalian erat dengan
objeknya sehingga langsung merujuk kepada obyek atau subyek tertentu. Hubungan
kata umum terhadap kata khusus disebut hipernim, dan hubungan kata khusus terhadap
kata umum di sebut hiponim. Semakin umum suatu kata maka banyak kemungkinaan
salah paham atau perbedaan tafsiran. Sebaliknya, apabila semakin khusus semakin
sempit ruang lingkupnya maka semakin sedikit kemungkinan terjadi salah paham
dengan kata lain. Semakin khusus kata yang dipakai, maka dekat kepada ketepatan
pilihan kata.
Dalam konsep analisis teori Roland Barthes, makna denotasi iklan di atas adalah
produk rokok A Mild merupakan penguasa produk rokok (Low Tar Low Nicotine)
rokok rendah nikotinpertama di Indonesia dan memposisikan diri sebagai pionir rokok
putih dibandingkan produk lain di kelasnya. Seolah-olah tidak boleh mengganggu
perjalanan produk A Mild yang di kuatkan dengan tagline ―Go Ahead‖ atau maju terus.
Skizofrenia yang terdapat dalam iklan A Mild di atas berada dalam satu dunia
simbol berlapis-lapis, yang tidak memungkinkannya sampai pada satu makna absolut
sehingga skizofrenia dalam post modern hanya digunakan sebagai metafora untuk
menggambarkan persimpangsiuran dalam penggunaan bahasa iklan A Mild. Kekacauan
pertandaan terjadi pada iklan di atas yang meliputi gambar, teks, dan objek untuk
menyampaikan pesan iklan. Bentuk petanda iklan A Mild tidak memiliki keterkaitan
dengan satu makna petanda, sehingga cenderung menghasilkan persimpangsiuran
makna dan pesan yang terkadung di dalamnya. Elemen-elemen yang membangun
sebuah karya iklan A Mild versi ―Berisik gue berisi‖ tidak berkaitan satu sama lainnya
yang menghasilkan inkonsisten bagi pemahaman maknanya.
iklan A-Mild menekankan pada ketidakstabilan makna-makna. Berbeda dengan
tanda lampu lalu-lintas yang memiliki makna ideologis mapan. Maka tanda-tanda postmodern digunakan secara ironis, bahkan cenderung anarkis dan ―tidak bertanggungjawab". Masyarakat konsumer sekarang ini justru senang bermain-main dengan tanda
dan makna ironis atau makna skizofrenik yang cenderung dipilih daripada nilai utilitas
(nilai guna), sehingga produk A Mild lebih memilih strategi penggunaan idiom
skizofrenia yang lebih tertuju pada segmentasi konsumen tertentu, yaitu anak-anak
muda.
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Seperti iklan A-Mild di atas, ternyata tidak semata-mata mempunyai fungsi
untuk mendorong dan membujuk kepada masyarakat ramai tentang benda dan jasa yang
ditawarkan (rokok A-Mild), melainkan iklan ini menghadirkan sebuah perspektif dari
fragmen-fragmen, dari suara-suara, dari teks-teks lain, dan kode-kode lain. Karena
memang sebuah teks post-modern (dalam tampilan iklan A-Mild) bukanlah sebuah
produk yang dihasilkan melalui suatu aturan atau kode kaku, yang bukan menjadi model
tunggal atau kanon. Iklan A-Mild memiliki arti yang beragam dan membawa pesanpesan yang filosofis.
Simpulan
Zaman postmodern sekarang ditandai dengan hilangnya batas antara seni dan
kehidupan sehari-hari serta runtuhnya jenjang perbedaan antara budaya tinggi.
Menjadikan iklan sebagai salah satu wujud kebudayaan massa menjadi media yang
paling ampuh bagi produsen untuk menawarkan barang produknya. Perkembangan iklan
dalam media mengalami kemajuan yang sangat pesat. Media yang digunakan iklan
dapat menghadirkan realitas maupun realitas semu ke hadapan khalayak yang sangat
luas. Gaya iklan dengan hiperalitasnya banyak diminati oleh para seniman iklan. Prinsip
utamanya adalah permainan yaitu bagaimana menciptakan sebuah kreatifitas lebih
dalam membuat iklan rokok yang membuat tujuan iklan kepada konsumen seakan tidak
penting.
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PENDIDIKAN BUDI PEKERTI MACAPAT DHANDHANGGULA
KARYA SUMARDI ANOM CARITO DALAM HIBURAN CAMPURSARI
Nurpeni Priyatiningsih
PBSD Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo
E-mail : nurpenipriyatiningsih@gmail.com
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui nilai pendidikan budi pekerti dalam
Macapat Dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito didalam hiburan campursari.
2) Mengetahui pengaruh Macapat Dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito di
dalam hiburan Campursari terhadap audience. Dalam tulisan ini dibahas tentang
Macapat Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan Campursari.
Dalam Macapat Dhandhanggula terdapat nilai-nilai budi pekerti diantaranya akhlak
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak terhadap sesama manusia, akhlak terhadap
lingkungan, hidup bermasyarakat dan cinta terhadap bumi. Pengaruh Macapat
Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan Campursari antara lain:
membuat audience melaksanakan kewajiban ibadah sesuai agamanya,berbuat dan
bertidak sesuai aturan hukum yang berlaku, berbuat lebih baik dari sebelumnya,
berfikir dua kali sebelum bertindak, mau minta maaf jika mempunyai kesalahan,
selalu semangat menggapai cita-cita, menjadi seorang pemimpin yang baik, dan
menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, agama, dan negara. Dapat
disimpulkan bahwa Macapat Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito
mempunyai nilai pendidikan yaitu religius, moral, kesopanan, sosial, hukum.
Hiburan Campursari ini memberikan pengaruh yang positif terhadap audience
karena selain menghibur juga menyelipkan ilmu yang bermanfaat.
Kata kunci: Pendidikan budi pekerti, karya sastra, tembang macapat.

A.

Pendahuluan
Karya sastra merupakan manifestasi kehidupan jiwa bangsa dari abad keabad akan menjadi peninggalan kebudayaan yang sangat tinggi nilainya. Karena
itu karya sastra perlu sekali digali dan dipelajari. Karya sastra memberikan
khasanah sejarah ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Hasil penggalian dan
mempelajari karya sastra akan memberikan rasa kepuasan rohani dan kecintaan
pada budaya sendiri yang selanjutnya akan merupakan alat ampuh untuk
membendung arus masuknya pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan
kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Salah satu karya sastra yang ada
yaitu puisi tradisional Jawa Macapat.
Tembang macapat merupakan wujud dari salah satu karya sastra dan
keindahan seni yang memiliki banyak jenisnya. Macapat mempunyai pengertian
membaca empat-empat ‗‘maca papat-papat‘‘ ada pula membaca dengan irama
yang disesuikan dengan metrum. Selain itu, macapat adalah membaca dengan
irama penuh rasa karena dirasakan dari watak masing-masing tembang. Tembang
macapat memiliki nilai fillosofi yang sangat indah. Masing-masing nama tembang
macapat yang berjumlah 11 tembang merupakan perjalanan hidup manusia dari
lahir sampai mati, salah satunya yaitu tembang macapat Dhandhanggula.
Seorang penyanyi atau MC di dalam hiburan campursari, terkadang hanya
sekedar menembangkan lagu saja tanpa memperhatikan makna lagu dan pesan
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yang tersirat. Berbeda dengan Ki Sumardi Anom Carito, selain menjadi dalang
wayang kulit beliau juga menjadi MC. Di dalam memimpin sebuah hiburan acara
hajatan beliau tidak hanya sekedar hanya menghibur tetapi juga memikirkan
makna, nilai, dan pesan yang tersirat dalam lagu tersebut, salah satu contohnya
adalah pada saat ―bawa‖ yaitu tembang macapat yang dilantunkan sebelum
langgam campursari. Tembang macapat yang sering ia lantunkan ialah
Dhandhanggula.
Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik
untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul yang diambil
PENDIDIKAN BUDI PEKERTI MACAPAT DHANDHANGGULA KARYA
SUMARDI ANOM CARITO DALAM HIBURAN CAMPURSARI.
B.

Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam tulisan ini antara lain:
1. Nilai pendidikan budi pekerti apa yang terdapat dalam puisi tradisional Jawa
macapat Dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan
Campursari?
2. Bagaimana pengaruh puisi tradisional Jawa macapat Dhandhanggula di dalam
hiburan Campursari karya Sumardi Anom Carito terhadap audience anakanak?

C.

Landasan Teori
1. Pendidikan Budi Pekerti
Pendidikan budi pekerti mengacu pada pengertian moralitas. Moralitas
mengandung beberapa pengertian antara lain: adat istiadat, sopan santun dan
perilaku(Cahyoto, 2002: 5).Namun, pengertian secara hakiki budi pekerti
adalah perilaku. Sementara itu menurut draft kurikulum berbasis kompetensi
(2001: 45), budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur
menurut kebaikan dan keburukannya menurut norma agama, norma hukum,
tata krama dan sopan santun, norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Budi
pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud
dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan dan kepribadian peserta
didik.
Tujuan pendidikan Budi Pekerti adalah untuk mengembangkan nilai, sikap
dan prilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia/budi pekerti luhur. Hal ini
mengandung arti bahwa dalam pendidikan Budi Pekerti, nilai-nilai yang ingin
dibentuk adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai
akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam
tingkah lakunya. (Cahyoto, 2001 : 9-13).
Ruang lingkup Pendidikan Budi Pekerti (Milan Rianto, 2001 : 4-10)
dikelompokkan dalam tiga akhlak yaitu sebagai berikut:
a. Akhlak terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Yaitu belajar ilmu dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan Budi
Pekerti yang baik
b. Akhlak terhadap Sesama Manusia
Yaitu belajar dari orang tua, orang yang lebih tua, dan terhadap sesama
untuk berbiudi pekerti yang baik.
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c. Akhlak terhadap Lingkungan
Yaitu belajar dari Alam dan Masyarakat sekitar untuk mendapatkan budi
pekerti yang baik.
Sedangkan dari pendapat Milan Rianto tersebut disimpulkan bahwa
terdapat lima pendidikan budi pekerti sebagai berikut:
a. Pendidikan Religius
Menurut pendapat Dojosantoso, (1986 : 3) Religius adalah keterkaitan
manusia terhadap Tuhan sebagai sumber ketentraman dan
kebahagiaan.Pendidikan religiusmerupakan pendidikan mengenai perintah
dan larangan agama dalam kehidupan sehari-hari.
b. Pendidikan Moral
Pendidikan Moral adalah mengajarkan sikap hidup masyarakat yaitu
pertimbangan baik buruk, pantas tidaknya suatu tindakan dalam pergaulan
hidup. Pendidikan Moral adalah pengajaran tentang moral (Hofstadter,
1964 : 60).
c. Pendidikan Sosial
Pendidikan Sosial adalah pendidikan yang sangat menumbuhkan rasa
kepedulian sosial, menanamkan rasa kegotongroyongan, serta rasa
solidaritas antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Menurut
Aristoteles (384-322 SM) manusia adalah zoom politicon artinya bahwa
manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan
masyarakat. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu hidup sendiri,
dalam menjalani kehidupannya senantiasa bergantung pada manusia
lainnya.
d. Pendidikan Kesopanan
Menurut Desy Rabiah sopan santun adalah suatu tingkah laku yang
amat populis dan nilai yang natural.
Pendidikan Kesopanan adalah aturan yang timbul dan diadakan oleh
masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing
anggota masyarakat saling hormat menghormati.
e. Pendidikan Hukum
Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan atau kaidah dalam suatu
kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang
berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi. (Mertokusumo, SH 1999 : 27)
Pendidikan Hukum adalah ilmu pendidikan yang berisi aturan-aturan
mengenai norma hukum yang ada.
2. Tembang Macapat
Tembang macapat adalah tembang yang muncul pada masa Majapahit
sesudah tembang tengahan. Bahasa yang digunakan dalam tembang macapat
adalah bahasa Jawa tengahan.
Tembang macapat merupakan puisi tradisional Jawa Baru berbentuk
tembang terikat oleh konvensi yang telah mapan, berupa (a) guru gatra:
jumlah larik/ baris tiap bait, (b) guru lagu: jatuhnya suara suku kata tiap akhir
baris, (c) guru wilangan: jumlah suku kata/ wanda tiap baris/ gatra(Dhanu
Priyo Prabowo, 2007 : 302-303).
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Tembang macapat merupakan kependekan dari maca papat-papat
―membaca empat-empat‖. Tembang macapat sering disebut puisi bertembang
karena pembacaan wacana tersebut dengan ditembangkan berdasarkan susunan
titilaras ―notasi‖ yang sesuai dengan metrumnya. Yang termasuk tembang
macapat adalah mijil, dhandhanggula, megatruh, pocung, sinom, pangkur,
maskumambang, asmaradana, kinanthi, wirangrong, girisa, gambuh, dan
durma. (Dhanu Priyo Prabowo, 2007 : 163-164).
D.

Pembahasan
1. Nilai Pendidikan Budi Pekerti Karya Sastra Puisi Tradisional Jawa
Macapat Dhandhanggula Laras Pelog Pathet Nem Karya Sumardi Anom
Carito Dalam Hiburan Campursari.
a. Religius
Religius merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam
melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan
ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Hal
tersebut dapat dilihat dari kutipan di bawah ini:
Sholat kang limang wektu
Kudu tansah dipun lampahi
Iku cagak agama
Pakarti kang luhur
Ngedohken tumindak mungkar
Yekti urip manggya tentrem lahir batin
Beja donya akherat
Terjemahan:
Sholat lima waktu
Harus selalu dijalankan
Itulah tiang agama
Untuk melakukan perbuatan baik
Menjauhkan perbuatan keji dan mungkar
Hidup akan bahagia lahir dan batin
Mendapat kebahagiaan dunia dan akherat.

Wiski kalawan ciu
Bisa gawe ngrusake diri
Ngepil candu narkoba
Aja da ditiru
Dadi larangan agama
Terjemahan:
Wiski dan alkohol lainnya
Bisa merusak diri sendiri
Narkoba jangan ditiru
Itu semua larangan agama.
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Sedaya dosa lupute
Mugi gusti hyang agung
Ngudaneni panyuwun mami
Nglebur sakehing dosa
Alit agengipun
Kanjeng Ibu miwah Rama
Minangka lelantaraing dumadi
Gusti allah kang nyiptakaken
Terjemahan:
Semua dosa dan kesalahan
Semoga Tuhan Yang Maha Agung
Mengabulkan permintaan saya
Menghapus banyak dosa
Besar kecilnya dosa
Ibu dan juga bapak
Menjadi perantara hidup
Allah Yang Maha Pencipta.
Sumardi Anom Carito menembangkan macapat ini dengan
menjelaskan dan juga memberikan pengertian terhadap anak-anak dan juga
penikmat hiburan campursari agar pesan religius benar-benar sampai dan
dipahami oleh audience.
Tidak hanya sekedar mengingatkan untuk beribadah untuk orang yang
memeluk agama Islam saja, akan tetapi juga untuk memberikan pengertian
dan mengingatkan kepada pemeluk agama lain bahwa kita didunia hidup
didunia hanya sebentar maka gunakan sebaik-baiknya untuk hal yang
bermanfaat dan untuk saling mengingatkan satu sama lainnya.

b. Moral
Pendidikan Moral adalah mengajarkan sikap hidup masyarakat yaitu
pertimbangan baik buruk, pantas tidaknya suatu tindakan dalam pergaulan
hidup. Pendidikan Moral adalah pengajaran tentang moral.
Kutipan Macapat Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito Dalam
Hiburan Campursari ini mengandung nilai pendidikan moral seperti
berikut ini:
Sholat kang limang wektu
Kudu tansah dipun lampahi
Iku cagak agama
Pakarti kang luhur
Ngedohken tumindak mungkar
Yekti urip manggya tentrem lahir batin
Beja donya akherat.
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Terjemahan:
Sholat lima waktu
Harus selalu dijalankan
Itulah tiang agama
Untuk melakukan perbuatan baik
Menjauhkan perbuatan keji dan mungkar
Hidup akan bahagia lahir dan batin
Mendapat kebahagiaan dunia dan akherat.
Sopan santun puniku
Kena kanggo tamenging diri
Tata susila tindakna
Pakarti kang luhur
Andhap asor nembah manah
Iku pantes sira padha den kaesthi
Terjemahan:
Sopan santun itu
Bisa sebagai tameng diri sendiri
Tata susila kerjakanlah
Budi pekerti yang luhur
Berjiwa rendah hati
Layak kalian pelajari.
Pada kutipan macapat diatas mengandung nilai pendidikan budi pekerti
moral yang sangat tinggi nilainya. Karena dalam pada ini berisi tentang
wejangan untuk melakukan perbuatan baik agar senantiasa audience dalam
hiburan campursari dapat mempertimbangkan kembali apa yang telah
diperbuat sela dihidupnya, apakah mau merubah lebih baik atau tidak mau
berubah lebih baik lagi dari sebelumnya.
c. Sosial
Pendidikan Sosial adalah pendidikan yang sangat menumbuhkan rasa
kepedulian sosial, menanamkan rasa kegotongroyongan, serta rasa
solidaritas antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat.
Tembang Macapat Karya Sumardi Anom Carito Dalam Hiburan
Campursari yang mengandung nilai pendidikan sosial, berikut kutipannya:
Dipercaya para warga
Dadi pengayoman ing sasami
Mula den kawruhana
Terjemahan:
Mendapat kepercayaan masyarakat
Menjadi pimpinan dimasyarakat
Maka dari itu pelajarilah dengan benar.
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Kutipan pada ini dijelaskan bahwa seseorang dilingkungan masyarakat
dapat menjadikannya seorang pimpinan masyarakat, tentu tidak dengan
cara instan, melainkan memerlukan pembelajaran dengan baik dan benar
hingga dapat meyakinkan masyarakat bahwa seseorang tersebut mampu
memimpin masyarakat dengan baik dan benar. Maka dari itu tuntutlah ilmu
setinggi-tingginya agar dapat menjadi tokoh masyarakat yang baik dan
menjadi panutan yang baik bagi masyarakat lainnya.
d. Kesopanan
Pendidikan kesopanan adalah aturan yang timbul dan diadakan oleh
masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing
anggota masyarakat saling hormat menghormati.
Tembang Macapat Karya Sumardi Anom Carito Dalam Hiburan
Campursari yang mengandung nilai pendidikan sosial, berikut kutipannya:
Sopan santun puniku
Kena kanggo tamenging diri
Tata susila tindakna
Pakarti kang luhur

Terjemahan:
Sopan santun itu
Bisa sebagai tameng diri sendiri
Tata susila kerjakanlah
Budi pekerti yang luhur
Kutipanini memiliki nilai moral yang tinggi, sebagai generasi muda
harus mempunyai sopan santun untuk kelangsungan hidupnya. Apabila
sopan santun telah dimiliki dengan baik lingkungan kehidupan pun akan
harmonis dan saling menghormati satu sama lainnya.
e. Hukum
Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan atau kaidah dalam suatu
kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang
berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
dengan suatu sanksi.
Tembang Macapat Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito
dalam Hiburan Campursari ini mengandung nilai pendidikan hukum
seperti berikut ini:
Wiski kalawan ciu
Bisa gawe ngrusake diri
Ngepil candu narkoba
Aja da ditiru
Dadi larangan agama
Uga dadi larangane nagari
Terjemahan:
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Wiski dan alkohol lainnya
Bisa merusak diri sendiri
Narkoba jangan ditiru
Itu semua larangan agama
Dan juga larangan negara
Pada kutipan ini dijelaskan bahwa anak-anak sebagai generasi bangsa
janganlahsampai terjerumus kedalam lubang hitam yaitu narkoba dan juga
minuman keras. Selain menjadi larangan agama perbuatan tersebut juga
merupakan larangan negara. Minuman keras selain bisa merusak tubuh
juga menjadi larangan agama. Jika pemakaiannya berlebihan dapat
mengakibatkan perbuatan yang bertentangan terhadap hukum yang
berlaku, diantaranya yaitu mencuri, berkelahi, memperkosa bahkan
membunuh, dan itu semua merupakan perbuatan yang hukumannya berat.
Oleh karena itu sebagai generasi muda jangan sampai terjerumus dalam
minuman keras ini. Narkoba adalah salah satu musuh terbesar bangsa
Indonesia. Pada masa kini penyebaran narkoba semakin ada-ada saja
macamnya. Banyak narkoba dikemas seperti permen yang sangat menarik
perhatian anak-anak. Oleh karena itu sebagai orang tua haruslah selalu
waspada dan mengingatkan anak-anaknya untuk berhati-hati dalam
membeli dan memakai apapun. Hukuman bagi pengguna narkoba pun kini
semakin berat. Masih banyak lagi pendidikan hukum lain sdelain mengenai
miras dan narkoba yang juga tak jarang Sumardi jelaskan kepada audience.
2. Pengaruh Puisi Tradisional Jawa Macapat Dhandhanggula Karya
Sumardi Anom Carito Dalam Hiburan Campursari Terhadap Audience.
Disela-sela Sumardi menembangkan macapat dhandhanggula, ia
memberikan menjelaskan dan juga memberi pertanyaan-pertanyaan kepada
audience. Dengan kejenakaannya tentu orang akan senang mendapaat
pertanyaan dari Sumardi. Tidak hanya untuk orang-orang dewasa akan tetapi
juga anak-anak dan remaja yang ada. Pengaruhnya sangat besar sekali
terhadap penikmat hiburan campursari. Selain hanya menembang otomatis
Sumardi juga menjelaskan bahwa ia menciptakan bawa atau macapat ini tentu
menggunakan guru gatra, guru lagu dan guru wilangan sesuai aturan tembang
macapat dhandhanggula yang berlaku yaitu guru gatra terdapat 10, guru lagu
terdapat i, a, e, u, i, a, u, a, i, a, serta guru wilangan terdapat 10, 10, 8, 7, 9, 7,
6, 8, 12, 7. Dengan demikian sekaligus Sumardi otomatis memberikan contoh
kepada audience membuat tembang macapat dhandhanggula sesuai aturan
dengan benar. Inilah cara yang dipilih Sumardi selain untuk mencari nafkah
akan tetapi juga sebagai jalan untuk memberikan ilmu kepada orang lain.
Berikut pengaruh yang didapat dari tembang macapat Dhandhanggula
karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari:
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Wasitadi saking prawinasis
Ngelingana yen urip neng donya
Bebasan mung mampir ngombe
Sholat kang limang wektu
Kudu tansah dipun lampahi
Iku cagak agama
Pakarti kang luhur
Ngedohken tumindak mungkar
Yekti urip manggya tentrem lahir batin
Beja donya akherat.
Terjemahan:
Orang pintar berkata
Ingatlah bahwa hidup didunia itu
Hanya sekedar mampir minum
Sholat lima waktu
Harus selalu dijalankan
Itulah tiang agama
Untuk melakukan perbuatan baik
Menjauhkan perbuatan keji dan mungkar
Hidup akan bahagia lahir dan batin
Mendapat kebahagiaan dunia dan akherat.
Kutipanini memberikan pengaruh kepada audience Syaiful (18 tahun)
sebelum ia menyaksikan tembang macapat dhandhanggula karya Sumardi
Anom Carito dalam hiburan campursari ia mengabaikan perintah orang tuanya
untuk melakukan ibadah.
Namun setelah ia menyaksikan dan diberi pertanyaan langsung mengenai
tembang macapat dhandhanggulapada ini, setelah dirumah ia mulai senang
ikut bernyanyi dan bertanya kepada orang tuanya mengenai bagaimana
lantunan tembang macapat dalam hiburan campursari yang ia saksikan
sebelumnya. Syaiful juga lebih mau mendengarkan perintah orang tuanya
untuk melakukan kegiatan ibadah dan hal-hal yang baik.
Dengan demikian dapat disimpulkanbahwa tembang macapat
dhandhanggula laras pelog pathet nem karya Sumardi Anom Carito dalam
hiburan campursari pada ini memberi pengaruh yaitu:
1. Dorongan kepada audience untuk melakukan ibadah
2. Dorongan kepada audience melakukan perbuatan yang baik bagi
kehidupan.
Para muda pada ngati-ati
Kudu elinga lawan waspada
Aja nengenke sing ngombe
Wiski kalawan ciu
Bisa gawe ngrusake diri
Ngepil candu narkoba aja da ditiru
Dadi larangan agama
Uga dadi larangane nagari
Metu dalan utama
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Terjemahan:
Wahai anak-anak muda berhati-hatilah
Harus ingat dan waspada
Jangan mengutamakan minum-minum
Wiski dan alkohol lainnya
Bisa merusak diri sendiri
Narkoba jangan ditiru
Itu semua larangan agama
Dan juga larangan negara
Pilihlah jalan yang baik dan benar
Setelah menyaksikan tembang macapat dhandhanggula karya Sumardi
Anom Carito dalam hiburan campursari ternyata seorang audience bernama
Ardi (18 tahun) mulai dapat menangkap makna dalam tembang macapat
dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari
tersebut. Ketika dia ingin melakukan kebiasaan buruknya yaitu minumminuman keras ia ingat lantunan tembang macapat dhandhanggula karya
Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari yang ia saksikan terutama
pada ini, dan juga selalu ingat keinginan orang tuanya untuk hidup lebih baik
dan meninggalkan kebiasaan buruknya.Ardi pun sedikit demi sedikit mulai
meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tembang macapat
dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari pada
inimemberikan pengaruh yang baik yaitu:
1. Agar audience menjauhi perbuatan yang tidak baik serta melanggar hukum
agar masa depan generasi muda tidak suram.
2. Agar audience berfikir dua kali untuk melakukan segala perbuatan.
3. Agar menghormati orang tua.
Para siswa taberia ngudi
Ngudia kawruh ngelmu kang nyata
Gedhe banget pigunane
Antuk pituduh luhur
Bisa gawe tentreming ati
Datan wus kasamaran
Ing bebrayan agung
Dipercaya para warga
Dadi pengayoman ing sasami
Mula den kawruhana
Terjemahan:
Para siswa belajarlah
Belajar mencari ilmu yang nyata
Besar sekali kegunaannya
Dapat ilmu yang tinggi
Bisa membahagiakan hati
Tidak khawatir dimasyarakat
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Mendapat kepercayaan masyarakat
Menjadi pimpinan dimasyarakat
Maka dari itu pelajarilah dengan benar.
Setelah menyaksikan lantunan tembang macapat dhandhanggula karya
Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari Zulfa (12 tahun) menjadi
punya semangat yang besar untuk belajar. Menjadi tokoh masyarakat yang
baik adalah salah satu cita-citanya meskipun ia seorang anak perempuan, ia
ingin menjadi pemimpin masyarakat didesanya. Oleh karena itu ia sangat
memperhatikan setiap lantunan tembang macapat dhandhanggula karya
Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari.
Dengan demikian disimpulkan bahwa lantunan tembang macapat
dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan campursari
memberikan pengaruh yang baik bagi audience yaitu
1. Memberikan semangat untuk belajar lebih giat agar kelak ilmunya dapat
mencapaikan cita-citanya dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan
Negara.
2. Agar menjadi orang yang mampu memimpin diri sendiri dengan baik
kemudian menjadi pemimpin yang patut diteladani.
Rama Ibu kang luhuring budi
Ingkang putra nyuwun pangapura
Sedaya dosa lupute
Mugi gusti hyang agung
Ngudaneni panyuwun mami
Nglebur sakehing dosa
Alit agengipun
Kanjeng Ibu miwah Rama
Minangka lelantaraning dumadi
Gusti allah kang nyipta
Terjemahan:
Bapak ibu yang berbudi luhur
Saya memohon maaf
Semua dosa dan kesalahan
Semoga Tuhan Yang Maha Agung
Mengabulkan permintaan saya
Menghapus banyak dosa
Besar kecilnya dosa
Ibu dan juga bapak
Menjadi perantara hidup
Allah Yang Maha Pencipta.
Kutipan macapat ini memberikan pengaruh yang besar kepada Ardi (18
tahun), ia mulai sadar akan kebiasaan buruk yang harus ia tinggalkan, ia juga
sadar bahwa selama ini belum bisa membahagiakan orang tuanya dan banyak
berbuat dosa dan langsung dalam benaknya terpikir untuk segera meminta
maaf atas perbuatan buruknya selama ini.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada lantunan tembang
macapat dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan
campursari pada kutipan ini memberikan pengaruh kepada audience yaitu:
1. Untuk meminta maaf terlebih dahulu ketika melakukan atau mempunyai
kesalahan terhadap siapapun. Mengingat bahwa setiap manusia pasti
mempunyai kesalahan baik disengaja maupun disengaja.
2. Untuk berbuat lebih baik dari sebelumnya
3. Untuk tidak berbuat semaunya terhadap orang lain.
Rama ibu arsa sung piweling
Dha renea sira para putra
Lan padha dipidhangetne
Sopan santun puniku
Kena kanggo tamenging diri
Tata susila tindakna
Pakarti kang luhur
Andhap asor nembah manah
Iku pantes sira padha den kaesthi
Den ajeni sasama.
Terjemahan:
Ayah ibu memberi wejangan
Kesinilah wahai anak-anakku
Dan perhatikanlah
Sopan santun itu
Bisa sebagai tameng diri sendiri
Tata susila kerjakanlah
Budi pekerti yang luhur
Berjiwa rendah hati
Layak kalian pelajari
Agar tercipta saling menghormati antar sesama.
Kutipan ini memberikan pengaruh besar bagi Ardi (18 tahun), Zulfa (12
tahun), Syaiful (8 tahun).Setelah menyaksikan dan mendengarkan lantunan
tembang macapat dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito dalam hiburan
campursari pada pada ini mereka mulai berlaku lebih sopan dari sebelumnya.
Semula Ardi yang bersikap semaunya terhadap orang tua menjadi lebih
sopan.Semula Syaiful membantah perintah orang tuanya mulai mau
mendengarkan perintah orang tuanya. Begitu pula dengan Zulfa ia semakin
memperbaiki setiap tindakannya untuk lebih sopan terhadap orang tua.
Dengan demikian disimpulkan bahwa tembang macapat dhandhanggula
laras pelog pathet nem karya Sumardi Anom Carito ini memberikan pengaruh
yaitu:
1. Agar lebih berlaku sopan terhadap orang lain terlebih orang tua.
2. Agar mau menerima nasehat orang gtua.
3. Agar memperbaiki perbuatan yang kurang sopan dan kurang baik untuk
menjadi lebih baik lagi.
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E. Simpulan
Didalam tembang macapat dhandhanggula karya Sumardi Anom Carito ini
tidak hanya menyuguhkan lagu-lagu dan lucu-lucuan saja, akan tetapi juga
terdapat warisan budaya yang harus kita lestarikan yaitu tembang macapat
pengiring langgam Jawa yang sering disebut Bawa.. Selain itu didalam bawa
terdapat nilai yang terkandung didalamnya yang memberi pengaruh kepada
audience. Seperti bawa atau.
1. Nilai Budi Pekerti dalam Karya Sastra Puisi Tradisional Macapat
Dhandhanggula Karya Sumardi Anom Carito dalam Hiburan Campursari
yaitu: Nilai Pendidikan Budi Pekerti Religius, Moral, Budi Pekerti Kesopanan,
dan Hukum.
2. Pengaruh Karya Sastra Puisi Tradisional Macapat Dhandhanggula Karya
Sumardi Anom Carito dalam Hiburan Campursari yaitu: membuat audience
melaksanakan kewajiban ibadah sesuai agamanya,berbuat dan bertidak sesuai
aturan hukum yang berlaku, berbuat lebih baik dari sebelumnya, berfikir dua
kali sebelum bertindak, mau minta maaf jika mempunyai kesalahan, selalu
semangat menggapai cita-cita, menjadi seorang pemimpin yang baik, dan
menjadi anak yang berguna bagi keluarga, bangsa, agama, dan negara.
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ABSTRACT
This study deals with the complexity of the curriculum for the graduate of Indonesian Language
Study Program. One of a must subject to produce the knowledge and skilled student is
―Pengajaran Sastra Anak‖. This subject demanded the students to have knowledge and skilled.
This research produced a book ―Pengajaran Sastra Anak‖. The material based on the principal
scope, adequate, chronology and level of difficulties. This material made by 4D Model
(Definition, Designing, Developing and Elaborating Step).
Keyword:

Developing, Material, Pengajaran Sastra Anak.

ABSTRAK
Penelitian pengembangan ini didasari tuntutan kurikulum yang semakin komplek untuk
lulusan prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Salah satu matakuliah yang dituntut
menghasilkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan adalah
matakuliah pengajaran sastra anak. Matakuliah pengajaran sastra anak meruapakan
matakuliah yang menuntut mahasiswa mamiliki pengetahuan dan keterampilan
mengajarkan sastra bagi anak-anak. Penelitian ini menghasilkan produk berupa bahan ajar
buku matakuliah Pengajaran Sastra Anak. Bahan ajar dilihat berdasarkan prinsip cakupan,
kecukupan, urutan dan tingkat kesulitan. Bahan ajar ini dibuat dengan menggunakan model
4D (Tahap Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran).
Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, Pengajaran Sastra Anak.

Pendahuluan
Mata kuliah pengajaran sastra anak salah satu matakuliah yang ada dalam
kuikulum di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dalam penerapannya mata kuliah
Pengajaran sastra anak bertujuan agar setiap mahasiswa di prodi pendidikan Bahasa
Indonesia memahami tentang teori sastra anak, apresiasi sastra anak, dan pengajaran
sastra anak itu. Harapannya setelah mahasiswa mampu mengajarkan sastra anak kepada
siswanya kelak.
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Pengajaran sastra anak diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa memiliki
kesadaran penuh akan pentingnya sebuah sastra membentuk karakter dari siswa itu
sendiri. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan
sumber daya manusia khusunya karakter seorang anak. Sayangnya, mahasiswa banyak
berpikir bahwa mata kuliah pengajaran sastra anak sangat sulit. Hal ini dapat dilihat
dari rendahnya pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan berdasarkan
nilai formatif. Faktor yang mempengaruhi pemahaman materi adalah intensitas belajar
dan fasilitas belajar. Diperlukan pemahaman dan fasilitas belajar yang baik dalam
penguasaan materi. Fasilitas belajar merupakan kelengkapan alat-alat belajar yang baik
yang ada di rumah maupun di kampus. Salah satu fasilitas yang memberikan
sumbangsih besar terhadap keberhasilan mahasiswa dalam belajar adalah bahan ajar
berupa modul/buku perkuliahan yang interaktif.
Berdasarkahn hasil evaluasi yang dilakukan, penyajian materi yang ada dalam
bahan ajar masih monoton dan kurang lengkap. Tuntutan yang diberikan kurikulum
kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) belum bisa dijawab secara lengkap
dalam bahan ajar ynag ada. Berdasatkan hal tersebut akan dilakukan perbaikan atas
bahan ajar mata kuliah penganjaran sastra anak agar tujuan dari kurikulum dapat
tercapai. Harapan lainnya tentunya mahasiswa akan mampu menguasai teori-teori dan
dapat mengaplikasikan teori tersebut.
Pengembangan bahan ajar ini akan diawali dengan melakukan analisis
kurikulum. Selanjutnya bahan ajar yang sudah ada dianalisis berdasarkan kurikulum
yang ada. Setelah ditemukan kekuranagan dari bahan ajar tersebut maka akan dilakukan
perbaikan dan penyempurnaan terhadap bahan ajar yang ada. Dengan adanya
pengembangan bahan ajar ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai teori dan
pengaplikasian mata kuliah pengajaran sastra anak. Berdasarkan hal tersebut akan
dilakukan penelitian dengan judul ―Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Pengajaran
Sastra Anak Untuk Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia‖.
Kajian Teori
1. Bahan Ajar
Menurut Widodo (2008), bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan kaidahkaidah pengembangan bahan ajar. Di dalam penelitian ini, cakupan, kecukupan, dan
urutan bahan ajar akan mendapat perhatian penting. Cakupan bahan ajar menyangkut
keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi menggambarkan
seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan ajar. Sedangkan
kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di
dalam materi yang harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa (dalam Suryaman, 2012).
Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan (adequacy). Kecukupanatau memadainya
cakupan materi juga akan diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi pembelajaran
akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi yang telah ditentukan.
Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi
yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga sesuai
atau tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai.
Urutan penyajian (sequencing) bahan ajar juga akan diprioritaskan dalam
penelitian ini. Urutan bahan ajar sangat penting untuk efektivitas pengajarannya. Tanpa
urutan yang tepat, terutama untuk beberapa materi pembelajaran yang memiliki
hubungan prasyarat, akan menyulitkan mahasiswa dalam memelajarinya.
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Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya
dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan
hierarkis. Pendekatan prosedural adalah pengurutan bahan ajar yang mengikuti prosedur
sebagaimana lazimnya langkah-langkahmelaksanakan suatu tugas, seperti menelepon,
mengoperasikan sebuah peralatan, dan sebagainya.Pendekatan hirarkis adalah
pendekatan pengurutan bahan ajar yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari
atas ke bawah. Materi sebelumnyaharus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk
mempelajari materi berikutnya. Urutan penyajian bahan ajar di dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan hirarkis.
Menurut Widodo (2008), bahan ajar harus dikembangkan sesuai dengan kaidahkaidah pengembangan bahan ajar. Didalam penelitian ini, cakupan, kecukupan, dan
urutan bahan ajar akan mendapat perhatian penting. Cakupan bahan ajar menyangkut
keluasan dan kedalaman materinya. Keluasan cakupan materi menggambarkan
seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu bahan ajar. Sedangkan
kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep-konsep yang terkandung di
dalam materi yang harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa (dalam Suryaman, 2012).
Prinsip berikutnya adalah prinsip kecukupan (adequacy). Kecukupanatau memadainya
cakupan materi juga akan diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi pembelajaran
akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi yang telah ditentukan.
Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi
yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak atau terlalu sedikit sehingga sesuai
atau tidak sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Urutan penyajian (sequencing)
bahan ajar juga akan diprioritaskan dalam penelitian ini. Urutan bahan ajar sangat
penting untuk efektivitas pengajarannya. Tanpa urutan yang tepat, terutama untuk
beberapa materi pembelajaran yang memiliki hubungan prasyarat, akan menyulitkan
mahasiswa dalam memelajarinya. Pendekatan prosedural adalah pengurutan bahan ajar
yang mengikuti prosedur sebagaimana lazimnya langkah-langkahmelaksanakan suatu
tugas, seperti menelepon, mengoperasikan sebuah peralatan, dan sebagainya.
2 . Hakikat Pembelajaran Pengajaran Sastra Anak
Apresiasi bukanlah pengetahuan sastra yang harus dihafalkan, melainkan
bentuk aktivitas jiwa. Artinya, dalam mengapresiasi, siswa tidak sekedar mengambil
informasi yang berkaitan dengan isi atau mencari beberapa simpulan logis. Melalui apresiasi
sastra idealnya siswa dapat mengindra atau merasakan kehadiran pelaku, peristiwa,
suasana, dan gambaran obyek secara imajinatif. Lebih dari itu, menurut apresiasi harus
mencakup tanggapan emosional pada isi cerita, tanggapan pada pelaku atau peristiwa, dan
perasaan siswa dalam merasakan/ menikmati gaya bahasa pengarang cerita.
Mengapresiasi perlu pergaulan langsung dengan karya sastra yang diapresiasi. Dengan
dihadapkan langsung pada karya sastra, para siswa akan terlatih dan terbina untuk
menyenangi dan menghayati karya sastra. Dari pembelajaran yang hanya bersifat teoretik
tak akan dapat diharapkan lahir para siswa yang mampu mengapresiasi dan memiliki
minat yang baik pada karya sastra.
Di sekolah dasar, pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan
siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan dengan latihan
mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat,
budaya dan lingkungan hidup. Pengembangan kemampuan bersastra di sekolah dasar
dilakukan dalam berbagai jenis dan bentuk melalui kegiatan mendengarkan, berbicara,

72

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

membaca, dan menulis. Adapun pemilihan bahan ajar tersebut dapat dicari pada sumbersumber yang relevan.
Hal tersebut sejalan dengan pendapat Huck dkk. (1987: 630-632) bahwa pembelajaran
sastra di SD harus memberi pengalaman pada siswa yang akan berkontribusi pada 4
tujuan, yakni (1) pencarian kesenangan pada buku, (2) menginterpretasi bacaan sastra,
(3) mengembangkan kesadaran bersastra, dan (4) mengembangkan apresiasi. Untuk
mencapai hal tersebut selayaknya para siswa dialcrabkan pada berbagai genre sastra anakanak. Sebagai upaya meningkatkan apresiasi sastra dan gemar membaca, setiap siswa
pada jenjang sekolah dasar diwajibkan membaca 9 buku sastra (puisi anak, buku cerita
anak, drama anak, dan dongeng/ cerita rakyat). Pada waktu pembelajaran sastra, siswa
diberi kesempatan memahami, menikmati, dan sekaligus merespons apa yang telah
mereka baca dengan cara-cara yang menarik minat mereka. Siswa harus mengadakan
"transaksi" antara aktivitas jiwa siswa dengan karya sastra secara estetik. Atau dapat pula
meminjam istilah Probst (dalam Gani, 1988: 14) yang menyebutkan bahwa "pengajaran
sastra harus memampukan siswa menemukan hubungan antara pengalamannya
dengan karya sastra yang bersangkutan‖.
Bagaimanapun juga bacaan yang baik akan membuahkan pengalaman estetik bagi
anak-anak. Penggunaan bahasa imajinatif dapat menghasilkan tanggapan-tanggapan
intelektual dan emosional (Huck, 1987: 36). Pada waktu membaca, siswa belajar
tentang orang lain, tentang mereka sendiri, dan kehidupannya. Siswa sering
menemukan pengalaman yang mirip dan seolah-olah dialaminya sendiri berkaitan dengan
kesenangan, kesedihan, atau ketakutan. Di samping itu siswa juga memperoleh
wawasan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia mereka sendiri.
Untuk tercapainya apresiasi seperti yang diinginkan, Rosenblatt (dalam Gani,1988: 13
)mengemukakan sejumlah prinsip sebagai berikut:
(1) Siswa harus diberi kebebasan menampilkan tanggapan dan reaksinya terhadap
bacaan.
(2) Siswa harus diberi kesempatan mempribadikan dan mengkristalisasikan rasa pribadinya
terhadap cerita yang dibacanya.
(3) Guru harus berusaha untuk menemukan butir-butir kontak di antara pendapat para
siswa.
(4) Peranan dan pengaruh guru harus merupakan daya dorong pada waktu siswa
mengadakan eksplorasi.
Interaksi atau transaksi langsung dengan karya sastra itu penting karena pada waktu
pembaca berhadapan dengan teks sastra, pembaca adalah pemberi makna.
Pembaca yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula, sehingga
tanggapan orang yang satu dengan yang lain tidak akan sama. Dengan demikian,
karya sastra tidak memiliki satu interpretasi makna yang benar-benar obyektif, namun
dibangun oleh pengalaman pembaca pada waktu membaca.
Tujuan Pembelajaran Pengajaran Sastra Anak bagi Mahasiswa
Di sekolah dasar pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia lebih diarahkan pada
kompetensi siswa untuk berbahasa dan berapresiasi sastra. Pelaksanaannya, pembelajaran
sastra dan bahasa dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam Kurikulum Berbasis
Kompetensi bahwa dalam kegiatan pembelajaran di kelas, siswa harus dilatih lebih banyak
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, bukan dituntut lebih banyak untuk menguasai
tentang bahasa. Sedangkan pengajaran sastra, ditujukan untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam menikmati, menghayati, dan memahami karya sastra. Pengetahuan tentang
sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi.
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Di dalam rambu-rambu pembelajaran Kurikulum Berbasis Kompetensi ditegaskan
bahwa sebagai upaya meningkatkan apresiasi sastra dan gemar membaca, setiap siswa
pada jenjang sekolah dasar diwajibkan membaca sembilan buku sastra (puisi anak, buku
cerita anak, drama anak, dan dongeng/ cerita rakyat).
Mahasiswa sebagai calon guru sudah selayaknya menguasai tentang teori sastra
anak dan apresiasi sastra anak. Hal tersebut dapat tercapai apabila proses pembelajaran
di kelas dapat berjalan dengan baik. Proses pembelajaran berjalan dengan baik apabila
didukung sarana pembelajaran yang baik. Salah satu pendukung pembelajaran adalah
bahan ajar yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa. Bahan ajar yang digunakan
dalam mata kuliah pengajaran sastra anak adalah modul. Modul yang ada sebaiknya
sesuai dengan kurikulum KKNI
Metodologi
Pendekatan Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian yaitu menghasilkan bahan ajar mata kuliah
pengajaran sastra anak maka penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Hal ini
sesuai dengan pendapat Putra (2012:70)penelitian pengembangan adalah studi
sistematis terhadap pengetahuan ilmiah yang lengkap atau pemehamnnya tentng sujek
yang diteliti. Model pengembangan dan prosedur pengembangan adalah sebagai berikut:
a. Model pengembangan penelitian ini menggunakan model 4D yaitu 1.
Menentukan mateti, 2. Perancangan 3. Pengembangan, 4. Penyebaran. Langkahlangkah rancangan modul dapat dirinci sebagai berikut:
1. Tahap pendefinisian. Tahap ini bertujuan mendefinisikan tujuan mata kuliah
dalam kurikulum. Pada tahap ini langkah kegitatan yaitu analisis kurikulum.
Analisis konsep dan analisis mahasiswa. Pertama, analisis kurikulum
dilakukan dengan menganalisis KD dan indikator keberhasilan berdasarkan
KKNI. Kedua, analisis konsep bertujuan untuk dasar konsep utama yang
harus dikuasai oleh mahasiswa.
2. Perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang bahan ajar
dilengkapi peta konsep yang sesuai dengan KD yang ditetapkan.
3. Pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan
bahan ajar berdasarkan hasil yang sudah didefinisikan dan dirancang.
Selanjutnya dikembangakan sesuai dengan kurikulum.Buku ajar yang sudah
selesai direviu oleh tim ahli.Setelah itu dievaluasi dan diperaiki kembali.
4. Penyebaran. Bahan ajar yang sudah dikembangkan disebarkan kepada
mahasiswa dengan cara mengujicobakan bahan ajar. Bahan ajar yang sudah
diujicobakan kepada mahasiswa.
Penelitian ini dilakukan di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia khususnya Prodi
Pendidikan bahasa Indonesia. Subjek penelitian pengembangan bahan ajar mata kulaih
pengajaran sastra anak. Kriteria yang digunakan sebagai pemilihan lokasi dan kelas
penelitian adalah kondisi mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan peneliti dimana
kelas tersebut sudah pernah menggunakan bahan ajar pengajaran sastra anak.
Alat atau instrumen merupakan salah satu alat untuk pengumpulan data. Sarana
pengumpulan data pada penelitian pengembangan ini adalah angket(kuesioner).
Instrumen penelitian yang dikembangkan untuk pengumpulan data dalam penelitian
adalah instrumen validasi. Jenis instrumen yang akan dikembangkan untuk menilai
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bahan ajar yang telah disusun adalah dengan menggunakan lembar validasi. Lembar
validasi berisi aspek penilaian yang meliputi validasi isi, validasi konstruk, dan bahasa.
Hasil dan Pembahasan
Tahap Pendefinisian. Tahap ini menganalisis berdasarkan kompetensi dasar
kurikulum KKNI. Dimulai dengan hasil dari prinsip cakupan materi dalam buku
pengajaran sastra anak di bagi menjadi dua yaitu 1) keluasan dan 2) kedalaman. Hasil
keluasan menunjukkan dalam buku ajar yang lama. Pada BAB I tidak ditemukan konsep
pengajaran melainkan berada di BAB akhir. Dalam BAB II, III, IV, V, dan BAB VI
tidak ada contoh sastra anak. Padahal dalam kurikulum KKNI dituntut mahasiswa
memiliki kemampuan menganalisis sastra anak. Berikutnya berdasarkan kedalaman
buku lama sudah memiliki rujukan yang jelas, objek kajian jelas hanya saja contohcontoh masih kurang. Kedua prinsip Kecukupan, hasil menunjukkan bahwa dalam buku
lama kurang memenuhi tuntutan dari kurikulum KKNI yaitu mahasiswa dituntut mampu
menganalisis sastra anak baik berupa puisi anak, cerpen anak, dan drama anak.
Kemudian dilihat dari Urutan. Urutan dalam penelitian ini menggunakan prosedural.
Berdasakan hasil yang diperoleh, dalam buku lama sudah memiliki urutan yang benar,
hanya saja konsep pengajaran sebaiknya diletakkan pada urutan BAB I bukan di BAB
Akhir. Selanjutnya hasil tingkat kesulitan yang diperoleh berdasarkan hasil jawaban dari
mahasiswa diperoleh kurangnya pengetahuan mahasiswa tentang konsep pengajaran
dalam sastra anak, dan konsep tentang metode pengajaran sastra anak.
Tahap kedua, Perancangan. Merancang buku ajar baru menggunakan peta
konsep untuk mempermudah pengembangan. Peta konsep dibuat berdasarkan standar
kompetensi dalam kurikulum KKNI. Selain itu juga peta konsep dibuat berdasarkan
hasil pada tahap pendefinisian.
Buku ajar matakuliah pengajaran sastra anak yang sudah dibuat berdasarkan
data awal mengenai kekurangan buku yang lama direview oleh ahli. Ahli menentukan
buku ajar ini layak atau tidak berdasarkan angket yang sudah disiapkan. Buku
pengajaran sastra anak yang baru dianggap layak oleh tim ahli. Namun ada beberapa
masukan dari tim ahli, seperti dalam BAB III, IV dan VI harus disertakan contoh yang
menunjukkan khas daerah Sumatera Utara. Hal ini diharapkan mahasiswa dapat dengan
mudah memahami setiap konsep disertai contoh yang jelas dan sudah dipahamai oleh
mahasiswa.
Bahan ajar merupakan salah satu modal yang digunakan guru/dosen dalam
mengajar. Buku merupakan salah satu bahan ajar yang mutlak harus dikembangkan
sesuai dengan tuntutan kurikulum dan kebutuhan dari mahasiswa. Hal ini sejalan
dengan pendapat Widyartono (2010) yang menyatakan bahan ajar yang belum
dikembangkan perlu mendapat perhatian khusus. Buku pengajaran sastra anak ini
memang belum pernah dikembangkan.
Bahan ajar berupa buku teks matakuliah pengajaran sastra anak merupakan
produk dari penelitian ini. Menurut (Lubis,2004) buku ajar adalah sebuah karya tulis
yang berbentuk buku yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Buku
merupakan salah satu bahan ajar yang mutlak digunakan dalam proses pembelajaran.
Sehingga sudah seharusnya seorang dosen menyiapkan buku ajar untuk pelaksanaan
belajar mengajar.
Buku ajar ini dikembangakan dengan menggunakan pendekatan prosedural.
Materi dikembangkan sesuai dengan urutannya. Urutan dalam buku terseut disesuaikan
dengan tuntutan kompetensi di kurikulum KKNI. Dimulai dari materi umum dilanjutkan
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ke materi khusus. Pengurutan ini dilakukan untuk mempermudah mahasiswa
memperoleh pengetahuan secara runtut.
Simpulan
Pengembangan buku ajar berupa buku teks disesuaikan dengan tingkat kesulitan
mahasiswa dan tuntutan dari kurikulum KKNI. Buku ajar dikembangkan dengan model
4D. Pada tahap pendefinisian dilihat dari cakupan yang terdiri atas keluasan dan
kedalaman. Berikutnya kecukupan, urutan dibuat dengan menggunakan prosedural
selanjutnya tingkat kesulitan dari mahasiswa. Selanjutnya tahap perancangan, pada
tahap ini buku ajar dirancanag dengan menggunkan peta konsep. Kemudian tahap
pengembangan, pada tahap ini buku dikembangakan setelah itu direviu oleh tim ahli.
Terakhir penyebaran, buku ajar yang sudah dievaluasi kemudian disebarkan kepada
mahasiswa.
Saran
Berdasarkan pengembangan produk yang telah dilakukan selanjutnya
diharapkan perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut.
a. Memperhatikan pelaksanaan tes tingkat kesulitas oleh mahasiswa.
Hendaknya mahasiswa menjawab soal dengan penuh perhatian.
b. Produk yang dihasilkan harus dilakukan dengan penyempurnaan yang
disesuaikan dengan kurikulum.
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UKBI dalam Perspektif Akademik di Perguruan Tinggi dan Penguatan Karakter Bangsa
Wawan Prihartono
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

ABSTRAK
Makalah ini mendeskripsikan UKBI dalam perspektif akademik di perguruan tinggi.
Hal yang dideskripsikan adalah landasan hukum UKBI, aktualisasi UKBI di perguruan
tinggi, dan fenomena sosial UKBI dalam perspektif akademik di perguruan tinggi.
Pembahasan masalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Masalah dibahas
dengan analisis pustaka dan observasi terhadap implementasi UKBI di lapangan yang
dideskripsikan secara kualitatif. Hasilnya, perlunya penguatan bahasa Indonesia melalui
penguatan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa melalui UKBI dalam rangka
pemartabatan dan penguatan karakter bangsa. UKBI perlu diterapkan sebagai salah satu
syarat penunjang dalam seleksi masuk sekolah perguruan tinggi atau sebagai syarat
penunjang mahasiswa mengikuti sidang akhir, seperti tes TOEFL. Hal ini sesuai dengan
amanat UU No. 24 Tahun 2009 yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dan petunjuk teknisnya dijabarkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2016.
Kata Kunci: UKBI, Perspektif Akademik, dan Penguatan Karakter Bangsa

1. Pendahuluan
Gagasan awal perlunya uji atau tes berbahasa Indonesia yang standar diungkap
dalam Kongres Bahasa Indonesia IV pada tahun 1983. Namun, sampai dengan tahun
1988 gagasan itu belum terwujud. Kemudian, dalam Kongres Bahasa Indonesia V pada
tahun 1988 gagasan itu muncul kembali. Setelah melalui beberapa pembahasan, Pusat
Bahasa, sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, mulai menyusun dan
membakukan sebuah instrumen evaluasi bahasa Indonesia. Instrumen evaluasi yang
baru diwujudkan pada awal tahun 1990-an itu dinamai dengan Uji Kemahiran
Berbahasa Indonesia. Disingkat dengan UKBI.
UKBI adalah jenis tes kemahiran (proficiency test). UKBI dikembangkan untuk
menjadi tes standar yang dirancang guna mengevaluasi kemahiran berbahasa Indonesia
seseorang, baik tulis maupun lisan. UKBI mengacu pada situasi penggunaan bahasa
pada masa yang akan datang yang akan dihadapi oleh peserta uji. Dengan UKBI
seseorang dapat mengetahui mutu kemahirannya dalam berbahasa Indonesia tanpa
mempertimbangkan di mana dan berapa lama ia telah belajar bahasa Indonesia.
UKBI untuk tujuan umum (general purposes). UKBI diperuntukan bagi setiap
penutur bahasa Indonesia, baik warga negara Indonesia yang merupakan penutur jati
maupun warga negara asing yang merupakan bukan penutur tidak jati, terutama yang
berpendidikan. Instansi pemerintah dan swasta dapat mengetahui tingkat kemahiran
berbahasa Indonesia karyawan atau calon karyawannya melalui UKBI. Perguruan tinggi
dapat mengetahui tingkat kemahiran berbahasa Indonesia calon mahasiswa atau
mahasiswanya dapat memanfaatkan UKBI dalam penyeleksiannya.
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Ancangan tes yang diterapkan adalah pengukuran beracuan kriteria (criterionreferenced measurement). Kriteria yang diacu oleh UKBI berupa penggunaan bahasa
Indonesia dalam kehidupan nyata penutur bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa dalam
kehidupan nyata tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa ranah komunikasi yang
merujuk pada ranah kecakapan hidup umum, yaitu ranah kesintasan dan ranah
kemasyarakatan serta ranah kecakapan hidup khusus, yaitu ranah keprofesian dan ranah
keilmiahan.
2. Rumusan Masalah
Makalah ini mengangkat masalah sebagai berikut.
a. Bagaimana landasan hukum UKBI dalam perspektif akademik di tingkat
pendidikan tinggi?
b. Bagaimana aktualisasi UKBI dalam perspektif akademik di tingkat pendidikan
tinggi dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia sebagai penguatan identitas
dan karakter nasional?
c. Bagaimana fenomena sosial UKBI dalam perspektif akademik di tingkat
pendidikan tinggi?
3. Tujuan
Tujuan makalah ini antara lain:
a. Mendeskripsikan landasan hukum UKBI dalam perspektif akademik di tingkat
pendidikan tinggi.
b. Mendeskripsikan aktualisasi UKBI dalam perspektif akademik di tingkat
pendidikan tinggi dalam upaya pemartabatan bahasa Indonesia sebagai
penguatan identitas dan karakter nasional.
c. Mendeskripsikan fenomena sosial UKBI dalam perspektif akademik di tingkat
pendidikan tinggi.
4. Metode
Pembahasan masalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Masalah itu dibahas
dengan analisis pustaka dan observasi terhadap implementasi UKBI di lapangan.
Analisis pustaka dilakukan terhadap artikel-artikel, khususnya artikel ilmiah yang
membahas eksistensi UKBI. Hasil pembahasan landasan hukum UKBI, aktualisasi
UKBI dalam perspektif akademik, dan fenomena sosial UKBI dalam perspektif
akademik di tingkat pendidikan tinggi dideskripsikan secara kualitatif. Pembahasan
dibagi dalam lima bagian. Bagian pertama, pendahuluan yang membahas sistematika
secara sederhana. Bagian kedua, membahas UKBI dalam perspektif hukum dan politik
bahasa, Bagian ketiga, membahas UKBI dalam perspektif ilmiah akademik. Bagian
keempat membahas UKBI dalam perpektif sosial akademik. Bagian kelima adalah
penutup yang memuat simpulan dan saran.
5. Pembahasan
5.1 Landasan Hukum UKBI dalam Perspektif Akademik di Pendidikan Tinggi
Dalam perspektif hukum dan politik bahasa yang diamanat dalam UU Nomor 24 Tahun
2009 pasal 25 ayat 3 bahkan mengatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi
negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi
tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga,
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serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
bahasa media massa. Amanat itu dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan
Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Pasal 18 ayat 1 yang
mengatakan bahwa satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi,
dan program pendidikan kesetaraan wajib menyelenggarakan pembelajaran Bahasa
Indonesia. Ayat 2 memperjelas bahwa pembelajaran Bahasa Indonesia pada satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar kemahiran
berbahasa Indonesia dan dimuat dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan
kesetaraan. Kemudian, pasal 19 ayat 1 mengatakan bahwa kemahiran berbahasa
Indonesia diukur dengan standar kompetensi lulusan bagi peserta didik pada satuan
pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan program pendidikan
kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 atau melalui uji kemahiran
berbahasa Indonesia. Pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa uji kemahiran berbahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembangkan oleh Badan dengan
mengacu pada standar kemahiran berbahasa Indonesia. Pasal 19 ayat 3 dikatakan
bahwa uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat
dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga kursus bahasa,
atau lembaga lain di dalam atau di luar negeri yang ditetapkan oleh Menteri.
Berdasarkan hal di atas, UKBI wajib dilaksanakan oleh pelaksana pendidikan, baik
pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi.
Petunjuk teknis Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia yang dijelaskan dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 dijabarkan dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Hal yang berkenaan dengan
UKBI dan pendidikan tinggi dijelaskan pada Bagian Ketiga Pemanfaatan Hasil UKBI
Pasal 10 yang menjelaskan bahwa hasil UKBI dapat dimanfaatkan oleh:
a. peserta didik pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai
sertifikat pendamping kelulusan;
b. Penutur Jati dari kalangan profesional sebagai prasyarat sertifikasi profesi;
c. warga negara asing yang belajar, sedang, atau akan bekerja di Indonesia;
dan/atau
d. warga negara asing yang akan menjadi warga negara Indonesia.
5.2 Aktualisasi UKBI dalam Perspektif Akademik di Pendidikan Tinggi
Banyak penelitian yang mengangkat permasalahan tentang pemakai bahasa Indonesia
dalam karya tulis ilmiah di perguruan tinggi, seperti Analisis Kesalahan Kalimat pada
Skripsi Mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta oleh Anggit Kuntarti, Analisis Kesalahan Ejaan
yang Disempurnakan dalam Skripsi Mahasiswa Stain Bukittinggi oleh Jasmienti,
Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Skripsi Mahasiswa Jurusan Nonbahasa dan
Sastra Indonesia Universitas Islam Malang oleh Budi Santoso, Bahasa Indonesia
dalam Karya Ilmiahyang ditulis oleh Nurhidayah, S.Pd., FBS Universitas Negeri
Yogyakarta; Efektivitas Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Karya Tulis yang
ditulis oleh Wedayanthi dkk, Program Studi Pendidikan Bahasa, Program Pascasarjana
Universitas Pendidikan Ganesha; dan Analisis Penggunaan Tata Bahasa Indonesia
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dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah : Studi Kasus Artikel Ilmiahyang ditulis oleh
Retno Asihanti Setiorini, PDII LIPI menyatakan bahwa masih ditemui penggunaan
bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dalam
penentuan diksi atau pilihan kata maupun pengkalimatan. Meskipun temuan itu tidak
substantif, tetapi kesalahan itu dapat mempengaruhi penafsiran teks dan berakibat serius
jika tulisan tersebut diterjemahkan dalam bahasa asing. Hasil penelitian itu menguatkan
asumsi bahwa perlunya pengukuran kemampuan berbahasa Indonesia bagi calon
mahasiswa atau mahasiswa melalui UKBI. UKBI dijadikan syarat penunjang seleksi
program pascasarjana. Hal ini dapat memotivasi calon mahasiswa atau mahasiswa untuk
terus mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesianya sehingga kesalahankesalahan berbahasa yang lazim dilakukan dapat diminimalkan. Perpektif akademik ini
tentunya juga mendukung perpektif politik bahasa pemerintah dalam upaya
memartabatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
Selama ini seleksi masuk program pascasarjana, baik program magister maupun
program doktor universitas Indonesia masih jarang yang menggunakan tes UKBI,
mereka hanya persyaratan TOEFL (Test of English as a Foreign Language) dengan
skor tertentu. Di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia misalnya,
seleksi masuk program pascasarjana harus lulus ujian masuk dengan materi Tes Potensi
Akademik (TPA) dengan nilai minimum 500 dan Tes Bahasa Inggris yang setara
TOEFL dengan nilai kelulusan 450 dan 500 bagi calon mahasiswa pascasarjana
Program Studi Linguistik. Calon mahasiswa wajib menyerahkan bukti berupa sertifikat
kemampuan berbahasa Inggris TOEFL yang dikeluarkan oleh TOEFL Internasional
atau TOEFL yang dikeluarkan Lembaga Bahasa Internasional (LBI) FIB UI sebagai
prasyarat ujian Seminar Tesis. Kemudian, di Institut Teknologi Bandung, calon
mahasiswa program magister harus memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa
Inggris sebagai berikut: TOEFL IBT (Internet Based Test) minimum sebesar 56, atau
TOEFL CBT (Computer Based Test) minimum sebesar 151, atau TOEFL ITP minimum
sebesar 475, atau IELTS minimum sebesar 5, atau ELPT ITB minimum sebesar 77.
Perguruan tinggi lainnya di Indonesia juga memperlakukan hal yang relatif sama.
Alasan syarat mengikuti TOEFL atau sejenisnya itu adalah untuk mengukur
kemampuan berbahasa Inggris calon mahasiswa karena sebagian besar referensi buku
acuan perkuliahan nanti menggunakan bahasa Inggris. Dengan kata lain, bahasa Inggris
memiliki peranan yang penting dalam perkuliahan.
Selain bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga memiliki peranan penting dalam
perkuliahan. Dosen sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar
perkuliahan, buku-buku referensi juga banyak yang menggunakan bahasa Indonesia,
mahasiswa mengadakan diskusi ilmiah menggunakan bahasa Indonesia, dan mahasiswa
membuat karya tulis ilmiah, baik paper, makalah, tesis atau desertasi juga menggunakan
bahasa Indonesia. Maka dari itu, pengukuran kemampuan bahasa Indonesia terhadap
mahasiswa perlu dilakukan supaya aktivitas akademik dapat berjalan lancar.
UKBI sebenarnya sudah dikenal publik, khususnya masyarakat akademik atau
sivitas akademika. Meskipun dulu belum mempunyai payung hukum tetap, kegiatan
sosialisasi, ujicoba baterai soal UKBI, bahkan tes UKBI yang sesungguhnya sudah
dilakukan sejak awal mula UKBI diluncurkan. Kegiatan itu, dilakukan oleh Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta Kantor/Balai Bahasa di seluruh
Indonesia, selaku tempat yang ditunjuk sebagai TUKBI, selalu melibatkan kalangan
akademik, baik mahasiswa program studi bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia, dan
dosen. Jadi, rata-rata kalangan akademik sudah mengenal apa itu UKBI.
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Gambar 1 Peta Kemahiran Berbahasa Indonesa Tahun 2014

Berdasarkan data pada Gambar 1 Peta Kemahiran Berbahasa Indonesa Tahun
2014, dapat dilihat bahwa sosialisasi dan tes UKBI sudah diikuti oleh 2.394 peserta
yang tersebar hampir di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, baik dari provinsi Aceh
sampai dengan Papua. Hasilnya menunjukkan bahwa peringkat madya mendominasi
perolehan skor, yaitu sejumlah 1.393 atau 58,19 persen dari total peserta. Data itu juga
menunjukkan bahwa rerata kemampuan berbahasa Indonesia kalangan akademik masih
dalam peringkat madya (skor 482—577). Padahal seharusnya ekspektasi yang
diharapkan, kalangan akademik itu memiliki kemampuan berbahasa indonesia dengan
peringkat unggul ( skor 578—640), yaitu peringkat lebih tinggi satu level dari peringkat
madya. Susunan standar berbahasa Indonesia pada satuan pendidikan dapat dilihat pada
tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Susunan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Jenjang Pendidikan
Sekolah Dasar
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Atas
Perguruan Tinggi
Pascasarjana

Standar Kemahiran Berbahasa
Marginal
Semenjana
Madya
Unggul
Sangat Unggul
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Data dari PDDIKTI menyebutkan bahwa terdapat 370 Perguruan Tinggi Negeri
(PTN) dan 4.043 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Begitu pula dengan
jumlah dosen. Menurut rekap nasional semester 2015/2016 genap oleh PDDIKTI,
jumlah dosen perguruan tinggi negeri sebanyak 90.742 dosen dan dosen perguruan
tinggi swasta yang berjumlah 160,159. Kemudian, berdasarkan data Balitbang kompas
jumlah mahasiswa PTN dan PTS tahun 2011 sekitar 4,8 juta. Jika dibandingkan jumlah
mahasiswa yang telah ikut UKBI dengan jumlah mahasiswa di seluruh Indonesia
berarti hanya 0,04 persen. Jadi partisipasi mahasiswa untuk mengikuti UKBI masih
relatif kecil.
Ada beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang sudah menerapkan UKBI
sebagai syarat pendamping seleksi masuk perguruan tinggi atau hanya sebagai syarat
mengikuti sidang akhir. Berdasarkan data dari harian Kompas, mulai Tahun Akademik
2009/2010, mahasiswa baru di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) wajib
mengikuti UKBI. Berdasarkan data dari Kompasiana, Di Jawa Timur, banyak
Universitas yang sudah melakukan UKBI kepada mahasiswanya, seperti UNP Kediri,
IKIP PGRI Madiun, Unej, UMS, UM, UB, dan Unikama. Kemudian, Universitas
Sumatra Utara juga sudah menerapkan UKBI untuk syarat mengikuti sidang akhir.
5.3 Fenomena Sosial UKBI dalam Perspektif Akademik di Pendidikan Tinggi
Ada fenomena sosial ada hal menarik untuk dikaji berkaitan dengan pengukuran
kemampuan berbahasa Indonesia. Penutur jati dan penutur asing memiliki kedudukan
yang sama dalam perkuliahan. Namun, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh
penutur asing dalam menyerap materi yang berbahasa Indonesia. Maka dari itu, mereka
menuntut supaya ada kriteria khusus untuk mereka supaya bisa berbahasa Indonesia
secara terukur. Ada calon mahasiswa yang berasal dari negara Perancis yang akan
belajar di salah satu universitas di Indonesia melakukan protes karena mereka
diwajibkan mengikuti tes TOEFL sebagai salah satu syarat seleksi masuk program
pascasarjana. Mereka menganggap tes TOEFL tidak penting untuk mereka. Justru
mereka ingin diuji kemampuan berbahasa Indonesianya, dengan alasan mereka sedang
belajar di Indonesia, bukan di Inggris. Mengapa belajar di Indonesia harus diuji bahasa
Inggrisnya? Mereka menganggap referensi tersebut tidak relevan dan cenderung
mengada-ada. Alasan calon mahasiswa dari negara Perancis itu cukup masuk akal
karena mereka memang sedang ingin belajar tentang Indonesia, baik politik, hukum,
sosial, dan budaya di Indonesia.
6. Penutup
Pada bagian terakhir makalah ini dibahas simpulan dan saran. Simpulan merupakan
kristalisasi pembahasan dan saran merupakan rekomendasi.
6.1 Simpulan
UKBI telah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu UU No. 24 Tahun 2009 yang
diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014
dan petunjuk teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016. Aktualisasi UKBI di
perguruan tinggi perlu ditingkatkan karena hal ini dapat dijadikan salah satu indikator
untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mahasiswa. Penguatan kemampuan
berbahasa Indonesia mahasiswa berarti pemartabatan bahasa bangsa dan pengukuh
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identitas nasioanl. UKBI juga diperlukan untuk calon mahasiswa yang ingin kuliah di
Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan mereka yang akan belajar di Indonesia.
6.2 Saran
UKBI wajib dilaksanakan oleh pelaksana pendidikan, baik pendidikan dasar sampai
dengan pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 24 Tahun 2009 yang
diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014
dan petunjuk teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016.
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ABSTRACT
Based on the phenomenon that the result of the last customer survey does not reach the targeted
score this year, the purpose of this research is to analyze the impact ISO 9001:2008
implementation that can be seen from 8 dimension of quality management principles on the
employee performance in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Hopefully, this reserach could
contribute the company to achieve the target in the next customer survey. This is a descriptive
expalanatory research with survey result from 40 respondent of purposive sampling using
multiple regression analysis. The result showed that ISO 9001:2008 implementation had
positive and significant impact on employees performance simultaneously in PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia. Partially, factual approach to decision making had positive and
significant impact on employees performance in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Besides,
customer focus, leadership, involment of people, process approach, system approach to
management, continual improvement and mutually beneficial supplier relationship did not have
significant impact on employees performance.
Keywords: customer survey, ISO 9001:2008 implementation, customer focus, leadership,
involment of people, process approach, system approach to management, continual
improvement, factual approach to decision making, mutually beneficial supplier relationship
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh implementasi ISO 9001:2008 yang
dapat dilihat dari 8 dimensi prinsip manajemen mutu terhadap kinerja karyawan di PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk
mencapai target pada survey pelanggan berikutnya. Penelitian ini bersifat descriptive
expalantory dengan hasil survey melalui kuesioner. Metode sampling yang digunakan adalah
purposive sampling dari 40 orang responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan implementasi ISO 9001:2008
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT
KSEI. Secara parsial, Penggunakaan Fakta sebagai dasar pengambilan keputusan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, sedangkan Fokus pada pelanggan,
Kepemimpinan, Keterlibatan orang, Pendekatan proses, Pendekatan sistem ke manajemen,
Perbaikan berkelanjutan/peningkatan terus menerus dan Hubungan dengan Pemasok yang saling
menguntungkan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI.
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Kata kunci : Survey Pelanggan, Implementasi ISO 9001:2008, Kinerja Karyawan, Fokus
Pelanggan, Kepemimpinan, Keterlibatan orang/karyawan, Pendekatan proses, Pendekatan
sistem ke manajemen, Perbaikan berkelanjutan/peningkatan terus menerus, Pendekatan fakta
dalam pembuatan keputusan, Hubungan Pemasok yang saling menguntungkan

Introduction (Pendahuluan)
ISO 9001 merupakan salah satu standar mengenai sistem manajemen kualitas yang
dapat dipakai untuk jaminan kualitas oleh pihak luar dalam bidang desain,
pengembangan, produksi, instalasi dan pelayanan.
ISO 9001:2008 disusun berlandaskan pada delapan prinsip manajemen kualitas
yang dapat digunakan sebagai suatu kerangka kerja yang membimbing organisasi
menuju peningkatan kinerja.
Delapan prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan penyusunan ISO 9001:2008
tersebut adalah:
 Prinsip 1 : Fokus pelanggan (customer focus)
 Prinsip 2 : Kepemimpinan (leadership)
 Prinsip 3 : Keterlibatan orang/karyawan (Involment of People)
 Prinsip 4 : Pendekatan proses (Process Approach)
 Prinsip 5: Pendekatan sistem ke manajemen (System approach to management)
 Prinsip 6: Perbaikan berkelanjutan/peningkatan terus menerus (Continual
improvement)
 Prinsip 7: Pendekatan fakta dalam pembuatan keputusan (Factual approach to
decision making)
 Prinsip 8: Hubungan Pemasok yang saling menguntungkan (Mutually beneficial
supplier relationship)
Berdasarkan penelitian sebelumnya antara lain Gilbert CS TAM (2012), David I.
Levine, Michael W. Toffel, (2010) ,Peter KC Lee, Hong Kong Polytechnic University
(2012), Avinash Kumar Srivastav (2009), Joseph Iwaro & Abbrahamas Mwasha (2012),
Mei Feng, Mile Terziovski, Donny Samson (2008), Bernard E. Silaban dan Sugianto
Yusup (2011) secara parsial maupun simultan menunjukkan pengaruh positif
implementasi ISO.
Namun tidak demikian halnya pada penelitianAbdel Aziz El Tigani (2011) The
Impact of the Implementation of the ISO 9000 Quality Management System upon te Perception
of the Performance of the Organization's Worker, Global Journal of Management and Business
Research, Vol. 11 Issue 8 Version 1.0 August 2011 yang hasilnya menjelaskan Implementasi

Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 tidak berpengaruh dan tidak meningkatkan kinerja
pekerja organisasi sementara pada penelian Rouhollah-alreza Nematollahi, Abbas
Abbasi,Mohammad Ali Forghani. (2014)The impacts of implementing ISO certification
9000 series on productivity of Barez Industrial Group, hasilnya implementasi ISO tidak
berdampak signifikan pada produktivitas.
Sebagai agenda rutin perusahaan dan dilatarbelakangi keinginan untuk selalu
berusaha memenuhi harapan pemakai jasa, meningkatkan kualitas layanan, mengikuti
perkembangan pasar regional dan sebagai syarat dalam memenuhi standar implementasi
ISO yaitu Fokus Pelanggan, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kembali
mengadakan Customer Survey yang dilakukan dalam tiga bentuk yakni pengiriman
kuesioner, kunjungan ke beberapa pemakai jasa dan Focus Group Discussion
(FGD).Customer Survey ini dilakukan kepada Pemakai Jasa KSEI yang meliputi
Pemegang Rekening (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian), Emiten dan Biro
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Administrasi Efek (BAE) yang penyelenggaraannya dibantu konsultan independen yang
mencakup segi Pelayanan Pelanggan; Jasa Informasi dan Komunikasi; Teknologi;Proses
Transaksi; Call Center dan Pengembangan Bisnis dan Sistem, yang dijadikan dasar
pengembangan layanan KSEI ke depannya.Adapun hasil Customer Survey tersebut
sebagai berikut:

Gambar 1 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa KSEI Tahun 2007-2014
Sumber : Internal KSEI (2015)

Berdasarkan hasil survey, kepuasan pelanggan terakhir yang menghasilkan
indeks kepuasan pengguna jasa KSEI tahun 2013-2014 adalah 78.77%. Walaupun
angka ini masih lebih tinggi dari nilai indeks kepuasan pada industri keuangan CSISG
(Customer Satisfaction Index Singapore) di Singapuran yaitu 69.10% dan ACSI
(American Customer Satisfaction Index) di Amerika Serikat yaitu 77.2%, namun hasil
tersebut belum mencapai angka target yang ditetapkan manajemen KSEI yaitu 80%.
Dari survey yang telah dilakukan, sehingga penelitian ini dibuat.
Rumusan Masalah
Fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah
1. Apakah implementasi ISO berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ?
2. Mengapa hasil customer survey KSEI tahun ini tidak mencapai target?
3. Apa yang harus dilakukan agar hasil customer survey KSEI berikutnya dapat
mencapai target 80%?
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Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian pustaka diatas, kemudian dapat
disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1 : Fokus pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
KSEI
H2 : Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan KSEI
H3 : Keterlibatan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan KSEI
H4 : Pendekatan proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
KSEI
H5 : Pendekatan sistem ke manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan KSEI
H6 : Perbaikan berkelanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan KSEI
H7 : Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan KSEI
H8 : Kerja sama yang saling menguntungkan dengan pemasok berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan KSEI
H9 : Implementasi ISO 9001:2008 secara bersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan KSEI
Theory and Methods (Teori dan Metodologi)
ISO 9001:2008 adalah Standar Sistem Manajemen Mutu yang telah mendapat
pengakuan dari banyak negara di dunia seperti: semua negara Uni Eropa, Amerika,
Jepang, Australia dan di lebih 100 negara di dunia da merupakan Sistem Manajemen
Mutu untuk mengarahkan dan mengontrol organisasi berkaitan dengan mutu.
ISO 9001:2008 adalah standar internasional yang digunakan untuk menetapkan
kebijakan dansasaran mutu (quality objective) serta pencapaiannya yang bisa diterapkan
dalam setiap jenis organisasi/perusahaan berdasarkan persyaratan 8 klausul ISO
9001:2008 antara lain Ruang lingkup, Rujukan normatif,Istilah dan definisi,Sistem
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manajemen mutu,Tanggung jawab manajemen,Manajemen sumber daya,Realisasi
produk, Pengukuran, Analisis dan Peningkatan
Menurut Gaspersz (2005:75), Yulmafistri dan website resmi ISO, pilar yang
digunakan demi menyukseskan proses implementasi ISO 9001 ini adalah 8 (delapan)
prinsip manajemen mutu, yaitu:
1. Customer focus (fokus kepada pelanggan): Semua aktifitas perencanaan dan
implementasi sistem semata-mata untuk memuaskan customer.
2. Leadership (kepemimpinan): top management berfungsi sebagai leader dalam
mengawal implementasi sistem bahwa semua gerak organisasi selalu terkontrol
dalam satu komando dengan komitmen yang sama dan gerak yang sinergi pada
setiap elemen organisasi
3. Involment of People (Keterlibatan orang/karyawan): Semua elemen dalam
organisasi terlibat dan concern dalam implementasi sistem manajemen mutu
sesuai fungsi kerjanya masing-masing, dimana seluruh karyawan hendaknya
senantiasa melakukan yang terbaik dan membuktikan kinerjanya layak serta
berkualitas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.
4. Process Approach (Pendekatan proses): Aktifitas implementasi sistem selalu
mengikuti alur proses yang terjadi dalam organisasi. Pendekatan pengelolaan
proses dipetakan melalui business process. Dengan demikian, pemborosan
karena proses yang tidak perlu bisa dihindari atau sebaliknya, ada proses yang
tidak terlaksana karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan flow process itu
sendiri yang berdampak pada hilangnya kepercayaan pelanggan
5. System approach to management
(Pendekatan sistem ke manajemen):
Implementasi sistem mengedepankan pendekatan pada cara pengelolaan
(manajemen) proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang terjadi. Karena
itu konsep kaizen, continual improvement sangat ditekankan. Pola
pengelolaannya bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar
(penyebab) masalah dan melakukan improvement untuk menghilangkan potensi
masalah.
6. Continual improvement (Perbaikan berkelanjutan): Improvement, adalah roh
implementasi ISO 9001:2008
7. Factual approach to decision making (Pendekatan fakta sebagai dasar
pengambilan keputusan): Setiap keputusan dalam implementasi sistem selalu
didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data (bukti implementasi) sama
dengan tidak dilaksanakannya sistem ISO 9001:2008
8. Mutually beneficial supplier relationship (Kerjasama yang saling
menguntungkan dengan pemasok) : Supplier merupakan mitra usaha, business
partner karena itu harus terjadi pola hubungan saling menguntungkan.
Tujuan dari ISO 9001:2008 adalah untuk memfasilitasi terbentuknya budaya
manajemen yang sukses. Manfaat penerapan ISO 9001:
 menghadapi era perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi Asean (MEA),
implementasi Sistem Manajemen Mutu akan membantu perusahaan dalam
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan melalui penyediaan
jaminan mutu yang lebih baik
 meningkatkan nilai kompetisi dan image perusahaan
 meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektivitas operasional dan mengurangi
biaya yang ditimbulkan produk/layanan bermutu rendah
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membuat sistem kerja dalam suatu perusahaan menjadi standar kerja yang
terdokumentasi dan mempunyai aturan kerja yang baik sehingga memudahkan
dalam pengendalian
 dapat berfungsi sebagai standar kerja untuk melatih karyawan baru
 menjamin bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan sistem manajemen mutu
yang ditetapkan
 akan memudahkan manajemen puncak dalam pencapaian targer karena sudah
dipersiapkan target yang terukur dan rencana pencapaiannya
 meningkatkan semangat dan moral karyawan karena adanya kejelasan tugas dan
wewenang (job description) dan hubungan antar unit terkait sehingga karyawan
dapat bekerja dengan efisien dan efektif
 dapat mengarahkan karyawan agar berwawasan mutu dalam memenuhi
permintaan pelanggan baik internal maupun eksternal
Beberapa ahli mendefinisikan kinerja berkaitan dengan pekerjaan dan tentang
hasil yang dicapai, sebagai outcome dari pekerjaan karena memberikan hubungan yang
kuat dengan tujuan strategis perusahaan, kepuasan pelanggan dan kontribusi ekonomi
(Mwita, 2003).
Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002) memberikan pengertian atau kinerja
sebagai berikut : ―performance is defined as the record of outcomes produced on a
specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan
tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan
selama kurun waktu tertentu.
Dessler (2009) berpendapat : Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi
aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan. Prestasi
kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga
dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar
yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhada
Menurut Bernardin dan Russel, (1993) dalam Putu Ari terdapat enam indikator untuk
menilai karyawan yaitu :
1. Kualitas pekerjaan (quality). Merupakan tingkat kesempurnaan hasil pekerjaan
yang telah diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Kuantitas pekerjaan (quantity). Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan
dalam unit, jumlah rupiah, aktivitas/pekerjaan yang diselesaikan
3. Ketepatan waktu (timeliness). Merupakan tingkat waktu penyelesaian pekerjaan
sesuai target yang ditetapkan
4. Efektivitas biaya (cost effectiveness). Merupakan tingkat penggunaan sumber daya
(SDM, keuangan, teknologi, bahan baku) untuk mencapai hasil kerja yang optimal
5. Kebutuhan pengawasan (need for supervision). Merupakan tingkat kemampuan
karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik tanpa pengawasan
atasannya
6. Pengaruh interpersonal (interpersonal impact). Merupakan suatu tingkat dimana
karyawan mempunyai perasaan kebanggaan, niat baik dan bekerja sama dengan
sesama karyawan
Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasikan
kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil dihubungkan dengan
visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampaknya dari
suatu kebijakan operasional.
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Metodologi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian survey kuantitatif yang menggunakan
sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul
data. Penelitian survey di sini bertujuan menjelaskan hubungan dan pengujian hipotesis
pengaruh implementasi ISO terhadap kinerja PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Penelitian ini bersifat descriptive explanatory yaitu menguraikan dan
menjelaskan pengaruh antara implementasi ISO terhadap kinerja karyawan melalui
hipotesis yang dilakukan melalui pengumpulan data di lapangan.
Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan
bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dapat dikatakan semacam petunjuk
pelaksanaan cara mengukur suatu variabel. Definisi operasional variabel berisi
indikator-indikator dari suatu variabel yang memungkinkan peneliti mengumpulkan
data yang relevan untuk variabel tersebut.
1. Variabel Bebas (independent variable) menurut Gasperz dalam Yulmafirstri
adalah:
a. Fokus pelanggan(X1) yang dimaksud fokus pelanggan dalam penelitian ini
adalah memahami kebutuhan pelanggan, penanganan keluhan pelanggan, tindak
lanjut masukan dari pelanggan
b. Kepemimpinan (X2) :kemampuan menjalankan kinerja,
kemampuan
memotivasi untuk mencapai visi misi, kemampuan berkomunikasi yang efektif
c. Keterlibatan karyawan (X3) :kesempatan menyampaikan pendapat,keterlibatan
dalam pencapaian perusahaan, kesempatan mengikuti pertemuan perusahaan
d. Pendekatan proses (X4): penggunaan sumber daya dengan efektif, penggunaan,
SOP untuk efisiensi proses kerja
e. Pendekatan sistem ke manajemen(X5): ISO membuat perusahaan mencapai visi
misinya, kemampuan mengendalikan ISO di perusahaan agar efektif dan efisien
f. Perbaikan berkelanjutan(X6): penggunaan masukan pelanggan untuk perbaikan,
keinginan memperbaiki kinerja unutk mencapai tujuan perusahaan
g. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan(X7): terdapat
dokumentasi untuk efektivitas kerja, terdapat tinjauan sasaran mutu secara
periodik
h. Kerja sama saling menguntungkan dengan pemasok (X8):perusahaan
mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok, perusahaan memiliki kerja
sama saling menguntungkan dengan para pemasok
2. Variabel Terikat (dependent variable) adalah Kinerja - Bernardin & Russel
dalam Putu Ary
a. Kualitas : jumlah tugas yang diselesaikan
b. Kuantitas: kualitas tugas yang dihasilkan
c. Ketepatan waktu: ketepatan waktu menyelesaikan tugas
d. Efektivitas biaya: efektivitas penggunaan biaya operasional
e. Kebutuhan pengawasan:
 kemandirian dalam melaksanakan tugas
 inisiatif meningkatkan kinerja diri dan kelompok
f. Pengaruh interpersonal:
 komitmen menyelesaikan tugas
 inisiatif meningkatkan kinerja diri dan kelompok
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Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)
Hasil penelitian
Sebelum data diolah lebih lanjut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan
reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item dalam
instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam penelitian ini.
Validitas atau tingkat ketepatan, kejituan atau keakuratan adalah kemampuan suatu alat
ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Mas‘ud, 2004:68). Dengan kata lain,
instrumen yang akan diujikan benar-benar telah memenuhi konsep yang direncanakan
dan bukan sesuatu yang lain (Sekaran, 2006:43). Metode yang digunakan adalah teknik
korelasi product moment
Hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat
validitas dan reliabilitas yang baik.
Berikut ini hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari ISO 9001 2008 yang meliputi
variabel: Fokus pelanggan (X1), Kepemimpinan (X2), Keterlibatan karyawan (X3),
Pendekatan Proses (X4), Pendekatan sistem ke manajemen (X5), Perbaikan
berkelanjutan (X6), Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan (X7), Kerja
sama yang saling menguntungkan dengan pemasok (X8) seperti pada tabel di bawah ini.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel/Dimensi
Indikator
R
Fokus pelanggan (X1)

Kepemimpinan (X2)

Keterlibatan karyawan (X3)

Pendekatan Proses (X4)

Pendekatan sistem ke
manajemen (X5)

Memahami kebutuhan
pelanggan
Tindak lanjut masukan dari
pelanggan
ISO fokus pada pelanggan
Alpha Cronbach = 0,790
Dukungan
manajemen
terhadap implementasi ISO
Manajemen
menginformasikan
keputusan
Kemampuan
komunikasi
yang efektif
Alpha Cronbach = 0,816
Kesempatan menyampaikan
pendapat
Partisipasi karyawan
Kesesuaian pekerjaan
karyawan dengan visi misi
Alpha Cronbach = 0,813
Analisa dan pengukuran
Prosedur yang sistematis
Terdapat prosedur tindakan
pencegahan
Alpha Cronbach = 0,825
Sistem terintegrasi

Sig Keterangan

0,584 0,000

Valid

0,810 0,000

Valid

0,809 0,000
0,742 0,000

Valid
Reliable
Valid

0,876 0,000

Valid

0,708 0,000

Valid

0,802 0,000

Reliable
Valid

0,829 0,000
0,696 0,000

Valid
Valid

0,728 0,000
0,817 0,000
0,841

0,623 0,000

Reliable
Valid
Valid

Reliable
Valid
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Perbaikan berkelanjutan (X6)

Pendekatan fakta sebagai dasar
pengambilan keputusan (X7)

Kerja
sama
yang
menguntungkan
pemasok (X8)

Audit rutin
Tim khusus kesesuaian ISO
Alpha Cronbach = 0,750
Evaluasi untuk perbaikan
Karyawan
mendapat
pelatihan untuk perbaikan
kinerja
Evaluasi rutin
Alpha Cronbach = 0,830
Dokumentasi data

0,724 0,000
0,670 0,000
0,822 0,000
0,860 0,000

0,756 0,000
0,833 0,000

Data yang akurat dan 0,884 0,000
analitis
Terdapat sistem pengolahan 0,686 0,000
data yang baik
Alpha Cronbach = 0,815
saling Evaluasi pemasok
0,856 0,000
dengan

Perusahaan dan pemasok
0,856 0,000
memiliki hubungan kerja
sama yang baik
Ada
seleksi
terbuka 0,788 0,000
terhadap pemasok
Alpha Cronbach = 0,840
Kuantitas (Y1)
Terdapat target
0,892 0,000
penyelesaian pekerjaan
0,891 0,000
Alpha Cronbach = 0,742
Reliable
Kualitas (Y2)
0,878 0,000
0,820 0,000
Alpha Cronbach = 0,611
Reliable
Ketepatan Waktu (Y3)
0,756 0,000
0,900 0,000
Reliable
Alpha Cronbach = 0,634
Efektivitas biaya (Y4)
0,860 0,000
0,859 0,000
Alpha Cronbach = 0,646
Reliable
Kebutuhan pengawasan (Y5)
0,831 0,000
0,810 0,000
0,859 0,000
Alpha Cronbach = 0,776
Reliable
Pengaruh interpersonal (Y6)
0,917 0,000
0,908 0,000
Alpha Cronbach = 0,798
Reliable
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2015)

Valid
Valid
Reliable
Valid
Valid

Valid
Reliable
Valid
Valid
Valid
Reliable
Valid

Valid

Valid
Reliable
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
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Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pada tabel di atas
menunjukkan bahwa nilai korelasi dari masing-masing indikator untuk setiap variabel
laten r > 0.3 dan nilai Sig. r tersebut lebih kecil dari 0.05. Nilai alpha cronbach lebih
besar dari 0.6. Hal ini menunjukkan bahwa ke delapan variabel Fokus pelanggan (X1),
Kepemimpinan (X2), Keterlibatan karyawan (X3), Pendekatan proses (X4), Pendekatan
sistem ke manajemen (X5), Perbaikan berkelanjutan (X6), Pendekatan fakta sebagai
dasar pengambilan keputusan (X7), Kerja sama yang saling menguntungkan dengan
pemasok (X8), dinyatakan valid dan reliable. Demikian pula pada variabel Kinerja
Karyawan (Y) yang diukur dengan indikator Kuantitas, Kualitas, Ketepatan Waktu,
Efektivitas biaya, Kebutuhan pengawasan dan Pengaruh interpersonal dinyatakan dan
dinyatakan valid dan reliable.
Dalam gambaran umum mengenai responden ini akan disajikan data yang telah
diperolah dari penelitian yang telah dilakukan pada 40 orang responden. Pengumpulan
data dari penelitian pengaruh implementasi ISO terhadap kinerja karyawan dilakukan
melalui mengedarkan kuesioner untuk memperoleh data primer maupun informasi yang
relevan dengan permasalahannya. Dalam laporan ini akan disajikan data mengenai
profil responden yang terdiri atas jenis kelamin, lama bekerja, pendidikan dan usia.
Tabel 2 Pengelompokan Responden
Jenis Kelamin
Jumlah
Persentase( %)
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
Lama Bekerja
1-10 tahun
11-20 tahun
>20 tahun
Jumlah
Pendidikan
SMU - D3
S1
S2
S3
Jumlah
Usia
20-30
31-40
41-50
>50
Jumlah
Sumber: Pengolahan Data Penelitian (2015)

27
13
40

67.5
32.5
100

20
14
6
40

50
35
15
100

5
29
6
0
40

12.5
72.5
15
0
100

14
8
17
1
40

35
20
42.5
2.5
100

Berdasarkan di atas dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah laki-laki
berjumlah 27 orang (67,5%). perempuan sebanyak 13 orang (32,5%). Berdasarkan
masa bekerja, terlihat bahwa responden memiliki lama bekerja 1 sampai dengan 10
tahun sebanyak 20 orang atau 50% dan kelompok kedua sebanyak 14 orang atau 35%,
memiliki lama bekerja lebih dari 20 tahun 6 orang atau 15%. Sementara berdasarkan
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latar belakang pendidikan, mayoritas S1 sebanyak 29 orang (72.5%),diikuti S2 6 orang
(15%), SMU-D3 5 orang (12.5%) dan tidak ada yang berpendidikan S3. Dari sisi usia
karyawan, ternyata paling banyak responden di usia 41-50 tahun sejumlah 17 orang
(42.5%), 20-30 tahun 14 orang (35%), 31-40 tahun 8 orang (20%) dan hanya 1 orang
(2.5%) yang berusia lebih dari 50 tahun.
Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh variabel bebas
yaitu Fokus pelanggan (X1), Kepemimpinan (X2), Keterlibatan karyawan (X3),
Pendekatan proses (X4), Pendekatan sistem ke manajemen (X5), Perbaikan
berkelanjutan (X6), Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan (X7), Kerja
sama yang saling menguntungkan dengan pemasok (X8) terhadap variabel terikat yaitu
kinerja (Y) digunakan regresi linier berganda
Uji Multikolinieritas
Bertujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.

Model

Tabel 3 Uji Multikolonieritas
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

1

(Constant)
X1
.691
1.448
X2
.533
1.876
X3
.716
1.396
X4
.455
2.198
X5
.377
2.650
X6
.431
2.320
X7
.480
2.084
X8
.522
1.917
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2015)
Hasil perhitungan nilai Tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen
yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi yang kuat
antar variabel independen.
Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel
independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak
ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
Dari nilai probabilitas signifikansi untuk untuk X7 (Pendekatan fakta sebagai
dasar pengambilan keputusan) sebesar 0,007 jauh di atas 0,10 maka dapat dikatakan
Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh Pendekatan Fakta sebagai dasar pengambilan
keputusan secara signifikan, sementara yang dimensi lainnya tidak signifikan.
Sehingga persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = 5.275 + 2,126X7
Uji Autokorelasi
Autokorelasi merupakan korelasi antar anggota observasi yang disususun
menurut urutan waktu dan diuji dengan Uji Durbin-Watson (D-W test)
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Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summary
Mod
R
R
Adjuste
Std.
Change Statistic
el
Squar
dR
Error
R
F
d1 d1 Sig F
e
Square
of the Squar Chang 1
2 Chang
Estimat
e
e
e
e
Chang
e
1
.683
.466
.328 4.4538
.466 3.380
8 31
.007
2
4
a. Predictors; (Constant),X1,X2,X3, X4,X5,X6, X7,X8
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian (2015)

Durbi
nWatso
n
1.848

Menurut Winarno, Wing Wahyu (2007) dalam Nurhayati, Mafizatun (2015) modul
pelatihan pengolahan data menggunakan program SPPS, apabila D-W berada di antara
1,54 dan 2,46, maka tidak ada autokorelasi.
Dari tabel Model Summary, terlihat nilai Durbin-Watson : 1,848, terletak antara 1,54 2,46 berati tidak ada autokorelasi
Sementara besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0,328, hal ini berarti 32,8% variasi Kinerja
Karyawan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen Implementasi ISO
9001:2008 sedangkan sisanya 67,2% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar
model.
Uji Heterokedastisitas
Heterokedastisitas untuk menunjukkan nilai varians antara nilai Y tidak konstan
atau sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain.

Gambar 3 Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian (2015)
Diagram pencar di atas tidak membentuk suatu pola yang teratur, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan layak dipakai
untuk memprediksi
Uji hipotesis
 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
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Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen.
Tabel 5 ANOVA
Model
Sum of
Df
Mean
F
Sig.
Squares
Square
1 Regression
536.437
8
67.055
3.380
.007b
Residual
614.938
31
19.837
Total
1151.375
39
a. Predictors: (Constant),X1,X2,X3, X4,X5,X6, X7,X8
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2015)
Pada tabel diatas dapat dilihat nilai F adalah 3,380 dengan probabilitas (sig) =
0,007. Karena nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari 0,05 atau 0,007<0,05, maka H9
dapat diterima untuk memprediksi Kinerja Karyawan atau dapat dikatakan bahwa
Implementasi ISO 9001:2008 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Karyawan
 Uji Signifikansi Paramaeter Individual (Uji T)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen
secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.

Model

Tabel 6 Uji t - Coefficients
Unstandardized Standardi
Collinearity
Coefficients
zed
Statistics
Coefficie
t
Sig.
nts
B
Std.Err
Beta
Toleranc
VIF
or
e
5.275
4.446
1.186
.244
-.636
.601
-.167 -1.058
.298
.691
1.448
.478
.704
.122
.678
.503
.533
1.876
.995
.585
.264
1.701
.099
.716
1.396
-.043
.709
-.012
-.060
.952
.455
2.198
-.526
.914
-.123
-.575
.569
.377
2.650
-.160
.697
-.046
-.230
.820
.431
2.320
2.126.
.733
.550
2.901
.007
.480
2.084
678
.617
.200
1.099
.280
.522
1.917

1(Const
ant)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2015)

Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak
Jika probabilitas < 0,05 maka model diterima
H1 : Fokus pelanggan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT
KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Fokus pelanggan sebesar -0,636 lebih
kecil dari 0,05 maka model ditolak artinya Fokus pelanggan tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI

96

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

H2 : Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT
KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Kepemimpinan sebesar 0,478 lebih
besar dari 0,05 maka model ditolak artinya Kepemimpinan tidak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
H3 : Keterlibatan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Keterlibatan karyawan sebesar 0,995
lebih besar dari 0,05 maka model ditolak artinya Keterlibatan karyawan tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
H4 : Pendekatan proses berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Pendekatan proses sebesar -0,043 lebih
kecil dari 0,05 maka model diterima artinya Pendekatan proses berpengaruh positif
tetapi signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
H5 : Pendekatan sistem ke manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja karyawan PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Pendekatan sistem ke manajemen
sebesar -0,526 lebih kecil dari 0,05 maka model diterima artinya Pendekatan sistem
ke manajemen berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap kinerja karyawan PT
KSEI
H6 : Perbaikan berkelanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Perbaikan berkelanjutan sebesar -0,160
lebih kecil dari 0,05 maka model diterima artinya Perbaikan berkelanjutan
berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
H7 : Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Pendekatan fakta sebagai dasar
pengambilan keputusan 2,126 lebih besar dari 0,05 maka model diterima artinya
Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
Dari nilai probabilitas signifikansi di atas, nilai Pendekatan fakta sebagai dasar
pengambilan keputusan sebesar 0,007 jauh di bawah 0,05. Jadi dapat dikatakan
bahwa Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh Pendekatan Fakta sebagai dasar
pengambilan keputusan secara signifikan
H8 : Kerja sama yang saling menguntungkan dengan pemasok berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
Dari tabel unstandardized beta coefficients, nilai Kerja sama yang saling
menguntungkan dengan pemasok sebesar 0,678 lebih besar dari 0,05 maka model
ditolak artinya Kerja sama yang saling menguntungkan dengan pemasok tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
H9 : Implementasi ISO 9001:2008 secara bersama-sama berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI
Pembahasan
Penilaian persepsi responden dilakukan untuk variabel SMM ISO 9001:2008
yang meliputi variabel Fokus pelanggan (X1), Kepemimpinan (X2), Keterlibatan
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karyawan (X3), Pendekatan proses (X4), Pendekatan sistem ke manajemen (X5),
Perbaikan berkelanjutan (X6), Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan
(X7), Kerja sama yang saling menguntungkan dengan pemasok (X8).
Hasil tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya antara lain Hadi Firmansyah
(2005), Mei Feng, Mile Terziovski, Donny Samson (2008),Avinash Kumar Srivastav
(2009),Tani Iriani dan Darmawan Hadiputra (2010), Sutoyo (2012), Bernard E. Silaban
dan Sugianto Yusup (2011), Gilbert CS TAM (2012), David I. Levine, Michael W.
Toffel (2010), Hatane Semuel dan Joni Zulkarnain, UK Petra Surabaya (2011), Franka
Piskar (2012), Peter KC Lee (2012), Galin, Zhelyazkov, Joseph Iwaro & Abbrahamas
Mwasha (2012), Evangelos L. Psomas(2013), Yulmafirstri (2014), Putu Ari Septiarini
Susanti (2014) secara parsial maupun simultan menunjukkan pengaruh positif
implementasi ISO terhadap kinerja karyawan maupun perusahaan. Pada penelitian
Evangelos L. Psomas (2013), Peter KC Lee (2012), Yulmafirstri (2014), Putu Ari
Septiarini Susanti (2014) lebih mendekati dengan penilitian di PT KSEI karena objek
penelitian sama-sama merupakan perusahaan jasa maupun terdapat kesamaan
variabel/dimensi yang diteliti antara lain mengenai kinerja dan ISO (perbaikan
berkelanjutan, fokus pelanggan).
Namun tidak demikian halnya pada penelitianAbdel Aziz El Tigani. (2011) yang
hasilnya menjelaskan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 tidak
berpengaruh dan tidak meningkatkan kinerja pekerja organisasi sementara pada
penelian Rouhollah-alreza Nematollahi, Abbas Abbasi, Mohammad Ali Forghani.
(2014),hasilnya implementasi ISO tidak berdampak signifikan pada produktivitas.
Hal ini berbeda dengan hasil penelitian DR Omer Abdel Aziz El Tigani (2011)
menyatakan bahwa Implementasi
Sistem Manajemen Mutu ISO 9000 tidak
berpengaruh dan tidak meningkatkan kinerja pekerja organisasi. Sementara pada
penelian Rouhollah-alreza Nematollahi, Abbas Abbasi, Mohammad Ali Forghani.
(2014),hasilnya implementasi ISO tidak berdampak signifikan pada produktivitas. Pada
penelitian Briscoe et al dalam Mei Feng (2006) yang menunjukkan perencanaan
sertifikasi ISO 9001 secara langsung berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.
Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang berbeda.
Banyak industri kecil dan besar gagal dalam menerapkan ISO 9001 karena kegagalan
dalam mempersiapkan perencanaan yang matang mengenai penerapan ISO 9001 (Mears
and Voehl, 1995 dalam Mei Feng: 2006). Perencanaan ISO 9001 merupakan hal
penting yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu
(ISO.Org: 2011). Adapun dampak implementasi ISO bagi karyawan dan organisasi
sangat tergantung kepada banyak faktor antara lain jenis organisasi, tempat
implementasi, komitmen manajemen dan seluruh karyawan untuk melaksanakannya.
Conclusion (Simpulan)
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan PT KSEI dapat disimpulkan
bahwa:Secara parsial hanya dimensi Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan
keputusan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT KSEI.
Secara simultan, sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan yang
ditentukan organisasi telah sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan
akan memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan PT KSEI. Dimensi Pendekatan
fakta sebagai dasar pengambilan keputusan
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Hasil penelitian implementasi ISO pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dapat
disimpulkan bahwa:Penerapan ISO
9001 meliputi Fokus pelanggan (X1),
Kepemimpinan (X2), Keterlibatan karyawan (X3), Pendekatan proses (X4), Pendekatan
sistem ke manajemen (X5), Perbaikan berkelanjutan (X6), Pendekatan fakta sebagai
dasar pengambilan keputusan (X7), Kerja sama yang saling menguntungkan dengan
pemasok (X8) memiliki persepsi yang beragam dari responden dimana Pendekatan fakta
sebagai dasar pengambilan keputusan memiliki persepsi yang sangat baik dibandingkan
dengan lainnya. Kinerja karyawan memiliki persepsi yang baik oleh karyawan
responden dengan indikator Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan
dipersepsikan baik. Secara simultan penerapan SMM ISO 9001 2008 berpengaruh
positif dan mampu meningkatkan Kinerja Karyawan. Hal ini berarti bahwa setiap
kebijakan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO
9001:2008 dan akan memberi pengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan
perusahaan
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ABSTRACT
This paper is an ethical reflection on the existence and role of the intellectuals in the
contemporary Indonesian society. This ethical reflection rests on the famous premise of
the French philosopher, Rene Descartes who says cogito ergu sum, I think then I am. At
various levels the intellectuals have taken an active role in society, filling important
political positions in state management. The irony actually occurs when the intellectuals
fail to place ethical values in the real structure of society, such as in the structure of
power, corporations and academic institutions. In this life, the intellectuals are spread in
various fields. Theoretically the resulting output is the changes that the direction is
better. Some cases show the process of negating the values that make people doubt the
existence and noble role of the intellectual beings. There are individuals who are
educated, at least up to graduate level, being actors of unlawful acts. Even more
intriguing is the legal problem perpetrated by those within the institutional structure of
academic. The result shows that some intellectuals become a representation of their
failure to interpret their existence in society. The public's hope that its existence will
become a lighter of change, the initiator of deconstruction from corrupt society to a
better order, collapsed in self-made tragedies. The intellectuals are dealing with the
problem of his existence as a man whom Plato deems important and honorable. The
discussion refers to the actual and factual phenomenon of the intellectuals facing the
materialistic real life.
Kata kunci :role, intellectuals, Indonesia, contemporary
ABSTRAK
Tulisan ini merupakan refleksi etis atas keberadaan dan peran kaum intelektual ilmiah
didalam kehidupan masyarakat Indonesia kontemporer yang semakin kompleks. Refleksi
etis ini dipijakkan pada premis terkenal filsuf Prancis, Rene Descartes yang berujar cogito
ergu sum, saya berpikir maka saya ada. Pada berbagai level kaum intelektual telah
mengambil peran aktif didalam masyarakat, dengan mengisi posisi-posisi politik penting
dalam pengelolaan negara. Namun tak dapat dipungkiri, ironi justru terjadi ketika para
inteletual itu gagal menempatkan nilai-nilai etik dalam struktur real masyarakat, seperti
dalam struktur kekuasaan, korporasi dan kelembagaan akademis.Dalam konfigurasi
kehidupan nasional, kaum intelektual terdiaspora dalam berbagai lini medan pengabdian
masing-masing. Secara teoretis luaran yang dihasilkan adalah perubahan-perubahan yang
arahnya lebih baik. Namun, beberapa kasus malah memperlihatkan proses menegasikan
keutamaan nilai yang membuat masyarakat meragukan eksistensi dan peran luhur
makhluk cendekia itu. Terdapat pribadi-pribadi yang nota bene terdidik, setidaknya
hingga tingkat sarjana, menjadi aktor perbuatan melawan hukum. Bahkan yang lebih
memiriskan lagi adalah persoalan hukum yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam
struktur kelembagaan akademis.Hasil refleksi menunjukkan sebagian kaum intelektual
menjadi representasi kegagalan dirinya dalam memaknai eksistensinya didalam
masyarakat. Harapan masyarakat bahwa eksistensinya akan menjadi pemantik perubahan,
pencetus dekonstruksi dari masyarakat korup menuju orde yang lebih baik, tumbang
dalam tragedi yang dibuat sendiri. Kaum intelektual sedang berhadapan dengan problem
eksistensinya sebagai insan yang menurutPlato penting dan terhormat. Pembahasan kajian
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ini merujuk pada fenomena aktual dan faktual mengenai nanarnya kaum intelektual
bertatapan kehidupan nyata yang kian materialis ini.
Kata kunci :peran, kaum intelektual, Indonesia, kontemporer

Pendahuluan
Tulisan ini akan diberangkatkan dari bagaimana peran kaum intelektual dalam
pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia bermula pada kesadaran
eksistensial kaum muda terdidik waktu itu. Sebuah kesadaran eksistensial yang kelak
dikemudian hari disambung oleh generasi muda lainnya. Pergerakan nasional adalah
cermin pelibatan diri kaum intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
seperti contoh nama-nama kaum terpelajar berikut: Dr Soetomo, Suwardi Suryaningrat,
Douwes Dekker, KH Samanhudi, Ir Soekarno, Dr Cipto Mangunkusumo, KH Wahid
Hasyim, KH Ahmad Dahlan, M Natsir, M Hatta, Sutan Sjahrir, Tan Malaka dan
sebagainya. Kesadaran eksistensial sebagai seorang cendekiawan dalam bangsa yang
masih bersimpuh pada kolonialisme merangsang mereka pada sebuah tugas yang tak
mudah. Tugas penyadaran bahwa kolonialisme harus dibendung dengan pergerakan
intelektual dalam organisasi modern, menjadi tantangan tersendiri. Berhadapan dengan
kekuasaan kolonial tentu tidak sederhana bagi kaum intelektual saat itu, dimana mereka
harus memilih karaktersitik perjuangan bagi medan pengabdiannya, yakni perjuangan
kooperatif dan non-kooperatif.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, sistem politik yang berlaku bersifat
sangat monolitik yang menggiring kaum terpelajar itu untuk mengambil peran secara
politik pula. Manifestasinya adalah lahirnya berbagai organisasi pergerakan nasional itu,
dengan berbagai variasinya. Kesadaran eksistensial itu (sebagai kaum terdidik dalam
bangsa yang terjajah) berujung pada tanggung jawab intelektual mereka, sebagai puncak
pencapaian perjuangan. Siapa yang akan mempersiapkan kekuasaan negara selepas
kolonialisme kalau bukan kaum intelektual. Efek samping dari konsekuensi itu adalah
tidak sedikit dari kaum intelektual radikal pada masa penjajahan Belanda, berubah
menjadi kelas penguasa (Hendrajit, 1996). Pada masa itu, masyarakat mungkin tidak
sadar kalau sedang berspekulasi soal kiprah yang akan ditampilkan para cendekiawan
tersebut. Orang-orang mungkin mengamini filsuf kenamaan semacam Plato yang
sedang menggambarkan struktur dan komposisi ideal sebuah masyarakat. Dialah yang
menempatkan kaum intelektual dalam posisi penting, agung dan terhormat pada sistem
masyarakat. Suasana spekulatif itu, agaknya juga merupakan sebuah momen dimana
perdebatan mengenai posisi dan peran kaum intelektual dimulai.
Sudah sewajarnya, pada masa awal kemerdekaan negeri ini, posisi dan peran
kaum intelektual begitu dinanti kehadirannya dalam masyarakat. Mereka sepenuh hati
didamba untuk memenuhi ruang kemerdekaan ini dengan ide dan prakarsa konstruktif.
Konsekuensinya adalah kaum intelektual pasti bergumul keras dengan kekuasaan. Satu
hal yang mengganjal dalam benak publik adalah masihkah para intelektual itu akan
tetap menjaga karaktersitik intelektualitas mereka pada saat masuk dalam struktur
kekuasaan yang serba pragmatis dan politik? Didalam Indonesia kontemporer, seiring
dengan semakin menggunungnya jumlah kaum terdidik, medan pengabdian kaum
intelektual semakin beragam, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua
jenis, yaitu kaum intelektual yang berada dalam lingkup kekuasaan negara dan yang
kedua adalah mereka yang berada diluar kekuasaan negara.
Pada zaman orde baru, banyak akademisi yang kemudian disponsori oleh
pemerintah penguasa untuk belajar, lalu mereka menggarap landskap pembangunan.
Pembangunan ekonomi adalah bidang yang paling masyur, yang diarsiteki oleh DR
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Widjojo Nitisastro yang liberal itu. Ada julukan yang hingga kini masih melekat dan
dikenang sebagai mafia Berkeley. Pada masa paska reformasi, kaum intelektual secara
subjektif dapat dikatakan mengatakan cenderung bersifat oportunis. Intelektual pun
berburu peluang dengan mendekati mesin politik, misalnya partai-partai politik yang
akan mendisain birokrasi, baik pada level kedaerahan maupun tingkat nasional. Pusaran
kekuasaan adalah domain yang punya daya sentripetal, yang akan menawarkan banyak
kemudahan dan fasilitas bagi pemegangnya. Meski akhirnya selalu berpulang kepada
individu, beberapa kasus yang melibatkan intelektual birokrat cukup memiriskan kita.
Sekadar ilustrasi, terlepas dari konstruksi masalah yang sesungguhnya terjadi, kasus
tindak pidana yang melibatkan kaum terdidik, dan terutama berlatar belakang akademisi
misalnya kasus yang melibatkan Rohmin Dahuri, Rudi Rubiandini, Akil Mochtar,
Patrialis Akbar, Anas Urbaningrum, Prof Jaali (rektor UNJ) dan masih banyak lagi yang
lainnya. Konfigurasi perilaku intelektual birokrat dalam Indonesia kontemporer, boleh
dikatakan patut disayangkan ditengah kehidupan bangsa yang dinamis ini.
Selanjutnya tulisan ini akan membahas agak mendalam lagi, bagaimana sosok
intelektual sampai meninggalkan basis sosialnya yang genuine, dengan laku yang
semakin menjauh dari kepentingan basis sosialnya tersebut? Tulisan ini lebih bersifat
reflektif dengan pijakan pemikiran filsuf Prancis, Rene Descartes, dengan premisnya
yang termasyur ‗‘Cogito Ergo Sum‘‘. Selain itu, agar mendapatkan pemahaman yang
cukup memadai mengenai perilaku pragmatis kaum intelektual ini, diskusi juga akan
dibantu oleh pemikiran klasik Julien Benda mengenai pengkhianatan kaum intelektual.
Karya Benda seperti sebuah penjelasan yang kompatibel untuk menggambarkan
bagaimana sosok yang diagungkan mampu membangkitkan perubahan konstruktif itu,
justru menafsirkan sendiri jalan nalarnya yang pragmatis. Dari mana akar kebusukan
itu, juga akan dijelajah kemungkinan sumbernya, melalui pemikiran Kierkegaard
mengenai individualitas.
Teori dan Metodologi
Logika Eksitensial Descartes
Kesanksian terhadap keberadaan manusia sesungguhnya merupakan problem
filsafat yang hingga kini masih menghantui kehidupan. Apalagi dalam ruang modern
seperti sekarang ini, keberdaan itu semakin direduksi oleh perdaban yang diciptakan
oleh manusia itu sendiri. Termasuk dalam konteks itu adalah kaum intelektual, perkara
keberadaan dan peran itu sungguh problem yang fundamental. Kesanksian terhadap
eksistensi itu kemudian dijawab oleh Rene Descartes, yang kemudian mencoba dengan
keyakinannya memberikan semacam postulasi. Postulasi yang dimaksud tentu saja
adalah ungkapannya yang terkenal yakni ―cogito ergo sum‖ atau I think therefore I am.
Terkerangkai oleh hal itu, pemikiran antroposentrisme modern menguat sejak
proklamasi ini (Dahana, 1996). Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kira-kira adalah
―saya berpikir, maka saya ada‖. Suasana perenungan yang dilakukan Descartes itu
agaknya adalah usaha yang dia lakukan untuk ―mengukur‖ keberadaan manusia.
Manusia itu dianggap ada, dalam pandangannya adalah ketika manusia itu (bisa)
berpikir, dan tentu saja bisa pula menarik pemikiran atau abstraksinya itu kedalam level
operasional. Setidaknya gagasan itu bukan gagasan yang berhenti begitu saja, namun
dapat menyumbangkan sesuatu dalam kehidupan. Dengan kata lain, manusia itu hadir
atau dianggap ada bila mereka berpikir, sebab pikiran itulah yang dianggap menandai
keberadaanya.
Manusia-manusia yang berpikir, dalam pandangan lazim kita adalah didominasi
oleh kaum terdidik, kaum terpelajar atau kaum intelektual. Postulasi itu bukan
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bermaksud menegasi manusia-manusia yang ―tidak‖ sanggup berpikir, sebab
sesederhana apapun manusia tetap berpikir sesuai dengan atribut yang diberikan Tuhan
yang berupa akal. Hanya saja, tidak terlalu keliru juga bila postulasi Descartes itu lebih
ditujukan bagi mereka yang diharapkan untuk berpikir lebih. Kaum intelektual yang
sebelumnya telah mempunyai acuan atau modal pendidikan diharapkan untuk ―berpikir
lebih‖ dari orang kebanyakan. Sampai pada titik itu, kesadaran eksitensi manusia bukan
tanpa hambatan, sebab muncul kembali tantangan yang baru. Manusia hancur kembali
(tak berdaya) ketika dihadapkan pada peradaban muthakir, yang sebagian (dari
peradaban itu) ia ciptakan sendiri (Dahana, 1996). Sementara dalam pandangan pemikir
Gerald Holton, krisis (eksistensi) manusia juga terjadi lantaran manusia semakin djauhi
oleh ilmu eksakta (Hartoko, 1980), dimana ilmu itu juga akan mengantarnya kepada
penemuan hakikat eksitensi manusia.
Tentang hal itu semua, secara satir budayawan Radhar Panca Dahana
mengatakan yang namanya cendekiawan (kaum intelektual) pada masa kini adalah
mereka yang berpikir hanya dalam kerangka organisasi, kerangka kepentingan,
sementara kerangka manusia lenyap didalamnya. Buat apa cendekiawan merebut posisi
jika ia tak menemukan manusia disana (Dahana, 1996). Jalan nalar Radhar adalah jalan
nalar yang dibasiskan kepada horizon yang melihat manusia dan pemikirannya pada
fungsi-fungsi peran untuk memuliakan manusia itu sendiri. Sebuah logika berpikir yang
melihat fungsionalisasi kaum intelektual pada pengambilan peran yang luhur dan
berperikemanusiaan.
Disisi lain intelektual itu juga tidak mungkin bila, misalnya hanya berdiam diri
tanpa peran. Lagi pula sebenarnya bukan hal itu yang diinginkan Descartes dengan
mengukur eksistensi melalui proses berpikir. Kaum cendekiawan menandai
keberadaannya dengan berpikir, namun pikiran itu juga yang pada akhirnya
menyumbangkan sebuah peran dan bukan kemudian disimpan dalam rak perpustakaan
baik dalam bentuk buku atau compact disc, tersusun rapi dari waktu ke waktu. Dalam
konteks ini, adalah Karl Mannheim yang secara positif mengakui hilangnya ―intelektual
resi‖ dan membela posisi intelektual yang terpolitisasi serta mendukung pragmatisme
sebagai sesuatu yang tak terelakkan (Pels, 1991).
Kritik Julien Benda
Hingga saat ini masih saja (kita anggap) relevan menggunakan pemikiran Julien
Benda untuk melihat tingkah laku golongan cendekiawan dalam kehidupan. Dalam
manuskripnya yang tidak terlalu tebal (kurang lebih 100 halaman) berjudul The Treason
of Intellectuals, Julien Benda melakukan kecaman klasik yang sungguh menggugat
peran dan tanggungjawab kaum intelektual pada waktu itu (Huszar, 1960). Kecaman
atau kritik pedas itu menengarai bahwa telah terjadi ―pengkhianatan kaum intelektual‖,
manakala kaum tersebut masuk dalam wilayah-wilayah yang mereduksi sifat-sifat
intelektual. Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa pengkhianatan kaum intelektual
berarti keterlibatan (mereka) dalam kehidupan politik praktis dan menyediakan kegiatan
akademik/intelektualnya untuk ditunggangi tujuan-tujuan politik, nasionalis, dan rasialis
(Wibowo, 1996).
Kritik pedas Julien Benda tersebut sebenarnya telah berhasil menentukan ukuran
atau standar moral untuk mengukur peran kaum cendekiawan dalam wilayah politik.
Kritik tajam itupun akhirnya membelah entitas kaum intelektual menjadi dua bagian
yang saling berseberangan. Diseberang sini berdiri jajaran intelektual yang dalam
angannya berprinsip fungsi intelektual layaknya sebagai sosok Begawan yang nir politik
praktis. Mengabdikan pengetahuan dan intelektualitasnya pada kebenaran-kebenaran
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yang dianggap universal. Sementara diseberang sana ada sosok intelektual yang menjadi
bagian dari aparatur negara (birokrat) yang penuh sesak dengan kotornya pergumulan
kekuasaan. Pergumulan itu hingga kini masih menjadi kenyataan tersendiri, meskipun
Indonesia kontemporer mempunyai struktur birokrasi yang rimbun dari kalangan
intelektual juga.
Benda membuat analisis yang radikal tentang polarisasi kaun cendekiawan, dan
rupanya dia lebih bersimpati dengan golongan intelektual begawan, cendekiawan resi,
ataupun pemikir menara gading. Dalam hal ini Benda juga mendapatkan perimbangan
alamiah, bukan saja menunai dukungan dari golongan protagonisnya, namun juga
mendapatkan tandingan kalangan ―haters‖-nya yang berusaha menuntun pandangan
Benda pada konstruksi pemikiran yang lebih riil. Adalah Karl Mannheim yang melihat
pragmatisme peran kaum intelektual sebagai sebuah keniscayaan. Bagi Mannheim kaum
intelektual justru memasuki wilayah yang absurd dengan tidak menemukan dirinya
dalam arena praktis. Dan lagi justru kaum intelektual pengkhianat adalah mereka yang
―tidak ngapa-ngapain‖ dan membiarkan diri dalam kepongahan tingginya menara
gading. Membiarkan diri selalu bahagia sebagai intelektual dengan banyak kertas kerja
yang hanya berisikan konsep semata, tentu tidak dapat diterima dalam sebuah struktur
masyarakat yang lebih membutuhkan pendekatakan aksi. Aksi dinilai lebih nyata dan
terukur daripada konsep dan kritisme yang selalu mempertanyakan sesuatu yang
abstrak.
Jalan tengah yang dapat dikatakan sebagai formula untuk ―mendamaikan‖ kedua
arus pemikiran itu adalah mengembalikannya kepada kesadaran personal masingmasing individu. Individu intelektual adalah menguasai dirinya sendiri untuk memilih
dan mengambil peran. Seorang individu (intelektual) yang bereksistensi sejati harus
berani memutuskan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam langkah hidupnya
(Prihastomo, 2006). Pilihan peran itu sesungguhnya memperlihatkan siapa sosok
intelektual itu sebenarnya. Individu intelektual bisa memilih apakah ingin tetap menjadi
pemikir-pemikir bebas yang hanya akan terus mempertanyakan sesuatu dan
menggugatnya, ataukah masuk dalam kerja mekanis otoriter mesin-mesin kekuasaan.
Apabila Benda sama sekali tidak mempermasalahkan asal muasal atau
katakanlah basis sosial seorang intelektual (sebab dia terbukti lebih senang menilai
kemanakah intelektualitas itu akan diafiliasikan), maka Antonio Gramsci mempunyai
pendapat yang cukup menarik, yang diberangkatkan dari basis sosial cendekiawan itu
sendiri. Dia tidak tergoda untuk menilai dan lalu mengubu kelompok tertentu akibat
terpolarisasinya cendekiawan akibat kecaman Benda. Gramsci justru meyakini bahwa
setiap kelas masyarakat akan melahirkan kaum intelektualnya sendiri-sendiri. Kaum
intelektual juga tidak akan membentuk masyarakat kelas yang bebas (pengaruh), namun
kaum intelektual bisa datang dari rahim masing-masing kelas/lapisan masyarakat,
sebagaimana dikatakannya bahwa: ―….the intelellectuals do not form an independent
class, but each class has its intellectuals…‖ (Gramsci, 1971). Keberadaan kaum
intelektual itu bukannya membentuk sebuah kelas masyarakat yang bebas, akan tetapi
setiap kelas/lapisan masyarakat pada dasarnya telah mempunyai kaum intelektualnya
sendiri.
Dalam pendapatnya yang lain, Antonio Gramsci sebenarnya tidak sedang
berhadapan secara diametral dengan Julien Benda maupun Karl Mannheim sehubungan
dengan perdebatan koordinat dan peran kaum cendekiawan, didalam struktur
masyarakat. Dia dalam keyakinannya sendiri yang tetap memandang keduanya
(intelektual resi vs intelektual pragmatis) sebagai fakta sosial yang mesti dihampiri
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secara kontekstual. Melihat secara kontekstual, berarti melihat konstruksi yang
membingkainya. Menurut Gramsci, terdapat perkaitan sosial dimana kegiatan yang
diberi kategori kecendekiawanan mendapatkan tempatnya dalam keseluruhan
hubungan-hubungan sosial pada umumnya (Gramsci, 1971). Hubungan-hubungan sosial
itulah yang merupakan bingkai tersendiri.
Penghayatan Diri Kierkegard
Mengapa pijakan teoretis Soren Kierkegaard ini diperlukan untuk menopang
kebutuhan teoretik dalam melihat diri sebagai individu kaum intelektual. Pemikir
semacam Falaakh dkk, melihat bahwa dalam konteks Indonesia dinamika dan
perubahan sosial serta munculnya teknokrasi pada masa sekarang ini memungkinkan
―peran ganda‖ kaum intelektual: sebagai birokrat/teknokrat sekaligus pemikir bebas
(Wibowo, 1996). Dalam menjalani peran pilihan masing-masing inilah faktor individu
sangat menentukan bagaimana arah dan kualitas peran yang dilakoni sang intelektual.
Individu kaum intelektual yang dilengkapi potensi-potensi hasil dari proses
pembelajarannya menjadi manusia terdidik akan memberikan petunjuk bagaimana
memainkan peran sebaik-baiknya, didalam medan pengabdian yang mereka seleksi dan
pilih.
Dalam pandangan Kierkegaard, individu (apalagi individu intelektual)
seharusnya tetap berkomitmen pada kebenaran-kebenaran yang dipercayainya dalam
sisi batinnya dan hendak dipeluknya dengan penuh hasrat yang mungkin sekali akan
berbeda dengan individu intelektual/orang lain (Prihastomo, 2006). Individu intelektual
yang diandaikan/dilukiskan Kierkegaard ini merujuk kepada pribadi yang memiliki
karakter dan integritas dengan kapasitas tertentu, dan paralel dengan itu mengenyam
sebuah kebebasan personal yang besar. Agar didapatkan gambaran konseptual yang
lebih baik mengenai pemikirann Kierkegaard, berikut cuplikan:
―aku adalah seorang manusia individu biasa yang mengada dengan kapasitaskapasitas alamiah, tidak tanpa suatu kompetensi dialektis tertentu, dan tidak
seluruhnya tanpa studi. Namun, aku diuji dalam kasus-kasus kehidupan dan dengan
penuh kepercayaan menyelami penderitaan-penderitaannku ..tapi aku masih melihat
mereka sebagi guru-guruku ..aku memeluk kejujuran tertentu dengan melarangku untuk
membeo apa yang tidak bisa kumengerti…‖ (Prihastomo, 2006).
Dari tulisan diatas terlihat bahwa Kierkegaard sangat mengutamakan
penghayatan seseorang dalam menjalani kehidupan. Individu pada dasarnya mempunyai
keterlibatan dan komitmen tertentu pada kemungkinan peristiwa-peristiwa yang
dialami, sehingga penghayatan diri itu meliputi pelibatan diri. Hal ini juga berlaku bagi
kaum imtelektual, yang sejauh mereka menghayati dirinya sendiri, bukan sekadar
memikirkan dan mempertanyakan saja dalam kehidupan. Penghayatan diri yang
bermuara pada peran intelektual dalam negara, masyarakat atau struktur organisatoris
yang lain sepertinya mencerminkan bahwa cendekiawan mesti bekarja sama. Biarpun
dengan penguasa lalim, agamawan picik maupun kriminal besar; entah dengan member
dukungan atau menyodorkan peringatan serta memberikan kritik yang tajam. Tak mesti
ada benci disitu, sebagaimana Sokrates dan Galileo menjalani hukuman yang diberikan
kepadanya dengan tersenyum (Dahana, 1996). Jelaslah kemudian bahwa, puncak
tertinggi dilema peran kaum cendekiawan adalah penghayatan diri untuk membuat
keputusan sebagai resi, Begawan atau teknokrat dan pemikir bebas sekaligus. Sungguh
manusia itu dalam kuasanya yang otonom.
Hasil dan Pembahasan
Manusia Miskin Refleksi
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Interseksi kaum cendekiawan dengan kekuasaan di Indonesia semakin menguat.
Kaum intelektual yang sebelumnya bercokol ―hanya‖ dalam birokrasi kampus misalnya,
banyak yang lompat pagar untuk menikmati gelanggang politik dan kekuasaan yang
jauh lebih luas. Contoh yang mudah disaksikan adalah masuknya kaum akademisi pada
struktur kekuasaan lokal dengan menjadi pemimpin daerah. Model pemilihan kepala
daerah secara langsung, diperbolehkannya calon independen dan bertumbuhannya
partai-partai sebagai mesin politik semakin memudahkan kaum intelektual untuk
memasuki dunia kekuasaan.
Dalam kosntruksi kekuasaan nasional, kita pasti mengenal nama-nama semacam
Anas Urbaningrum, M.Si (mantan Ketum Partai Demokrat, terpidana kasus wisma altet
Hambalang), DR Bima Arya Sugiyarto (Walikota Bogor, akademisi universitas
Paramadina, politisi PAN), Anies Baswedan, Ph.D (Gubernur DKI Jakarta, mantan
rektor universitas Paramadina), Eva Kusuma Sundari (Politisi PDIP, akademisi Unair),
DR Rohmin Dahuri (mantan menteri perikanan dan kelautan, akademisi IPB Bogor),
hingga Prof DR Amien Rais (mantan Ketum PAN, mantan ketua MPR dan akademisi
UGM). Publik juga mengenal perilaku politik kaum intelektual itu dalam panggung
kekuasaan.
Terlepas dari konstruksi masalah yamg melilit beberapa pejabat publik diatas
sebagai korban dari politisasi atau bukan, namun persinggungan mereka dengan
masalah hukum tentu saja dapat dijadikan indikator hubungan cendekiawan tersebut
dengan kekuasaan. Kasus yang sangat mencengangkan misalnya adalah kasus korupsi
yang menimpa Anas Urbaningrum. Kasus yang menyangkut mega proyek wisma atlet
Hambalang tersebut menyeret Anas menjadi terpidana dengan vonis tahun penjara.
Dapat kita lihat bahwa, bagaimanapun Anas adalah representasi intelektual (muslim)
yang masuk dalam politik praktis, setelah sebelumnya menjadi ketua umum PB HMI
(Himpunan Mahasiswa Islam), sebuah organisasi kaum intelektual yang cukup besar di
Indonesia. Kasus itu memperlihatkan adanya tabrakan antara eksistensi diri dengan riuh
rendahnya kepentingan politik. Padahal sebagai representasi kaum intelektual
(kebetulan muslim, dimana ajaran atau doktrin kejujuran diupayakan agar berurat dan
berakar pada pemeluknya), ada beban yang cukup berat untuk menjaga eksistensi nama
baik, dihadapan masyarakat dan Tuhan.
Memusatkan pemikiran dan energi dalam dunia politik praktis pada taraf tertentu
memberikan peluang kepada kaum intelektual untuk menjadi miskin. Miskin bukan
dalam terminologi harta benda, namun dalam berefleksi, merenung, terutama tentang
aspek transendental mengenai peran politik yang mereka emban. Berpapasan dengan
kekuasaan bisa saja secara tiba-tiba kaum intelektual menjadi miskin refleksi (bahkan
mungkin tuna refleksi), sehingga apa yang dikerjakan justru menegasi karakteristik
intelektualitasnya. Itulah makanya refleksi menjadi diperlukan dalam hal ini.
Ketiadaan atau tepatnya kemiskinan refleksi tampaknya semakin dianggap wajar
dalam susunan masyarakat yang kapitalis ini. Diri manusia dalam masyarakat kapitalis
adalah manusia yang tidak menyadari siapa diri yang sesungguhnya. Manusia tidak
menampakkan dirinya yang sesungguhnya karena apa yang ia lakukan adalah bukan
perwujudan dari dirinya sendiri, melainkan hanyalah penyesuaian diri manusia terhadap
tuntutan dari luar yang nyata dalam hidup dan kerjanya. Ketika manusia menyerahkan
dirinya kepada kerja, ia menjadi asing dari dirinya sendiri karena baginya yang utama
adalah kerjanya (Sulistyo, 2006).
Dengan demikian manusia tidak merasa perlu untuk berefleksi tentang hidup ini,
yang dengan kondisi itu juga manusia menegasi postulasi terkenal Descartes, cogito
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ergo sum tersebut. Jangankan berpikir sebagai penanda ada, berpikir untuk berpikir saja
tidak dilakukan. Inilah suasana miris yang dapat kita temui pada pribadi-pribadi yang
kepadanya sulit kita percaya dan hormat. Jika intimasi kaum intelektual dengan
kekuasaan hanya akan melahirkan tindak pidana korupsi, maka jelas tradisi berpikir
bukan lagi melingkupi nalar kaum intelektual. Kecuali berpikir yang mematahkan nalar
luhur dunia intelektual.
Jika kaum intelektual itu dekat dengan postulat Descartes ―saya berpikir maka
saya ada‖, yang dengannya berarti diri ini ada, maka setelah menyatu dengan
kekuasaan postulasi itu berubah menjadi: saya korupsi, maka saya ada. Penanda
eksistensi bukan lagi tradisi berpikir itu sendiri, namun perilaku korupsi yang dilakukan
para intelektual saat intim dengan kekuasaaan. Manusia-manusia seperti itu bahkan
semakin merasa nyaman dalam komunitas, konstruksi atau sistem yang korup. Luaran
dari sistem yang korup itu, tiada lain adalah perilaku korup yang dilakukan berjamaah,
kolektif dan masif dalam satu entitas itu atau ekstremnya malah merupakan corrupted
society.
Satu saja manusia miskin refleksi ada dalam komunitas hingga akhirnya
bertindak korup, dimungkinkan akan memengaruhi semua anggota komunitas. Namun
dapat juga dia terpental dari sistem, hanya apabila sistem itu sehat. Disisi lain bukan
mustahil apabila pribadi tersebut merasa harus memagari perilaku korupnya itu dengan
sifat-sifat seperti anti yang lain, others atau l‘eautrui. Orang dengan tipikal ini akan
sangat takut untuk melakukan komunikasi/dialog. Menurut Sartre l‘enfer, c‘est les
autres (orang lain adalah neraka), yang lain, yang berbeda dapat membuat pusing
(Supriyono, 2006).
Lebih jauh lagi, cendekiawan yang masuk dalam lingkaran kekuasaan lalu
bersikap abuse of power dengan laku koruptifnya sungguh mustahil didambakan
mampu memberikan penguatan masyarakat sipil. Padahal dalam konteks Indonesia
sekarang, masyarakat sipil atau civil society sudah menjadi salah satu penopang dalam
diskursus sosial dan politik nasional. Tak pelak kaum intelektual korup dan tuna refleksi
itu hanya akan menjadi bahan olok-olok saja dan malah bisa menjadi hambatan yang
menyulitkan. Dapat kita lihat Indonesia kini semakin diwarnai oleh aktivitas-aktivitas
yang dikerangkai oleh pendekatan-pendekatan yang begitu kuat menonjolkan (valorize)
peran civil society (O‘Donnell, 1986, Keane, 1988).
Selanjutnya, kekuasaan itu ibarat sangkar emas. Pada satu sisi kekuasaan
menyuguhkan peluang besar bagi kaum intelektual untuk meraih hasrat-hasratnya,
menyumbangkan peran-perannya hingga taraf tertentu. Sementara disisi lain, kekuasaan
menanam pagar betis yang rapat bagi kaum intelektual untuk berpikir bebas, kecuali
pikiran-pikiran untuk semakin mengokohkan kekuasaan itu sendiri. Dalam konteks
Indonesia kontemporer, problem kaum intelektual adalah problem hati nurani
sebenarnya. Tidak ada larangan yang akhirnya harus dikatakan haram kepada kaum
intelektual untuk berpolitik secara pragmatis (kecuali kecaman Julien Benda) di negeri
ini. Hanya saja kaum intelektual yang masuk ranah politik dan kekuasaan, beberapa
diantara mereka menjadi sosok yang kalah. Kalah terhadap dirinya sendiri yang
nyatanya tidak mampu mengambil peran sebagai penjaga moral, etika atau apapun
namanya. Publik itu sebenarnya masih berharap peran anggun dan etis kaum intelektual
dalam medan pengabdian yang pragmatis yang menyangkut kepentingan luas
masyarakat.
Sangkar emas kekuasaan itu, dalam suatu kasus, ternyata juga menciptakan
intelektual hipokrit. Orang yang menguasai kekuasaan birokrasi kampus/lembaga
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pendidikan (yang nota bene adalah lembaga pencetak kaum intelektual), berlaku
hipokrit dengan menampilkan perilaku yang memusuhi etika intelektual. Kasus tak
terpuji melibatkan rektor UNJ (Universitas Negeri Jakarta), yakni plagiarisme dan
nepotisme, menjadi ilustrasi mutakhir terjadinya tragedi kaum intelektual. Dugaan
plagiarisme sebagaimana diberitakan diberbagai media massa, adalah usaha birokrasi
kampus untuk mengakomodasi kebutuhan akan gelar akademik para pejabat publik.
Bagaimanapun gelar akademik yang disandang seseorang, dalam kultur masyarakat
kita, masih dipandang sebagai sesuatu yang megah, agung dan prestise, terutama untuk
level doktoral. Gelar akademik, belum dinikmati sebagai kepuasan personal seseorang.
Dalam kasus diatas Prof Jaali, yang akhirnya dilepas mahkotanya sebagai rektor
UNJ tersebut membuat laku hipokrit justru didalam kandang sendiri. Sangat ironi
memang, kekuasaan dalam birokrasi civitas akademika yang dapat dipandang sebagai
laboratorium kehidupan yang demokratis, malah memancung harapan publik justru
dengan tangannya sendiri. Kekuasaan puncak pada tingkat kampus pun sudah dipahami
sebagai medan untuk abuse of power dalam manifestasinya yang bermacam-macam.
Tradisi teori sosial kritis yang dikembangkan diperguruan tinggi, khususnya
ilmu sosial, menyangkut tiga buah kepentingan sekaligus yakni teknis/praktis atau
emansipatoris (dengan masing-masing sifat ilmunya yang empiris-analitis), historieshermeneutis dan sosial-kritis (Fay, 1984). Dari situ kaum intelektual sebenarnya telah
mempunyai bekal untuk berinteraksi dalam basis sosial yang lebih luas, yakni
masyarakat atau negara. Masyarakat luas sebenarnya wajar juga bergemuruh
melontarkan harapan-harapannya kepada kaum intelektual dalam medan pengabdiannya
masing-masing. Dalam harapannya itu mungkin juga masih terselip pemaklumanpemakluman hingga level tertentu untuk bertindak keliru. Orang Jawa akan mengatakan
ngono yo ngono ning ojo ngono, jadi asal tidak kebangetan masih ada toleransi yang
diberikan. Kasus UNJ yang memalukan itu sebenarnya harus diusut hingga tuntas,
sebab menurut saya sudah melampaui dari ngono yo ngono ning ojo ngono tadi. Setelah
pencopotan dari jabatan rektor, pejabat tersebut dengan sigap segera diproses lebih
lanjut agar tidak menjadi preseden buruk dalam birokrasi kita.
Pandangan pesimistis kepada kiprah kaum intelektual pada berbagai bidang,
tidak berlebihan bila kemudian muncul ke permukaan. Beberapa kasus seperti hendak
menelanjangi diri sendiri dihadapan masyarakat. Masih segar dalam ingatan kita,
misalnya kasus Dwi Hartanto, mahasiswa asal Indonesia yang sedang menempuh
jenjang doktoralnya di negeri Belanda, dengan klaim-klaim pencapaian yang melangit.
Dengan pongah dia membuat pengakuan semu bahwa dia berhasil merancang
instrumentasi peluncur satelit yang canggih. Belakangan dia mengakui bahwa informasi
yang disampaikan selama ini mengenai kisah sukses akademik itu hanyalah bohong
belaka. Sungguh perilaku yang hipokrit ditengah harapan besar akan sumbangan
konstruktif kaum intelektual pada bangsa ini. Belum masuk kedalam struktur kekuasaan
saja, pongah diri sudah dipertontonkan. Namun, harus diakui pula bahwa entah faktor
apa yang memberi tekanan, sehingga muncul klarifikasi dari yang bersangkutan
mengenai kebohongan ―kaum intelektual‖ ini.
Kaum Intelektual: Subjek Nan Rapuh?
Bagaimana homo sapien alias manusia dapat dikatakan sebagai sebuah sosok
atau subjek yang rapuh? Bagaimana pula dengan kaum intelektual? Rapuhkah mereka?
Dalam diri manusia, terjadilah sebuah atraksi adu kekuatan yang masih tersimpan
sebagai potensi, yakni potensi positif dan negatif. Manusia rapuh luluh lantak pada

109

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

potensi negatif yang bersemayam dalam dirinya sendiri. Manusia memang tidak
seperkasa dan sekokoh sebagaimana umumnya dipersepsikan, bahwa ia sungguhsungguh kuasa menjalani imperatif-imperatif yang telah diketahuinya, lantaran sifat
keinsanannya. Bagi manusia, mengetahui yang baik tidak serta merta memberi garansi
bahwa darinya akan tercetus hal yang baik pula. Sebab manusia dapat memandang yang
baik itu sebagai sebuah cita-cita atau malah hanya sebuah pengandaian belaka.
Adakalanya (malah hal ini mendapat porsi kecenderungan yang lebih besar), manusia
tidak dapat dengan tegas memusuhi dan menolak hal-hal yang busuk akibat kerentaan
dan kerentanannya. Disinilah tampak sebuah kerapuhan (fragile) manusia, dimana
potensi negatif muncul kepermukaan dan mengalahkan dengan telak energi potensial
positifnya.
Dua potensi asali manusia itu pada galibnya telah dituntun-pandu dengan hebat
oleh sang Pencipta, Tuhan Seru Sekalian Alam, agar hidup manusia senantiasa
menjelmakan kebaikan dan mereduksi keburukan. Dan andai, keburukan-keburukan itu
pun terjadi, maka bukanlah keburukan yang prosesi kejadiannya dilatari faktor-faktor
kesengajaan. Jalan kebaikan yang dibentangkan Yang Maha Kuasa adalah jalan yang
ditopang oleh firman-Nya sebagaimana mewujud dalam Zabur, Taurad, Injil, hingga Al
Quran. Produk hukum Allah itu adalah anugerah yang sanggup memproteksi secara kuat
diri manusia dari kerapuhan itu. Kini, yang semakin menyedihkan adalah andaikata
potensi negatif manusia yang memanifes menjadi perilaku korup itu, dijadikan
instrumen penanda bagi sebuah eksistensi diri. Bagi manusia korup dan manusia bodoh,
perilaku korup itu sendiri adalah penanda eksistensinya. Karena hal itu, kita memang
sedang masuk dalam kenyataan hidup yang teramat memilukan, yaitu sebuah tragedi
keinsanan. Dan semakin menyedihkan lagi apabila perilaku itu dilakukan oleh kaum
cendekiawan dan agamawan.
Kaum intelektual dalam kubangan kekuasaan berarti menyediakan diri untuk
mendapat tekanan dari luar atau dari kekuasaan itu sendiri. Maka itu, apa bila kaum
intelektual mendambakan sebuah kebebasan, sebenarnya bukan hanya dari luar namun
juga ada pada diri kita (Seidler, 1994). Cara-cara kita bertingkah laku sebagai individu,
sebenarnya tidak mencerminkan secara penuh kebebasan kita akan tetapi dipengaruhi
susunan/struktur dalam tubuh kita. Kebanyakan orang tidak mengenal dirinya (termasuk
kaum intelektual sekalipun), meski sebenarnya ada kebebasan disana. Dengan
mengenali diri sendiri, berarti manusia itu tidak diperbudak oleh struktur alam bawah
sadar (Sulistyo, 2006), sehingga dapat menguasai diri dalam setiap perilakunya.
Hubungannya dengan pandangan Kierkegaard, bahwa individu intelektual yang dia
bayangkan itu sesungguhnya mengacu kepada pribadi yang memiliki karakter dan
integritas dengan sejumlah kapasitas/kemampuan tertentu, dan sekaligus mengenyam
sebuah kebebasan personal yang besar.
Simpulan
Perdebatan medan peran kaum intelektual sebenarnya tidak akan pernah
menemui ujungnya. Setiap interval masa dan kelas masyarakat pasti melahirkan kaum
intelektualnya sendiri, sebagaimana dicandra oleh Antonio Gramsci, puluhan tahun
silam. Dengan begitu (akibat karakteristik otonom setiap individu), kaum intelektual
bebas untuk memilih ruang pengabdiannya. Apakah dengan semangatnya yang tinggi
lebih memilih kutub yang berjauhan dengan politik dan kekuasaan, ataukah dengan
dalih partisipasi luhur untuk memberi kontribusi nyata lalu memilih berdekatan dan
malah masuk dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
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Era paska reformasi, tampaknya semakin banyak kaum intelektual yang
terpesona dengan dunia politik dan kekuasaan. Mereka merasa bebas (seiring dengan
kebebasan politik akibat tumbangnya kekuasaan rezim Orde Baru) untuk memilih
sumber-sumber kekuasaan yang diinginkan. Partai politik sebagai sebuah mesin meraih
kekuasaan begitu dihampiri demi berdekatan dengan kekuasaan. Itulah Indonesia
kontemporer yang memang memberi ruang kaum intelektual untuk mengecap
kenikmatan kuasa, sembari tetap menjaga moral dan integritas dalam berbagai hal.
Kaum intelektual dipersilahkan untuk mengambil peran dalam politik dan kekuasaan,
asal kedua kakinya masih lekat menapak pada ―prasetya alumi‖ dengan segala
penerjemahan etiknya.
Selanjutnya, tulisan ini lebih bersifat oto kritik seorang anggota masyarakat
ilmiah dalam suatu perguruan tinggi. Diakui bahwa apa yang terjadi dengan intelektual
semacam Anas Urbaningrum, Prof Jaali, Dwi Hartanto, Rudi Rubiandini dan masih
banyak lainnya, merupakan sebuah kenyataan yang tidak perlu. Jalan tengah yang
moderat adalah kaum intelektual itu berefleksi mengenai medan juang yang akan
dipilihnya, dengan acuan yang lebih transcendental, dimana Tuhan selalu hadir dalam
setiap peristiwa. Entitas yang transcendental itu merupakan satu-satunya sistem
pengawasan yang hanya diyakini oleh mereka (kaum intelektual) yang memercayainya
dengan sepenuh hati. Semoga, tulisan ini tidak berakhir dengan sia-sia.
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ABSTRACT
Literature and language are two inseparable fields. Language is used by authors or
writers as a raw material in the creative process of its creation. For instance, one of them is a
short story (short story, hereinafter abbreviated as short story). A literary work comprises a
collection of short stories containing many themes from the cultural, linguistic, social,
psychological, and personal experiences of the author himself. The purpose of this study is to
describe how the intersection type of expressive speech acts in the anthological short story of
Penjagal Itu Telah Mati by Gunawan Budi Susanto. This research includes descriptivequalitative research type with pragmatic theory approach. The sourceof data in this study is the
anthological short story of Penjagal Itu Telah Mati, and this research data is a speech in which
contains expressive speech acts. In this research, the researcher uses total sampling technique
that is looking for the whole data from every speech that appears on every character, either on
male character, female character, parent figure and youth figure or young (child). The data
were obtained by using document analysis method or documentation. The object of this
research is in the form of short story anthology and the part which is studied is the use of
expressive speech acts in it. The results of this research analysis is as follows: expressive
speech findings amounted to 134 data consisting of 1) the use of literal direct speech act which
is 108 data usage including expressive apologize and praise which most appears, 2) the use of
indirect speech act is 23 data usage which includes expressive apology and protest, 3) the use of
direct speech acts which is not literal is 1 data usage include expressive misery, and 4) indirect
speech acts which are not literal are 2 data usage which includes expressive criticize and
swear. From the data finding it can be concluded the use of expressive speech in the form of
apology more frequently appears by using direct literal utterance and the use of direct speech
acts are not less used literally then the other forms of intersection.
Keywords : pragmatics, speech acts, direct and indirect speech acts, literal and not literal,
short story
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ABSTRAK
Sastra dan bahasa merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan. Bahasa
digunakan oleh pengarang atau sastrawan sebagai bahan mentah dalam proses kreatif
penciptaannya. Misalnya, salah satunya adalah cerita pendek (cerpen, selanjutnya disingkat
cerpen). Sebuah karya sastra berisikan kumpulan-kumpulan cerita pendek yang memuat banyak
tema baik dari sisi budaya, bahasa, sosial, psikologi, dan pengalaman pribadi pengarangnya itu
sendiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskrisipkan bagaimana bentuk interseksi
jenis tindak tutur ekspresif dalam antologi cerpen Penjagal Itu Telah Mati karya Gunawan Budi
Susanto. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan teori
pragmatik. Sumber data dalam penelitian ini adalah antologi cerpen Penjagal Itu Telah Mati,
dan data penelitian ini adalah tuturan yang di dalamnya mengandung tindak tutur ekspresif.
Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik total sampling yaitu mencari data keseluruhan
dari setiap tuturan-tuturan yang muncul pada setiap tokoh, baik pada tokoh laki-laki, tokoh
perempuan, tokoh orangtua dan tokoh anak muda ataupun yang masih muda (anak kecil). Data
diperoleh dengan menggunakan metode analisis dokumen atau dokumentasi. Objek penelitian
ini berupa antologi cerpen dan yang diteliti adalah pemakaian tindak tutur ekspresif di
dalamnya. Hasil analisis penelitian ini sebagai berikut: temuan tuturan ekspresif berjumlah 134
data yang terdiri dari 1) penggunaan tindak tutur langsung literal ada 108 data pemakaian yang
meliputi ekspresif meminta maaf dan memuji paling banyak muncul, 2) penggunaan tindak tutur
tidak langsung literal ada 23 data pemakaian yang meliputi ekspresif meminta maaf dan
memprotes, 3) penggunaan tindak tutur langsung tidak literal ada 1 data pemakaian meliputi
ekspresif sengsara, dan 4) tindak tutur tidak langsung tidak literal ada 2 data pemakaian yang
meliputi ekspresif mengkritik dan mengumpat. Dari data temuan tersebut dapat disimpulkan
penggunaan tuturan ekspresif berupa meminta maaf lebih banyak muncul dengan menggunakan
tuturan langsung literal dan penggunaan tindak tutur langsung tidak literal lebih sedikit
digunakan daripada bentuk interseksi yang lain.
Kata kunci : pragmatik, tindak tutur, tindak tutur langsung dan tidak langsung, literal dan tidak
literal, cerpen

Pendahuluan
Penjagal itu telah mati sebuah karya sastra antologi cerpen karya Gunawan Budi
Susanto yang berkisah tentang sejarah Indonesia tahun 60-an, mengenai peristiwa
tragedi 1965 G 30‘s PKI. Buku kedua dari karyanya tersebut memuat kisah-kisah pilu
dan getir mengenai kehidupan keluarganya, terutama Ayah dan Ibunya yang merupakan
korban kereziman politik dan ditahan karena konflik PKI pada zaman itu. Penulis
membeberkan kisah nyata hidupnya yang penuh derita secara psikis dan mental dalam
kumpulan cerpen ini. Ada sebuah sejarah yang ingin ia sampaikan mengenai konflik
1965 sebagai tahanan politik, yang pada saat itu nama PKI atau keturunan PKI atau
yang dianggap sebagai PKI dihabisi dan dihilangkan dari daftar manusia di Indonesia.
Ketidakadilan dan kekejaman yang menyayat pada zaman itu membuat kisah yang
dituangkan begitu sangat emosional yang pengarang tuangkan dalam cerpen tersebut
sebagai cara ia untuk menghilangkan ketertekanan masa lalu sebagai korban politik
1965, meski bayang-bayang tersebut tidak semudah itu dilupakan. Salah satu penggalan
dialog dalam judul Penjagal Itu Telah Mati memperlihatkan tindak tutur langsung
literal berupa ekspresif menyalahkan dari tokoh Mbah Reso, berikut potongan dialog
tersebut:
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Gus: ―Dan, Mbah Reso? Kenapa sampean tersangkut-sangkut, sampai ditahan
pula? Padahal sampean acap diminta membantu mengubur jasad orang yang disebut
pengkhianat itu bukan?‖
Mbah Reso: ―Dia pula yang menyeret saya, Gus. Dia!‖ sahut Mbah Reso.(hlm.
10).
Pada dialog diatas tuturan ekspresif berupa menyalahkan terlihat dalam dialog
yang dituturkan oleh mbah Reso saat menjawab pertanyaan dari tokoh Gus, Mbah Reso:
―Dia pula yang menyeret saya, Gus. Dia!‖ sahut Mbah Reso tuturan yang digunakan
mbah Reso ini merupakan tuturan langsung berupa kalimat berita (deklratif)
memberitahukan sesuatu yang ditujukan secara langsung kepada tokoh Gus bahwa dia
terseret karena Dia. Kata Dia disini diulang dua kali menandakan adanya penekanan
terhadap penyalahan karena mbah Reso mengalami penahanan seperti pertanyaan, Gus:
―Dan, Mbah Reso? Kenapa sampean tersangkut-sangkut, sampai ditahan pula?
Padahal sampean acap diminta membantu mengubur jasad orang yang disebut
pengkhianat itu bukan?‖ penanda kata seru (!) di sini juga memberikan penekanan lebih
terhadap kata Dia, tuturan langsung yang digunakan ini memberikan maksud bahwa
mbah Reso terseret dan sampai ikut ditahan karena Dia, tuturan ekspresif berupa
menyalahkan sekaligus menjawab pertanyaan tokoh Gus tersebut. Tuturan ―Dia pula
yang menyeret saya, Gus. Dia!‖ sahut Mbah Reso ini pun bersifat literal karena modus
kalimat yang di susun sesuai dengan mkasud yang diucapkan yang berupa kalimat berita
memberitahukan yang menyeret dan menahan mbah Reso adalah Dia, jadi pertanyaan
tokoh Gus secara literal dijawab oleh mbah Reso, karena jawaban yang diberikan sesuai
dengan maksud yang dituturkan tidak memiliki maksud lain selain apa yang dituturkan.
Dalam dialog diatas bentuk interseksi yang digunakan berupa tindak tutur langsung
literal.
Teori dan Metedologi
Konsep pragmatik ini untuk pertama kali diperkenalkan oleh Charles Morris
yang memiliki perhatian terhadap ilmu semiotik. Dalam semiotik, Charles membedakan
tiga konsep dasar yaitu sintaksis, semantik dan pragmatik. Sintaksis mempelajari
hubungan formal antara tanda-tanda bahasa dan makna struktural dalam kalimat,
semantik mempelajari hubungan antara tanda dengan objek, dan pragmatik mengkaji
hubungan antara tanda dengan penafsir (Habib, 2007: 212). Leech (2011: 19)
mengatakan bahwa pragmatik merupakan ilmu yang mengkaji mengenai makna dalam
hubungannya dengan situasi ujar. Secara praktis, pragmatik dapat didefinisikan sebagai
studi mengenai makna ujaran dalam situasi-situasi tertentu, dalam suatu program yang
menyeluruh mengenai studi bahasa sebagai sistem komunikasi.
Teori mengenai tindak tutur pertama kali dicetuskan oleh Austin (1911-1960).
Dalam bukunya How to Do Thing with Words (1962) ia mencetuskan teori tentang
tindak tutur (Speech Act Theory). Menurut Austin, ketika bertutur seseorang tidak hanya
bertutur tapi juga melakukan sesuatu tindakan. Austin pada dasarnya memandang
bahwa manusia, dengan menggunakan bahasa dapat melakukan tindakan-tindakan yang
disebut tindak tutur (speech Act) (Suko, 2012: 206).
Bagi Austin, tujuan penutur dalam bertutur bukan hanya untuk memproduksi
kalimat-kalimat yang memiliki pengertian dan acuan tertentu. Bahkan, tujuannya adalah
untuk menghasilkan kalimat-kalimat semacam ini dengan pandangan untuk memberikan
kontribusi jenis gerakan interaksional tertentu pada komunikasi. Misalnya, dalam
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berujar ‗Anjing galak itu ada di kebun‘, penutur bisa sedang melakukan tindak ilokusi
dalam bentuk memperingatkan seseorang agar tidak masuk ke dalam kebun. Dalam hal
ini, peringatan merupakan daya ilokusi ujaran itu (Cummings, 2007: 9-10). Yule (2006:
81) menerangkan bahwa tindak tutur merupakan usaha untuk mengungkapkan diri
mereka, orang-orang tidak hanya menghasilkan tuturan yang mengandung kata-kata dan
struktur gramatikal saja, tetapi mereka juga memperlihatkan tindakan-tindakan melalui
tuturan-tuturan itu.
Selanjutnya,Wijana (1996: 32-36) dalam bukunya menjelaskan mengenai bentuk
interseksi jenis tindak tutur bila tindak tutur langsung dan tidak langsung disinggungkan
(diinterseksikan) dengan tindak tutur literal dan tindak tutur tidak literal, akan
didapatkan tindak tutur-tindak tutur berikut ini.
(1) Tindak tutur langsung literal (direct literal speech act) adalah tindak tutur
yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud
pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah,
memberitakan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat Tanya, dan
sebagainya. Untuk ini dapat diperhatikan kalimat (64) sampai (66) berikut.
(64) Orang itu sangat pandai
(65) Buka Mulutmu!
(66) Jam berapa sekarang?
Tuturan (64), (65), dan (66) merupakan tindak tutur langsung literal bila secara berturutturut dimaksudkan untuk memberitakan bahwa orang yang dibicarakan sangat pandai,
menyuruh agar lawan tutur membuka mulut, dan menanyakan pukul berapa ketika itu.
Maksud memberitakan diutarakan dengan kalimat berita (64), maksud memerintah
dengan kalimat perintah (65), dan maksud bertanya dengan kalimat Tanya.
(2) Tindak tutur tidak langsung literal (indirect literal speech act) adalah tindak
tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang
dimaksudkan penutur. Dalam tindak tutur ini maksud memerintah diutarakan dengan
kalimat berita atau kalimat Tanya. Untuk jelasnya dapat dilihat kalimat (67) dan (68)
berikut ini.
(67) Lantainya kotor
(68) Di mana Handuknya?
Dalam konteks seorang ibu rumah tangga berbicara dengan pembantunya pada (67),
tuturan ini tidak hanya informasi tetapi terkandung maksud memerintah yang
diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat berita. Makna kata-kata yang
menyusun (67) sama dengan maksud yang dikandungnya. Demikian pula dalam konteks
seorang suami bertutur dengan istrinya pada (68) maksud memerintah untuk
mengambilkan handuk diungkapkan secara tidak langsung dengan kalimat Tanya, dan
makna kata-kata yang menyusunnya sama dengan maksud yang dikandung.
(3) Tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral speech act) adalah
tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan,
tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud
penuturnya. Maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat perintah, dan maksud
menginformasikan dengan kalimat berita. Untuk jelasnya dapat diperhatikan (73) dan
(74) di bawah ini.
(73) Suaramu bagus, kok
(74) Kalau makan biar kelihatan sopan, buka saja mulutmu!.
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Dengan tindak tutur langsung tidak literal penutur dalam (73) memaksudkan bahwa
suara lawan tuturnya tidak bagus. Sementara itu dengan kalimat (74) penutur menyuruh
lawan tuturnya yang mungkin dalam hal ini anaknya, atau adiknya untuk menutup
mulut sewaktu makan agar terlihat sopan. Data (73) dan (74) menunjukkan bahwa di
dalam analisis tindak tutur bukanlah apa yang dikatakan yang penting, tetapi bagaimana
cara mengatakannya. Hal lain yang perlu diketahui adalah kalimat Tanya tidak dapat
digunakan untuk mengutarakan tindak tutur langsung tidak literal.
(4) Tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act)
adalah tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang
tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Untuk menyuruh seorang
pembantu menyapu lantai yang kotor, seorang majikan dapat saja dengan nada tertentu
mengutarakan kalimat (75). Demikian pula untuk menyuruh seorang tetangga
mematikan atau mengecilkan volume radionya, penutur dapat mengutarakan kalimat
berita dan kalimat Tanya (76) dan (77) berikut.
(75) Lantainya bersih sekali
(76) Radionya terlalu pelan, tidak kedengaran
(77) Apakah radio yang pelan seperti itu dapat kau dengar
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan pendekatan
teori pragmatik. Sumber data merupakan sumber dari mana data itu diperoleh. Di dalam
penelitian sumber data dapat berupa tempat, informan, kejadian, dokumen, situs, dan
lain sebagainya (Santoso, 2014: 51). Sumber data dalam penelitian ini adalah antologi
cerpen Penjagal Itu Telah Mati, dan data penelitian ini adalah tuturan yang di dalamnya
mengandung tindak tutur ekspresif. Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik
total sampling yaitu mencari data keseluruhan dari setiap tuturan-tuturan yang muncul
pada setiap tokoh, baik pada tokoh laki-laki, tokoh perempuan, tokoh orangtua dan
tokoh anak muda ataupun yang masih muda (anak kecil). Data diperoleh dengan
menggunakan metode analisis dokumen atau dokumentasi. Objek penelitian ini berupa
antologi cerpen dan yang diteliti adalah pemakaian tindak tutur ekspresif di
dalamnya.Validitas data menggunakantehnik Peer Group (teman sejawat) atau Focus
Group Discussion (FGD) untuk memperoleh data penelitian dari informan yang
bersifat pribadi atau kelompok (Bungin, 2011: 238).
Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian ini diperoleh data yang mengandung tuturan ekspresif
berjumlah 134 datayang terdiri dari 1) penggunaan tindak tutur langsung literal ada 108
data pemakaian yang meliputi ekspresif meminta maaf dan memuji paling banyak
muncul, 2) penggunaan tindak tutur tidak langsung literal ada 23 data pemakaian yang
meliputi ekspresif meminta maaf dan memprotes yang paling banyak muncul 3)
penggunaan tindak tutur langsung tidak literal ada 1 data pemakaian meliputi ekspresif
sengsara, dan 4) tindak tutur tidak langsung tidak literal ada 2 data pemakaian yang
meliputi ekspresif mengkritik dan mengumpat.
Tabel Data Temuan
No
Tuturan ekspresif
Tindak Tutur Langsung Literal
∑
1.
Memaki
√
1
2.
Sengsara
√
7
3.
Membantah
√
7
4.
Memprotes
√
1
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5.
Menyalahkan
6.
Bersyukur
7.
Senang
8.
Berharap
9.
Jengkel
10. Memprotes
11. Mengkritik
12. Kebingungan
13. Salam
14. Meminta Maaf
15. Terkejut
16. Tertawa
17. Bersimpati
18. Terimakasih
19. Memuji
20. Menyetujui
21. Mengecam
22. Menyesal
23. Selamat
24. Turut Berduka Cita
25. Mengutuk
26. Mengejek
Jumlah

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

No
Tuturan Ekspresif
1.
Sombong
2.
Takut
3.
Meminta Maaf
4.
Memprotes
5.
Bersyukur
6.
Membantah
7.
Marah
8.
menyesalkan
9.
Salam
10. Sengsara
11. Menyetujui
12. Mengejek
13. Menyalahkan
14. Mengecam
Jumlah

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

No
Tuturan Ekspresif
1.
Sengsara
Jumlah

√

3
3
4
8
1
2
3
1
7
15
1
1
5
9
12
8
2
2
2
1
2
1
108
∑

Tindak Tutur Tidak Langsung Literal
2
1
4
4
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
23

∑

Tindak Tutur Langsung Tidak Literal
1
1
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No

Tuturan Ekspresif

1.
Mengkritik
2.
Mengumpat
Jumlah

∑

Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak
Literal
√
√

1
1
2

1. Tindak Tutur Langsung Literal
Tindak tutur langsung literal (direct literal speech act) adalah tindak tutur yang
diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud
pengutaraannya. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat perintah,
memberitakan dengan kalimat berita, menanyakan sesuatu dengan kalimat Tanya, dan
sebagainya.
1) Permintaan maaf, berikut dialognya:
Mei Hwa: ―Berarti sekarang 54 tahun. Kenapa melajang?‖
Lel: ―Aku pernah menikah, Mei. Bubar. Tanpa anak.‖
Mei Hwa: ―Maaf.‖(hlm 52).
Dalam dialog diatas terlihat ada permintaan maaf yang diucapkan oleh tokoh
Mei Hwa kepada tokoh Lel atas pertanyaannya mengenai kenapa masih melajang
sampai umur 54 tahun―Berarti sekarang 54 tahun. Kenapa melajang?‖ , kemudian
dijawab oleh tokoh Lel bahwa dia sudah menikah tetapi sudah bubar, ―Aku pernah
menikah, Mei. Bubar. Tanpa anak.‖ Kemudian Mei Hwa meminta maaf atas
pertanyaanya ―Maaf‖ pada tuturan tersebut tokoh Mei Hwa melakukan tuturan
langsung yang bersifat literal. Tindak tutur langsung literal sendiri adalah tindak tutur
yang diutarakan dengan modus tuturan dan makna yang sama dengan maksud
pengutaraannya. Kata ―Maaf‖ di sini bermaksud meminta maaf atas apa yang
dipertanyakan Mei Hwa kepada tokoh Lel, tidak ada maksud lain selain meminta maaf
atas ucapannya yang takut menyakiti perasaan tokoh Lel dalam dialog tersebut. Secara
literal makna yang terkandung pun sama dengan maksud tuturan meminta maaf kepada
tokoh Lel, kata ―Maaf‖ di sini memiliki makna yang sama dengan maksud untuk
meminta maaf bukan sebaliknya, jadi tuturan ―Maaf‖ bersifat literal sesuai makna dan
maksud si penutur kepada mitra tutur. Dalam tuturan ekspresif di atas tokoh Mei Hwa
menggunakan tindak tutur langsung literal dalam mengucapkan tuturan ekspresif berupa
permintaan maaf kepada tokoh Lel.
2) Memuji
Mei Hwa: ―Seperti melamun. Teringat seseorang?‖ sergah dia. Lagi-lagi
dengan senyuman tipis.
Lel: ―Senyumanmu manis, Mei.‖ (hlm 46).
Dalam tuturan diatas terdapat tuturan ekspresif berupa tuturan memuji yang
dituturkan tokoh Lel kepada tokoh Mei Hwa. ―Senyumanmu manis, Mei.‖ Dalam
tuturan tersebut terlihat tokoh Lel memuji senyuman Mei begitu manis ketika mereka
terlibat dalam sebuah percakapan. Apa yang dituturkan oleh tokoh Lel dalam dialog
diatas termasuk dalam tuturan langsung literal karena modus tuturan dan makna yang
sama dengan maksud pengutaraannya. Maksud tuturan tersebut adalah memuji senyum
manisnnya tokoh Mei dan makna nya pun juga sama bahwa senyuman Mei itu manis
Senyumanmu manis, Mei dalam tuturan ini tidak terdapat makna yang bertentangan
dengan maksud ujaran yang diucapkan. Jadi dalam tuturan ekspresif memuji yang
dituturkan oleh tokoh Lel kepada tokoh Mei Hwa mengandung tindak tutur langsung
literal.
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2. Tindak Tutur Tidak Langsung Literal
Tindak tutur tidak langsung literal (indirect literal speech act) adalah tindak
tutur yang diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud
pengutaraannya, tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang
dimaksudkan penutur. Dalam tindak tutur ini maksud memerintah diutarakan dengan
kalimat berita atau kalimat Tanya.
1) Meminta Maaf
Gus: ―Siapa yang dibunuh dan dikuburkan itu, Mbah? Lelaki,
perempuan? Tua, muda? Ada yang sampean kenal?‖ Tanya saya, setelah sekian
lama dia terdiam sembari terus menatap sesuatu, entah apa, di kejauhan.
Mbah Reso tergeragap, ―Ah, maaf, Gus.‖ Dia mengehala nafas panjang.
Menjangkau gelas di atas meja, lalu menyeruput kopi hitam yang kental yang
disuguhkan anak perempuannya. … … …(hlm 8).
Pada dialog diatas terdapat tuturan ekspresif berupa permintaan maaf yang di
tuturkan oleh mbah Reso kepada tokoh Gus mengenai pertanyaan yang ditujukan
kepadanya, Gus: ―Siapa yang dibunuh dan dikuburkan itu, Mbah? Lelaki, perempuan?
Tua, muda? Ada yang sampean kenal?‖ Tanya saya, setelah sekian lama dia terdiam
sembari terus menatap sesuatu, entah apa, di kejauhan, kemudian dijawab Mbah Reso
tergeragap, ―Ah, maaf, Gus.‖pada tuturan ekspresif meminta maaf ini, tuturan yang
digunakan berupa tuturan tidak langsung literal karena, tuturan Ah, maaf, Gus di sini
diutarakan karena secara tidak langsung Mbah Reso melamun ketika diajak bicara oleh
tokoh Gus, Mbah Reso tergeragap konteks ini menjelaskan bahwa Mbah Reso sedang
tidak fokus dengan obrolan tokoh Gus, karena tokoh Mbah Reso melamun, secara tidak
langsung permintaan maaf yang dituturkan Mbah Reso diujarkan karena melamun dan
tidak fokus ketika diajak berbicara oleh tokoh Gus. tetapi secara literal tuturan Ah, maaf,
Gus memiliki makna dan maksud yang sama yaitu meminta maaf kepada tokoh Gus.
Dalam tuturan permintaan maaf di atas Mbah Reso melakukan tindak tutur tidak
langsung literal dalam menjawab pertanyaan dari tokoh Gus.
2) Memprotes
Mbah Reso: ―kayane gak ana urusan karo Gusti Allah, Gus, meski nama
Tuhan acap dibawa-bawa. Negara, Gus, Negara kadang ngalah-ngalahke
Gusti Allah.‖
Saya kembali terdiam. Tertunduk, kelu.
Dalam tuturan di atas yang di tuturkan Mbah Reso terpadat tuturan ekspresif
berupa memprotes mengenai kekuasaan negara melebihi kekuasaan Tuhan, Negara,
Gus, Negara kadang ngalah-ngalahke Gusti Allah. Dalam tuturan tersebut secara tidak
langsung Mbah Reso memprotes tentang negara yang kuasanya melebihi Tuhan dalam
mengatur hidup manusia. Mbah Reso memprotes karena pada saat itu (zaman PKI)
nyawa manusia ditentukan oleh negara, hak hidupnya tergantung oleh Negara, terutama
bagi mereka yang dianggap PKI atau anak keturunan PKI. Selain tuturan tidak langsung
dalam tuturan tersebut, tuturan Negara, Gus, Negara kadang ngalah-ngalahke Gusti
Allah bersifat literal karena, makna dan maksud tuturan yang disampaikan sama dengan
maksud tuturan, bahwa memang negara kadang-kadang mengalahkan Gusti Allah. Jadi
tuturan diatas terdapat tindak tutur tidak langsung literal yaitu tindak tutur yang
diungkapkan dengan modus kalimat yang tidak sesuai dengan maksud pengutaraannya,
tetapi makna kata-kata yang menyusunnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan
penutur.
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3. Tindak Tutur Langsung Tidak Literal
Tindak tutur langsung tidak literal (direct nonliteral speech act) adalah tindak
tutur yang diutarakan dengan modus kalimat yang sesuai dengan maksud tuturan, tetapi
kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki makna yang sama dengan maksud
penuturnya.
1) Sengsara
Mbah Reso adalah salah seorang yang diciduk dan ditahan. Dari penjara
local, di B, kemudian Mlaten Semarang, dan terkahir di Nusakambangan.
Tak lama, katanya.―Cuma 15 hari, enam bulan, empat tahun,‖ ujar dia
sambil terkekeh ketika kali pertama saya, diantar Badrun, menjumpai lelaki
tua yang masih pengkuh itu. Humor yang getir. (hlm 9)
Dalam tuturan di atas terdapat tuturan ekspresif sengsara yang diujarkan oleh
Mbah Reso mengenai penahanannya dulu. Pada tuturan diatas Mbah reso menggunakan
tuturan langsung tidak literal yaitu tuturan yang diutarakan dengan modus kalimat yang
sesuai dengan maksud tuturan, tetapi kata-kata yang menyusunnya tidak memiliki
makna yang sama dengan maksud penuturnya. ―Cuma 15 hari, enam bulan, empat
tahun,‖ secara langsung tuturan itu membaritahukan perihal lama Mbah Reso di tahan
yaitu 15 hari, enam bulan, empat tahun. Secara literal makna dan maksud yang
diutarakan tidak sesuai karena terdapat kata ―Cuma‖ di awal tuturan, kata cuma di sini
bermakna sebentar, tetapi dalam tuturan tersebut 15 hari, enam bulan, empat tahun
termasuk dalam kurun waktu yang lama karena sudah melebihi setahun. Jadi secara
literal tuturan ―Cuma 15 hari, enam bulan, empat tahun,‖ tidak literal karena makna
dan maksudnya tidak sama dengan apa yang dituturkan.
4. Tindak Tutur Tidak Langsung Tidak Literal
Tindak tutur tidak langsung tidak literal (indirect nonliteral speech act) adalah
tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan makna kalimat yang tidak
sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan.
1) Mengkritik
Mbakyu: ―Cuma beberapa bulan? Cuma? Kau tak bias mereduksi
penderitaan, kesakitan, dengan kata cuma. Sedetik atau sehari ketika itu
dihayati, dialami, oleh siapa pun sebagai penderitaan, sebagai sesuatu yang
amat menyerikan, tak bisa kau potong-potong jadi cuma sedetik, cuma
sehari, atau cuma beberapa bulan!‖(hlm 25).
Tuturan diatas yang diujarkan oleh tokoh Mbakyu termasuk dalam tuturan tidak
langsung tidak literal karena tindak tutur yang diutarakan dengan modus kalimat dan
makna kalimat yang tidak sesuai dengan maksud yang hendak diutarakan. Cuma
beberapa bulan? Cuma? Kau tak bias mereduksi penderitaan, kesakitan, dengan kata
cuma seperti tuturan ini secara tidak langsung penderitaan dan kesakitan tidak bisa
dianggap sepele atau diremehkan karena sesuatu hal. Tokoh Mbakyu menjelaskan
bahwa lama atau sedikitnya waktu merasakan sakit tidak bisa dianggap sepele, Sedetik
atau sehari ketika itu dihayati, dialami, oleh siapa pun sebagai penderitaan, sebagai
sesuatu yang amat menyerikan, tak bisa kau potong-potong jadi cuma sedetik, cuma
sehari, atau cuma beberapa bulan!, dalam tuturan tersebut bersifat tidak literal karena
ada penanda kata ―cuma‖ dalam awal kalimat, yang secara makna berarti sebentar.
Dalam tuturan di atas kata ―cuma‖ ini memberikan makna dan maksud berbeda dengan
maksud yang dituturkan Mbakyu mengenai penderitaan dan kesakitan Cuma beberapa
bulan? Cuma? Kau tak bisa mereduksi penderitaan, kesakitan, dengan kata cuma dan
Sedetik atau sehari ketika itu dihayati, dialami, oleh siapa pun sebagai penderitaan,
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sebagai sesuatu yang amat menyerikan, tak bisa kau potong-potong jadi cuma sedetik,
cuma sehari, atau cuma beberapa bulan! di sini bahwa tuturan tersebut bermaksud
setiap penderitaan memiliki estimasi waktu bagi penderitanya yang begitu lama
menyimpan rasa sakit dan menderita. Dalam penjelasan yang diutarakan tokoh Mbakyu
disini, apa yang dialami oleh tokoh Ibu atas penderitaan mengenai suaminya yang
dibunuh pada saat peristiwa PKI merupakan penderitaan yang sangat lama tidak
sebentar, maka Mbakyu menjelaskan dengan bertutur Cuma beberapa bulan? Cuma?
dan tak bisa kau potong-potong jadi cuma sedetik, cuma sehari, atau cuma beberapa
bulan!.
2) Mengumpat
Gus: ―Enggak. Aku masih kagum saja mendengar uraianmu tentang
penghayatan subjektif dan objektif itu. Aku menyesal, kenapa dulu selalu
bolos saat dosen filsafatku, Pak Mulyono, mengajar. kalau dulu akau acap
mengikuti kuliah dia, mungkin sekarang tak kesulitan memahami
omonganmu, Mbak,‖ ujarku, dengan nada dan lagak bersungguh-sungguh
agar terdengar seperti keluh.
Mbakyu: ―Prek!‖ sergah Mbakyu seraya tersenyum. (hlm 27).
Dalam doalog di atas terdapat tuturan ekspresif berupa mengumpat yaitu kata
―Prek‖, kata ini merupakan kata khas Semarangan. pada kata ―Prek‖ terdapat tuturan
tidak langsung tidak literal yang diujarkan oleh tokoh Mbakyu kepada tokoh Gus. Kata
―Prek‖ dituturkan secara tidak langsung yang bermaksud tidak mengumpat tapi
penolakan dengan candaan terlihat dalam konteks sergah Mbakyu seraya tersenyum di
sini menggambarkan bahwa apa yang diucapkan tidak benar- benar mengumpat tetapi
lebih kearah menanggapi pernyataan tokoh Gus dengan candaan menggunakan
penolakan kata ―Prek‖. Pada kata ―Prek‖ sifatnya tidak literal karena secara maknanya
kata ―Prek‖ adalah mengeprekkan atau tidak urusan yang arahnya ke sifat kasar, tetapi
dalam tuturan di atas kata Prek bermakna penolakan dengan nada bercanda tidak serius
seperti halnya sebuah umpatan biasa diucapkan. Tokoh Mbakyu berkata ―Prek‖
menolak atas pernyataan yang diujarkan oleh tokoh Gus kepada Mbakyu Aku menyesal,
kenapa dulu selalu bolos saat dosen filsafatku, Pak Mulyono, mengajar. kalau dulu
akau acap mengikuti kuliah dia, mungkin sekarang tak kesulitan memahami
omonganmu, Mbak.
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut. (1) dalam tuturan ekspresif yang digunakan oleh para tokoh dalam cerpen
penggunaan tuturan langsung literal (108 data) lebih banyak digunakan untuk
menyampaikan maksud dan makna tuturan ketika berkomunikasi dengan mitra tutur. (2)
selain tuturan langsung literal, banyaknya penggunaan tindak tutur tidak langsung tidak
literal juga digunakan para tokoh sebagai bentuk tuturan untuk menyampaikan maksud
yang tersirat kepada lawan tuturnya. Data pemakaian tindak tutur ini mencapai 23 data
yang muncul dalam cerpen Penjagal Itu Telah Mati. (3) sedikitnya penggunaan tindak
tutur langsung tidal literal (1 data) dan tindak tutur tidak langsung tidak literal (2 data)
mengindikasikan bahwa semua tuturan yang dilakukan sifatnya jelas dan terarah dengan
maksud dan makna yang disampaikan oleh setiap tokoh dalam cerpen tersebut. Dan (4)
tuturan ekspresif yang mendominasi dan banyak muncul adalah ekspresif meminta
maaf, dalam penggunaan tuturan langsung literal banyak muncul ekspresif berupa
meminta maaf dan juga muncul dalam bentuk tindak tutur tidak langsung literal.

122

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Daftar Pustaka
Austin, J.L. 1962. How to do Things with Words. Oxford: Oxford University Press.
Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke
Arah ragam Varian Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Cummings, Louise. 2007. Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Habib. 2007. ― Memahami Al-quran Berdasarkan Kaidah-kaidah Pragmatik‖.
Adabiyyat, Vol. 6, Nomor 2, Desember 2007, hlm. 211-212.
Leech, Geoffrey. 2011. Prinsip-Prinsip Pragmatik. Jakarta: UI Press.
Santoso, Riyadi. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Kebahasaan. Draf Buku. Solo:
Universitas Sebelas Maret Fakultas Sastra dan Seni Rupa.
Suko, Raharjo. 2012. ―Implikatur Tindak Tutur Deklarasi: Sebuah kajian Pragmatki
Sebagai Fenomena Pasuwitan Pada Masyarakat Samin di Pati, Jawa Tengah oleh
Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang‖. Jurnal Pengembangan
Humaniora, Vol.12, Nomor 3, Agustus 2012, hlm. 205-212.
Susanto, Gunawan Budi. 2015. Penjagal Itu Telah Mati. Blora: Pataba Press.
Wijana, I D. Putu. 1996. Dasar-Dasar Pragmatik. Yogyakarta: Andi Offset.
Yule, George. 2006. Pragmatik, Terjemahan Dari Indah Fajar Wahyuni. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

123

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

REALITAS KONSTRUKSI PEREMPUAN SASAK
DALAM TRADISI MERARIQ
(Di Desa Sikur Barat Kec.Sikur Kab.Lombok timur NTB)

Lia Sukmawati
Program Studi Magister Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: sukmawatilia5@gmail.com
Bani Sudardi
Program Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: banisudardi@yahoo.co.id
Dwi Susanto
Program Pascasarjana Kajian Budaya Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: dwisusanto81@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to determine the form of Sasak women's construction in the
Merariq tradition and to know the form of discrimination of women who formulated the
problem of how the construction reality of Sasak women in the Merariq tradition and what kind
of discrimination of women in Merariq tradition in Sikur village west of Kec. Sikur Kab. East
Lombok NTB, this research is a qualitative field research. Data is obtained from primary and
secondary data sources. Primary data is the result of interviews to informants including
religious leaders, community leaders and local Sasak women. Secondary data are other sources
that support research. Related books, journals, thesis. This study uses feminist theory Simon de
Beauvior. The data obtained in the field were assessed using qualitative descriptive technique,
ie data obtained from interviews, observations, and documentation, then compiled, explained
and analyzed with clearly described arguments with words and sentences. The research finds
that the reality of the construction of the Sasak women in the Merariq tradition is seen in a
position that is often a condition of decline, abducted by men that is the tradition merariq /
married, even if escaped will be a disgrace for women, so women must accept it, the form of
discrimination that arises is that many early marriages and divorce marriages resulted in many
Sasak women who lost their educational opportunities. Then because of the social structure of
society that places women as domestic creatures so that most parents are more proud of girls
getting married faster.
Keywords: Construction, Sasak Women, Merariq
ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konstruksi perempuan Sasak
dalam tradisi Merariq dan mengetahui bentuk diskriminasi perempuan yang berumuskan
masalah bagaimana realitas konstruksi perempuan Sasak dalam tradisi Merariq dan apa saja
bentuk diskriminasi perempuan dalam tradisi Merariq di desa Sikur barat Kec. Sikur Kab.
Lombok timur NTB, penelitian ini merupakanpenelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data
diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara terhadap
informan yang meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat dan perempuan Sasak setempat. Data
sekunder yaitu sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.buku-buku yang terkait, jurnal,
tesis. Penelitian ini menggunakan teori feminis Simon de Beauvior. Data yang diperoleh di
lapangan dikaji dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari
wawancara, observasi, maupun dokumentasi, kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis
dengan argumentasi yang dideskripsikan dengan kata-kata dan kalimat secara jelas. Hasil
penelitian menemukan bahwa realitas konstruksi perempuan Sasak dalam tradisi Merariq
terlihat dalam posisi yang seringkali menjadi kondisi terpuruk, di culik oleh laki-laki itulah yang
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dimaksud tradisi merariq/menikah, kalaupun melarikan diri akan menjadi aib tersendiri bagi
perempuan, maka perempuan harus menerimanya, sehingga bentuk diskriminasi yang muncul
ialah banyak terjadi pernikahan dini dan kawin cerai mengakibatkan perempuan Sasak banyak
yang kehilangan kesempatan pendidikannya. Kemudian karena struktur sosial masyarakat yang
menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik sehingga sebagian besar orang tua lebih
bangga anak perempuan menikah lebih cepat.
Kata Kunci: Konstruksi, Perempuan Sasak, Merariq

Pendahuluan
Budaya merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan lahir
bersamaan dengan lahirnya manusia. (Sulasman, 2013: 28) dengan demikian, dari
definisi di atas dapat di simpulkan bahwa budaya merupakan suatu hal yang melekat
dalam diri manusia dan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Dimana budaya tersebut, akan
mengikat kehidupan masyarakat setempat. Di desa Sikur Barat Kec. Sikur Kab. Lombok
timur masih memegang erat tradisi merariq (Penculikan), suatu istilah pernikahan yang
ada di Lombok. Tradisi merariq ini melibatkan perempuan Sasak (Nama perempuan
yang tinggal di Lombok) sebagai salah satu pelaku.
Perempuan Sasak adalah nama yang diberikan sebagai marga daerah untuk
perempuan yang lahir di daerah Lombok dan kemudian menetap sebagai warga Lombok
bersama keluarga atau keturunannya. Tradisi merariq ini berlaku bagi perempuan Sasak
dan laki-laki di Lombok, ketika perempuan yang menjalin hubungan kemudian di culik
oleh laki-laki tersebut maka sudah termasuk menikah. Tradisi ini tanpa di sadari telah
memberikan pengaruh yang mendeskriminasi perempuan.
Desa Sikur barat merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kec.
Sikur Kab. Lombok Timur, masih melestarikan tradisi Merariq (Penculikan) hingga
budaya patriarki memposisikan adanya diskriminasi perempuan dan dampak negatif
seperti terjadinya nikah dini yang berkelanjutan yang menyebabkan maraknya kawin
cerai. Meskipun peraturan negara telah mengeluarkan bahwa tidak boleh terjadi
pernikahan dini, tetapi tidak dengan desa Sikur barat, ketika anak perempuannya telah
diculik maka akan menjadi aib besar dan memalukan kalau terjadi pembatalan, sehingga
cenderung perempuan Sasak secara tidak langsung mendapatkan diskriminasi.
Secara teososiologis, masyarakat di Desa Sikur pada umumnya adalah
masyarakat yang beragama Islam, yakni Islam yang berfaham pada Nahdlatul Wathan
(NW). Tingkat religiusitas masyarakat Desa Sikur barat masih sangat kental sehingga
doktrin yang mendominasi ialah merariq adalah solusi tepat para orang tua yang tidak
mampu melanjutkan pendidikan anaknya, agar terhindar dari perbuatan yang melanggar
syariat Islam. Sehingga merariq dengan cara menculik telah menjadi tradisi yang
melekat bagi warga desa Sikur. Adapun rumusan masalah yang muncul ialah bagaimana
realitas konstruksi perempuan Sasak dalam tradisi merariq dan apa saja bentuk diskriminasi
perempuan dalam tradisi merariq di desa Sikur barat Kec. Sikur Kab. Lombok timur NTB,

Teori dan metodelogi
Konsep yang melekat pada perempuan dikonstruksi secara sosial maupun
kultural. Perempuan Sasak dikonstruksi sebagai sosok yang lemah lembut, cantik,
emosional, atau keibuan. Karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap
sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis dan ketentuan Tuhan. Dalam hal ini
perempuan Sasak di desa Sikur barat seakan-akan pasrah dengan keadaan tradisi yang
seolah mengikatnya. Seakan-akan kodrat perempuan Sasak kalau sudah terlihat dedare
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(gadis) berarti siap untuk di culik kemudian berumah tangga. Adapun faktor penyebab
diskriminasi perempuan menurut feminis liberal, faktor penyebab munculnya
diskriminasi gender terhadap kaum perempuan adalah berakar dari perempuan itu
sendiri yang powerless (tidak berdaya), sedangkan menurut feminis radikal, faktor
penyebab munculnya diskriminasi gender adalah kultur yang patriarki. (Rohmaniyah,
2009: 32).
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan
menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah jenis metode penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan atau data-data deskriptif berupa kata-kata dalam
bentuk tulisan dan lisan dari individu dan perilaku yang diamati. (Soehadha, 2012: 85).
Penelitian ini dilakukan di Desa Sikur Kec. Sikur Kab. Lombok timur NTB. peneliti
menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu metode yang memungkinkan peneliti
untuk melakukan observasi, wawancara dan berinteraksi untuk mendapatkan data
primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik
observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.
Hasil dan Pembahasan
Konstruksi perempuan Sasak dalam Tradisi Merariq di Desa Sikur
Dalam adat Sasak pernikahan sering disebut dengan merariq Secara etimologis
kata merariq diambil dari kata ―lari‖, berlari. Merariqan berarti melai‘ang artinya
melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat penikahan yang masih diterapkan di Lombok.
Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut merariq (Salam, 1992: 22). Merariq sebagai
sebuah tradisi yang biasa berlaku pada suku Sasak di Lombok ini memiliki logika
tersendiri yang unik. Bagi masyarkat Sasak, merariq berarti mempertahankan harga diri
dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil
atau melarikan seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua
gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk
memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena
mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta
secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.
Perempuan Sasak yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural melekat
sebagai sosok yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan dan bahkan patuh.
Sehingga terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat,
dimana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial justru
dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Dalam
hal ini, kaum perempuan di desa Sikur seakan-akan pasrah dengan keadaan budaya
yang mengikatnya, seakan-akan kodrat perempuan adalah hanya sebagai pengurus
rumah tangga.
Tradisi merariq atau kawin lari dengan cara menculik tersebut sangat menjadi
kebanggaan warga desa Sikur yang memiliki anak perempuan, seperti yang
diungkapkan oleh ibu Nurasiah (wawancara, oktober 2017) mengatakan dengan tegas
bahwa saya lebih mempercayai laki-laki yang berani melarikan anak gadis saya dari
pada datang meminta, karena anak gadis kami adalah orang yang berharga dan sebagai
orang tua, kami memiliki harapan anak kami mendapatkan suami yang bertanggung
jawab serta pemberani. Merariq ini juga memang sudah menjadi tradisi di desa Sikur
ini, kami merasa biasa saja dan tidak ada yang istimewa kalau anak gadis kami harus di
minta.
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Pendapat di atas menunjukkan bahwa tradisi merariq telah melekat dengan
warga desa Sikur, tanpa sedikitpun ingin melihat dampak negatif dari merariq tersebut
seperti terjadinya pernikahan dini, karena kesenjangan sosial sehingga kesadaran
tentang pendidikan perempuan sudah tidak terlintas dalam paradigma berfikirnya,
terkonsep bahwa perempuan lebih aman apabila menikah. Dan bahkan lebih banyak
orang tua perempuan Sasak di desa Sikur bangga ketika anaknya menikah muda.
Bentuk Diskriminasi perempuan Sasak di desa Sikur
Tradisi merariq di desa Sikur pada realitasnya menimbulkan bentuk diskriminasi bagi
perempuan Sasak, yaitu dimarginalkan, stereotipe dan peran ganda hingga kesempatan
sehingga kesempatan yang dimiliki laki-laki seperti meraih pendidikan belum
sepenuhnya di dapatkan. Semakin rendah tingakat kesadaran pendidikan orang tua
perempuan maka semakin tinggi asumsinya tentang peran perempuan yang hanya
mampu melakukan pekerjaan domestik saja.
Diungkapkan oleh ibu Seriasih dalam (Wawancara, oktober 2017) yang mengatakan
bahwa perempuan akan sekolah setinggi apapun tetap akan bekerja di dapur, soal
pendidikan cukup sampai SMP atau SMA saja karena tugasnya hanya melayani anak
dan suaminya kalau sudah menikah. Dan tidak baik perempuan menikah terlalu tua, dan
memang lebih baik menikah lebih cepat untuk menghindari perbuatan yang tidak
diinginkan. Karena kalau sudah menikah setinggi apapun ilmu perempuan tetap
kewajibannya untuk mengikuti perintah suaminya.
Pendapat ibu Seriasih sudah cukup menjelaskan kuatnya tradisi merariq yang
mengakibatkan diskriminasi bagi perempuan Sasak. Adapaun faktor penyebab
diskriminasi menurut feminis radikal, faktor penyebab munculnya diskriminasi gender
adalah kultur patriarki dan menurut feminis liberal, faktor penyebab munculnya
diskriminasi gender terhadap kaum perempuan berakar dari perempuan itu sendiri yang
pwerless (tidak berdaya) (Rohmaniyah, 2009: 32).
Kesimpulan
Perempuan Sasak yang terikat oleh tradisi merariq memiliki keterkukungan dalam
menentukan jalan hidupnya, karena merariq bisa saja merebut harapannya. Tersebab
membatalkan pernikahan ialah aib terbesar yang diunggulkan untuk perempuan,
sehingga perempuan Sasak di desa Sikur barat tersebut hanya sedikit yang mampu
menemukan keadilannya yaitu yang memiliki tekad kebebasan. Tetapi lebih banyak
yang mengalami pengalaman didiskriminasi oleh tradisi merariq sehingga belum pada
umurnya sudah banyak yang menjadi ibu dan janda.
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Gambar 1.
Peta Kec. Sikur Kab. Lombok Timur

Gambar 2.
Pengantin yang sudah merariq

Gambar 3.
Acara Nyongkolan ke rumah perempuan
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ABSTRAK
Penerimaan dari siswa non-disabilitas terhadap siswa berkebutuhan khusus merupakan
salah satu kriteria keberhasilan pendidikan inklusi. Kesadaran terhadap anak
berkebutuhan khusus perlu dibangun untuk meningkatkan penerimaan. Buku anak dapat
digunakan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan
kesadaran terhadap anak berkebutuhan khusus.Studi ini merupakan tinjauan naratif dari
studi terdahulu mengenai anak berkebutuhan khusus dalam buku anak. Pencarian artikel
jurnal elektronik di situs E-resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 23 studi
yang memenuhi kriteria ditemukan. Hasil penelitian merumuskan kriteria buku anak
dalam meningkatkan kesadaran serta merekomendasi kegiatan membaca disertai diskusi
untuk membangun kesadaran dan penerimaan di kelas inklusi.
Kata kunci : kesadaran terhadap anak berkebutuhan khusus, buku anak, anak
berkebutuhan khusus, sekolah inklusi, penerimaan, narrative review
ABSTRACT
Peer acceptance from non-disabled students toward students with special needs is one of
the criteria of successful inclusive school. Fostering disability awareness is important to
increase acceptance. Children's books can be used to provide knowledge and experience
to foster disability awareness. This study is a narrative review of previous studies that
discussed children with special needs in the children's books. We reviewed studies by
searching in E-resources National Library of Indonesia and references from relevant
articles published last ten years. 23 studies that met the criteria found.The results of this
study tried to make criteria children's book that can use to building disability
awarenessand recommended reading activities with discussions to foster awareness and
acceptance in the inclusive classroom.
Keywords : disability awareness, children‘s book, children with special needs, inclusive
school, peer acceptance, narrative review

Introduction
The philosophy of inclusive education is 'education for all' (Salend, 2011). So,
we can say that inclusive education bringing student with various cultures, ethnics,
religions, languages, gender, learning styles, economic background, and disabilities to
learn at the same place and get the same opportunity. Indonesia is one of the countries
that implementing inclusive education. This is confirmed in the Decree of the Minister
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of Education and Culture No. 70 of 2009 on the implementation of inclusive education.
Furthermore, Act of The Republic Indonesia Number 8 The year 2016 on People with
disability article 10 affirms the right for children with special needs to learn, either in
special schools or inclusive schools. Based on those rules about implementing inclusive
education, there are many schools which were originally a public school turned into an
inclusive school.
There are many things that must be considered for the success of inclusion, such
as instructional strategies, accessibility, assistive technology, collaboration teams in
schools, typically developing peers, and family support (Alquraini & Gut, 2012).
Attitudes and adaptation of student is a major component of the success of inclusive
education (Cross, Traub, Hutter-Pishgahi & Shelton, 2004). Thus, An inclusive school
is successful when the environment fosters acceptance and friendship.
If non-disabled students are less able to adapt and low acceptance of the student
with disabilities, it can makes various problems arise. Low acceptance and negative
attitudes from non-disabled can make students with special needs experiencing bullying
(Forlin & Chamber, 2003; Swearer & Himel, 2015), peer rejection (Ison, et al., 2010),
less popular, have fewer friends, feeling lonely (Carter & Spencer, 2006) and have
mental illness (Rivers, Noret, Poteat & Ashurst, 2009). It also makes children with
special need have academic problems such as decreased learning achievement (Jan &
Husain, 2015), down the level of confidence, lost trust in others and increased
depression (Fullchange & Furlong, 2016). Thus, it‘s important for teacher to foster
acceptance toward children with special needs in the inclusive classroom.
Based on the research of Tarnoto (2016) found that 14.71% of problems that
arise in inclusive education are the problem of acceptance and friendship between nondisabled students with students with special needs. Williamson (2014) stated that
various problems of the non-disabled student toward students with special needs related
to low of disability awareness. Lack of awareness can be caused by the low
understanding and knowledge of students with special needs (McGail & Rieger, 2013).
Then, fostering disability awareness is important to increase acceptance and build
inclusive environment.
Disability awareness is defined as having knowledge or well informed about the
concepts of disabilities (Lau, Ho & Yau, 2016). One way to gain knowledge and
experience is by reading. Using children's books that contain information or stories can
provide understanding about children with disabilities (Prater, Dyches & Johnstun,
2006; Bucholz & Sheffler, 2009; Salend, 2011; McGail & Rieger, 2013). Stories about
special need children can help children who do not have disabilities develop a more
intelligent understanding of the problems that persons with disabilities face (Kiefer
&Huck, 2010:411) so they can more aware and accept the conditions of the student with
special needs.
Numerous studies of children's books that contain information or stories about
children with special needs have been done. In the current study, we try to make criteria
children's book that can use to fostering disability awareness and how to use the books
to foster awareness and acceptance in the inclusive classroom. It can help the teacher to
foster awareness in the inclusive classroom and assist authors in developing children's
books about children with special needs.
Theory and Methods
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Increase awareness is the first step in adapting behavior (Rogers, 1963). Awareness is
knowledge or perception of a situation or fact (Stevenson, 2010:111). Awareness can be
refers to all current perception, thought, motivation and feeling of something (Westen, 1996:
333). Thus, disability awareness means having knowledge and understanding about
disability or children with special needs. When we can understand about disability, we
can build more positive perceptions and thoughts about them.
Disability awareness is a step to remove these social and environmental barriers
to enable the full social, physical and spiritual participation of individuals with
disabilities in the community (Dierks, et al, 2007:5). In inclusive school,Fittipaldi-Wert
& Brock (2007) mentions disability awareness defined as 'tools' that can help teachers
and non-disabled students understand about students with special needs. Dayanto &
Karim (2015) states there are four indicators in the awareness, namely knowledge,
understanding, attitude, and behavior/action. The indicators have a strong relation,
which is a behavior/action is a manifestation of an attitude that is based on knowledge
or experience of a person.
There are many activities for foster disability awareness, such as literature
exposure or reading book about disability (Williamson, 2014; Getskow & Konczal,
1996). Books about characters with disabilities can play an important part in the
successful inclusive classroom (Hollander, 2004). When selecting a book, we must
consider the characteristics and age of the reader, at the elementary level, the right book
is a children's book.
Children‘s books or children‘s literature generally refers to the broad range of
texts published for young audiences from birth to 12 years (Naidoo & Bryant, 2007).
Children‘s books comprise those texts that have been written speciﬁcally for children
(Susina, 2004). There are many kinds of children's book, such as books to begin on
(baby's book), picture books, traditional literature, modern fantasy, poetry,
contemporary realistic fiction, historical fiction, nonfiction books, and biography
(Kiefer & Huck, 2010).
Children's books can provide information and advice in a fun way.In elementary
school, reading is a way of knowing the world and as inquiry in life (Short, 2011).
Through reading children's books, children will get values, namely personal values
(enjoyment, imagination, vicarious experience, insight into human behavior, and
universality experience) and educational values (Kiefer & Huck, 2010). Children's book
about disabilities can help students develop awareness and empathy by providing a
genuine connection to the lives of children with special needs (Hollander, 2004).
This study is a narrative review of the previous academic article that discussed
children with special needs in the children's books. We-reviewed studies by searching
in E-resources National Library of Indonesia, that subscribed the journals of ProQuest,
Taylor & Francis, EBSCO. The selected journal articles are articles of the last ten years,
from January 2007 to October 2017. We searched the studies in October 2017 using the
keywords "children‘s book", "children literature ", "picture book", "disability",
"disability awareness" and "inclusive literature".
There are criteria for selecting articles, namely, (a) International journals,
written in English; (b) Published within the last ten years (2007-2017) (c) About
children's books with disabilities content; (d) In the form of a review study or
experimental research; (e) Article available in full text (not just the abstract).

131

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Articles selected according to the criteria then reviewed and analyzed. Further
constructed criteria for children's books that can foster disability awareness and how its
use based on journal articles obtain.

Finding and Discussion
Figures 1 shows the process of selecting article starting from search using
keywords, title and abstract, and reading the full article. Found 23 articles that match the
criteria.
Figure 1. The Process of selecting article in this review
Screening
from
keywords
• found 1019
articles
• 983 articles
removed

screening
from title and
abstract
• 36 articles
• 6 articles
removed
(duplicate)

screening
from full text
• 30 articles
• 7 articles
removed
(irrelevant
to the
criteria)

23 articles in
review

Of the 23 articles, 22 are review studies (literature/book review and critical
review) and one is an experimental study. 16 studies conducted in the USA, 2 in the
UK, two in Australia, one in Germany, one in Turkey and one in Canada. 16 studies
discussed children's books with various disabilities, while others focus on specific
disabilities, IE 3 children's books about deafness, 2 discussed autism, respectively one
discussed blindness and dyslexia.
Types of Children‘s book for foster disability awareness
There are various types of children's books for fostering disability awareness.
Each book that contains the character of children with special needs and provide a
positive value can be used.Some studies specifically discussed picture book or
illustration book. Eight studies from Matthews (2008), Golos & Moses (2011), Hughes
(2012), Golos, Moses, & Wolbers (2012), Emmerson, Fu, Lendsay, & Brenna (2014),
Koss (2015), Gonen, et al (2015) and Sigmon, Tackett & Azano (2016) had reviewed
picture books that portray character with disabilities. Teacher or parent can use picture
book to teach about disability, especially in elementary school or kindergarten. Children
like books with pictures and colours. In the picture book, the value of the story can also
convey through the illustration.
Another study discussed chapter books. Like, Wheeler (2013) reviewed Wonder
by R.J Palacio, Curwood (2003) reviewed three novels about disabilities, Rana (2017)
analyzed about deaf characters in some novels, and Maples &Aplin (2009) which
discusses books about ADHD, Down syndrome, Tourette's syndrome and autism. The
teacher can use chapter book for students in middle school or later elementary school.
There is two study of classical literature. First from Eyler (2013) discussed disability
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characters in The Wonderful Wizard of Oz by Baum and Yenika-Agbaw (2011) that
examined the diversity and disability issues in Hans Christian Andersen's tales.
Based on those studies we knew that any kind of book can be used. However, it
is important to select the type of book according to the characteristics and age of the
student. Like, in the kindergarten, early elementary and middle elementary school,
children want to be able to relate to the character they are reading about and looking
at in the Illustrations (Woppeper, 2011) so used picture book is the best choice. Before
using a book for fostering disability awareness, it is important for teachers to read and
examine that. Teachers should ensure the book positively portrays disability and
provides good advice when students read it.
The criteria of Children‘s book for foster disability awareness
Generally, in evaluating or developing a children's book there are several criteria
to consider, such as in terms of the content of the story, the appearance or format of the
book, and the image or illustration if the book is a picture book
The content of children‟s book.In terms of story content, the important thing is
how disability portrayed or how the character of disability described. Prater & Dyches
(2008:32) give guideline for building characterization of the characters with disabilities,
includes (a) accurate portrayal of the disability; (b) exemplary practices (c) realistic
sibling relationships, if depicted; (d) appropriate emotional reactions (e) accurate
illustrations of the disability or assistive devices being used.
In addition, Price, Ostrosky & Santos (2016) suggested that when selecting books
that include the character with disabilities, we must consider about the resolution of
problems, the role of the character with a disability, and weight of the relationships
between the characters. Strick (2013) stated that,"Books can show that disabled people
can have relationships, careers, a family –just like anyone else. Books can show that
people are not defined by disability." (pp. 132). Children with disability should not be
portrayed as object of curiosity or endowed with superhuman attributes (Matthew &
Clow, 2007).
If the characters with disabilities in the story have a problem, it is important that
the other characters in the story (ex: teacher, parents, friends) show respect and support
him (Altieri, 2008). However, all characters with disability need to be portrayed
independently solving their own problems (Woppeper, 2011). So we must be careful in
selecting or writing stories about disability. The character with disabilities should be
described realistic, not sentimental, and honest. Then, the non-disability character also
should provide an example or role model to the reader how should behave.
In addition to characterization, the important things in story content are the plot,
setting, theme, and writing style. For children, the plot should be simple, the setting can
drive reader feel how the character's life, the theme is close to children's life, and the
style of writing is appropriate for the age level of children. Woppeper (2011) suggest
using first point of view, universal plot, and realistic setting when write about disability
in the children's book.Teachers should make sure the language in the story is positive,
because of offensive language can reinforce negative images (Artman-Meeker, Grant, &
Yang, 2016)
Illustration. The illustration becomes one of the important things when the book
is a picture book or illustration book. Quality illustrations enhance the story and depict
disabilities appropriately (Woppeper, 2011). A good illustration can interpret the story
and should be related to the story.
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Prater & Dyches (2008) stated the simple but delightful illustrations can be used
for young children. As the story, the illustrations should give a realistic picture of how
children with special needs in the real life. Quality drawing develops the story and
depicts the disability realistically (Gonen et al, 2015). However, the illustrations in the
book should not show a negative view and stereotype about disability.
Design and format of the book. A good book is an easy-to-read book. Prater &
Dyches (2008) mentioned that the design, layout, and style of the book became one of
the things that determine the quality of the book. The layout of the book should be
balanced, the position of the image or writing should fit. Colour selection of books
should be of interest to the child. The type of paper should have good quality and ageappropriate, such as for young children using thick paper that is not easily torn. Font
size and style fonts should be noted. The font type should be easy to read with the
appropriate size. The more interesting a book, the more kids enjoy reading it.
How to use Children‘s book to fostering disability awareness in the classroom?
Children's books can be used in many ways, Morgan (2009) suggested teacher
use the interactive teacher read aloud, group projects or independent reading. The
teacher can read out the books for early elementary school and kindergarten. Teachers
can also ask a student read aloud and other friends are listening. After reading, the
teacher and students should discuss the books.
Read children's books would be more meaningful if conducted activities such as
discussions in the classroom. Discussion and reflection are extremely important when
getting children to move from awareness to understanding and, finally, accepting
(Woppeper, 2011:33). Studies from Wilkins et al (2016) explored the students
responded to characters with disabilities in children's books with discussions, their
recommendations to use questioning strategies that encourage students to make
thoughtful and deep comments.
A strategy for discussing characteristics of disability is to use the poster paper to
introduce the books and disability (Sigmon, Tackett & Azano, 2016). In the classroom,
teachers can integration methods to bring into the curriculum of literature that portrays
characters with disabilities (Woppeper, 2011). Teachers can also do a fun activity after
reading a book about disability, such as creating awareness project (video, scrapbook),
writing assignment (create a card for a child with a special need) and role play (ArtmanMeeker, Grant & Yang, 2016).
Conclusion
Children's books can be used for fostering disability awareness in the classroom.
Various types and genres of books can be used, but it is important to suit the type of
book to the age level of the students. Picture books can be used for elementary and
kindergarten students, while chapter book for later elementary, junior and senior high
school students. The children's book criteria for fostering awareness can be seen from
the content, illustrations (if it is a picture book) and the book format. Good books about
disabilities can portray children with special need realistically and positive, have an
appropriate language with the age level of children and should deliver value and role
model to the reader how should behave.
We recommend teachers in inclusive schools to use children's books in the
disability awareness program. Previously, teachers should make sure the book can foster
disability awareness. Teachers can conduct reading aloud with discussion, reading
groups or independent reading. Discussions and other fun activities after reading the
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classroom are needed for developing understanding, fostering awareness and increasing
of acceptance.
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ABSTRACT
This research is aimed to examine the figure of speech and structure setting of a short story
Sepotong Senja untuk Pacarku written by Seno Gumira Ajidarma with its function. This
research is reviewed by a stilistika approach. The date of the research are sentences containing
the figure of speech and structure setting of the resource data, the story Sepotong Senja untuk
Pacarku written by Seno Gumira Ajidarma. Based on the categories of the figure of speech
within the story are comparison and contradiction. The figure of speech that dominates is
personification that belongs to comparison. Meanwhile, the structure setting in the story is
anafora, tautotes, anadiplosis, epistrofa, and mesodiplosis. The use of the data analysis is one
of learning sources to develop an instructional material in learning to comprehen the story
from linguistic aspect. It is to create a real and contextual learning. Therefore, teachers do not
write any sentences while giving the examples of the figure of speech and structure setting to
students.
Keywords:figure of speech, structure setting, short story, sepotong senja untuk pacarku
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan majas dan penyiasatan struktur dalam cerpen
Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma dan fungsinya. Penelitian dikaji
dengan pendekatan stilistika. Data penelitian berupa kalimat yang mengandung majas dan
penyiasatan struktur dalam sumber datanya yaitu cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya
Seno Gumira Ajidarma. Berdasarkan kategorinya majas yang terdapat dalam cerpen ini, yaitu
majas perbandingan dan pertentangan. Selain itu, penyiasatan struktur yang ditemukan adalah
anafora, tautotes, anadiplosis, epistrofa, dan mesodiplosis. Berdasarkan hasil analisis, majas
dan penyiasatan struktur ini dapat dijadikan sumber belajar terkait materi pembelajaran unsur
kebahasaan teks cerpen. Ini untuk menciptakan pembelajaran yang nyata dan sesuai dengan
konteks. Hal itu menyebabkan guru tidak memberikan kalimat-kalimat lepas untuk memberikan
contoh majas dan penyiasatan struktur kepada siswa.
Kata kunci: majas, penyiasatan struktur, cerpen, sepotong senja untuk pacarku

PENDAHULUAN
Cerpen salah satu bentuk karya sastra berupa prosa. Ide yang diungkapkan
pengarang dalam cerpen lebih sederhana daripada novel. Dengan demikian,
kompleksitas masalah yang disajikan pengarang dalam cerpen itu tidak sebanyak di
dalam novel. Permasalahan yang kita temukan dalam cerpen bisa saja tunggal. Namun,
hal ini berbeda dengan novel. Novel identik menyajikan permasalahannya lebih dari
satu yang melibatkan banyak tokoh di dalamnya. ‖Cerpen memiliki karakteristik
pemadatan dan pemusatan terhadap sesuatu yang dikisahkan‖ Nurgiyantoro (2013:13).
Persoalan dalam cerpen disajikan dengan menarik supaya pembaca tidak bosan
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membacanya. Salah satu caranya mengungkap dengan bahasa yang menarik. Hal itu
tergantung dengan kreativitas pengarang.
Menggunakan majas salah satu cara menciptakan keindahan bahasa yang
terdapat dalam cerpen. Berbagai jenis majas digunakan pengarang. Namun, majas
bukan merupakan bentuk mutlak yang digunakan pengarang dalam mewujudkan
keindahan bahasa dalam cerpennya. Menggunakan bahasa daerah atau asing dalam
kalimat tertentu pada cerpen juga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi karya sastra
itu. Hal itu akan menambah pengetahuan pembaca ketika memahami bahasa tersebut.
Walaupun demikian, sebuah karya sastra seperti cerpen tidak akan terlepas dari majas
dalam mengungkapkan ide pengarangnya.
Majas bagian dari gaya bahasa. Majas memiliki makna yang berbeda dengan
satuan bahasa yang tertulis. Majas merupakan wujud suatu ungkapan untuk
menggantikan arti, apa yang diungkapkan berbeda dengan apa yang dimaksudnya,
Atmazaki (2008:92). Selanjutnya, pemajasan juga dapat diartikan pengungkapan bahasa
dan penggayabahasaan yang menyatakan makna tersirat pada kata-kata yang
disampaikannya (Nurgiyantoro, 2013:398). Berdasarkan kedua definisi tentang majas
tersebut dapat disintesiskan bahwa majas adalah bahasa yang digunakan pengarang
dalam menulis karya sastra dan maknanya bukanlah makna leksikal, tetapi ada makna
tersirat di balik kata-kata yang digunakan tersebut. Oleh karena itu, memaknai majas
selain mengetahui makna satuan bahasa dari segi makna denotatif atau makna leksikal,
kita juga harus mengetahui maknanya dari segi makna konotatif. Dengan demikian, kita
akan mampu memaknai majas tersebut.
Memaknai majas berbeda dengan memaknai bahasa secara umum. Memaknai
majas itu dikaji sebagai bahasa dalam proses penafsiran. Jadi, bahasa yang digunakan
pengarang ditafsirkan oleh pembaca untuk menentukan makna yang dimaksud oleh
pengarang dalam menyampaikan idenya pada sebuah karya sastra. Oleh karena itu,
pengkajian majas merupakan bagian bidang stilistika.
Stilistika (stylistic) ialah ilmu tentang gaya, sedangkan stil (style) merupakan
pengungkapan segala sesuatu dengan cara yang khas supaya tujuan tercapai secara
maksimal (Ratna, 2013:3). Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa untuk
mengungkapkan suatu hal diperlukan cara-cara tertentu supaya tujuan yang diinginkan
tercapai. Cara-cara tertentu inilah yang digunakan pengarang untuk menulis karya sastra
supaya pesan yang akan disampaikannya dapat diterima pembaca dengan baik.
Penyampaian pesan itu dilakukan pengarang dengan caranya sendiri atau kekhasan
pengarang menggunakan bahasa terlihat pada karyanya. Dengan demikian, majas
sebagai salah satu bentuk gaya bahasa yang dapat digunakan pengarang akan berbeda
dengan bentuk majas yang digunakan pengarang lainnya. Walaupun jenis majasnya
sama.
Majas memiliki fungsi. Fungsi majas untuk mengkonkretkan, memperhalus,
menegaskan suatu gagasan, atau memperindah tuturan yang dituturkan (Manaf,
2008:166). Selain itu, gaya bahasa tidak hanya mengandung arti keindahan, tetapi juga
memiliki arti kemantapan dalam mengungkapkan suatu tuturan (Atmazaki, 2008:148).
Majas, penyiasatan struktur, dan citraan termasuk unsur sarana retorika
(Nurgiyantoro, 2013:397). Retorika adalah seni berbahasa baik secara lisan maupun
tertulis. Kemudian, retorika ialah salah satu cara penggunaan bahasa untuk memperoleh
unsur keindahan (Nurgiyantoro, 2013:396). Jadi, majas bagian dari gaya bahasa dan
cara penggunaan gaya bahasa itu termasuk sarana retorika.
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Pengelompokan majas ada tiga, yaitu: majas perbandingan, pertentangan, dan
pertautan (Nurgiyantoro, 2013:399). Pengelompokan majas ini sangat berbeda dengan
teori Tarigan. Menurut Tarigan (2009) majas terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:
majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Berdasarkan pendapat
kedua ahli tersebut, perbedaannya ada pada majas perulangan. Burhan Nurgiyantoro
tidak mengklasifikasikan perulangan ke dalam majas, tetapi perulangan atau repetisi
merupakan bagian penyiasatan struktur. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti
menggunakan teori Burhan Nurgiyantoro. Kemudian, peneliti tidak hanya mengkaji
majas yang terdapat dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira
Aji Darma, tetapi juga menganalisis penyiasatan strukturnya.
Majas perbandingan terdiri dari majas perumpamaan (simile), metafora, dan
personifikasi. Selanjutnya, majas pertentangan (pengontrasan) terbagi menjadi majas
hiperbola, paradoks, litotes, ironi, dan sarkasme. Berikutnya, yang termasuk kategori
majas pertautan adalah majas metonomi dan sinekdoke. Majas sinekdoke terbagi lagi
menjadi dua, yaitu: majas pars pro toto dan totum pro parte (Nurgiyantoro, 2013:400404). Pembagian jenis-jenis majas ini sebenarnya banyak. Walaupun demikian, tidak
semua jenis majas tersebut ditemukan dalam karya sastra baik prosa, puisi, maupun
naskah drama. Berbagai jenis majas tersebut, hanya beberapa majas saja yang sering
ditemukan. Ini tergantung dengan pengarang dalam menggunakannya. Penggunaan
majas oleh pengarang berhubungan dengan selera, kebiasaan, kebutuhan, dan kreativitas
pengarang (Nurgiyantoro, 2013:400). Oleh karena itu, pembagian jenis-jenis majas yang
dilakukan Burhan Nurgiyantoro ini hanya membahas yang sering muncul dalam karya
sastra.
Penyiasatan struktur digunakan pengarang untuk mempertegas hal-hal tertentu.
Hal ini disebabkan penyiasatan struktur ‖menekankan pendayaan struktur‖
(Nurgiyantoro, 2013:405). Kemudian, makna yang dimaksud menunjukkan makna
harfiah, tetapi pengungkapannya dengan cara berbeda supaya menimbulkan efek estetis
(Nurgiyantoro, 2013:405). Inilah yang membedakan penyiasatan struktur dengan majas.
Majas menekankan makna konotatif. Selain itu, majas dan penyiasatan struktur samasama bertujuan untuk menimbulkan keindahan dalam penggunaan bahasa. Walaupun
demikian, tidak tertutup kemungkinan penggunaan majas dan penyiasatan struktur
secara bersamaan.
Penyiasatan struktur secara konkret sering ditemukan dalam karya sastra adalah
repetisi (Nurgiyantoro, 2013:406). Kemudian, repetisi sama halnya dengan majas, yaitu
memiliki bagian-bagian lebih spesifik lagi. Anafora, paralelisme, antitesis, alirasi,
klimaks, antiklimaks dan pernyataan retoris termasuk kedalam kategori repetisi karena
dasarnya berawal dari konsep repetisi tersebut (Nurgiyantoro, 2013:406-409). Hal ini
berbeda dengan Gorys Keraf. Macam-macam repetisi berupa epizeuksis, tautotes,
anafora, epistrofa, simploke, mesodiplosis, epanalepsis, dan anadiplosis (Keraf,
2007:127-128). Jadi, berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut persamaan jenis-jenis
repetisi hanyalah anafora. Pendapat kedua ahli tersebut tidak salah, Burhan
Nurgiyantoro hanya mengemukakan repetisi yang sering ditemukan dalam karya sastra.
Kemudian, untuk menganalisis penyiasatan struktur berupa jenis-jenis repetisi dalam
cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah teori Gorys
Keraf.
Penelitian tentang majas sudah pernah dilakukan. Penelitian tersebut baik dalam
karya sastra seperti novel dan puisi maupun karya seni lainnya seperti lirik lagu.
Penelitian majas dalam novel dilakukan oleh Nardia Susanti, dkk. (2013). Objek
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kajiannya novel Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye. Hasil penelitiannya adalah
majas yang mendominasi dalam novel Bidadari-Bidadari Surya karya Tere Liye ialah
‖majas hiperbola karena majas ini yang paling banyak mewarnai novel, yaitu berjumlah
tujuh puluh delapan buah.‖
Penelitian majas dalam puisi dilakukan oleh Saiful Munir, dkk. (2013). Puisi
yang dikaji ialah kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam Karya Sutikno W. S. Majas
yang dominan terdapat dalam kumpulan puisi Nyanyian dalam Kelam karya Sutikno W.
S yaitu majas personifikasi sebanyak enam puluh satu.
Penelitian majas berikutnya dilakukan pada karya seni berupa lirik lagu.
Penelitian ini dilakukan oleh Helmi Fitri Wahyuni, dkk. (2012). Lirik lagu yang dikaji
ialah lirik lagu album Top Hits Elly Kasim Volume 2. Hasil penelitiannya majas yang
mendominasi dalam lirik lagu album Top Hits Elly Kasim Volume 2 adalah majas
repetisi. Kemudian, majas yang paling sedikit ditemukan yaitu majas antitesis dan
zeugma.
Berdasarkan penelitian majas yang pernah dilakukan Nardia Susanti, dkk. dan
Saiful Munir, dkk. dapat dilihat bahwa hal ini relevan dengan penjelasan Burhan
Nurgiyantoro yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasan itu tentang majas yang
sering digunakan dalam karya sastra. Kedua penelitian tersebut membuktikan bahwa
jenis majas hiperbola dan personifasi mendominasi dalam karya sastra yang telah
ditelitinya. Kemudian, hasil penelitian Helmi Fitri Wahyuni, dkk. menyatakan majas
yang mendominasi dalam Lirik Lagu Album Top Hits Elly KasimVolume 2 ialah majas
repetisi. Helmi Fitri Wahyuni, dkk. menyatakan hal tersebut majas repetisi karena dia
menganalisisnya berdasarkan teori Tarigan. Teori Burhan Nurgiyantoro menyatakan hal
itu bukan majas, tetapi penyiasatan struktur yang salah satunya repetisi.
Majas tidak hanya terdapat dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dimiliki bahasa
asing seperti bahasa Jepang. Salah satu majas terdapat dalam bahasa Jepang yaitu majas
metafora. Majas metafora yang terdapat dalam bahasa Jepang adalah sebagai berikut.
yuki no hada
salju gen kulit
kulit yang putih
(Nurhadi, 2010)
Kutipan tersebut dalam bahasa Jepang juga disebut dengan majas metafora
karena pengarang menyatakan kulit yang putihdengan pernyataan yuki no hada yang
berarti salju gen kulit. ‖Bentuk majas jenis metafora ini mempunyai makna kiasan
pengandaian warna kulit yang berwarna putih‖ Nurhadi (2010:45). Jadi, dapat kita lihat
bahwa untuk menyatakan keindahan kulit seseorang karena warnanya yang sangat
putih, pengarang menggunakan kata salju untuk menyamakan dua hal tersebut.
Berdasarkan majas matafora dalam bahasa Jepang tersebut dapat kita lihat bahwa
bentuk majas metafora dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang memiliki kesamaan
dari segi penyampaian makna yang terkandung dalam majas itu.
Penelitian ini mengkaji majas dan penyiasatan struktur yang terdapat dalam
cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Aji Darma serta fungsi yang
dimilikinya. Analisis ini dapat digunakan para pendidik sebagai sumber belajar dalam
pembelajaran memahami unsur kebahasaan teks cerpen. Oleh sebab itu, para pendidik
mengajarkan
majas
dan penyiasatan struktur berdasarkan fakta yang ada, sehingga pembelajaran tidak
terlepas dari konteks.
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BAHAN DAN METODE
Berdasarkan cara penyajiannya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis suatu objek
berdasarkan suatu teori untuk mengungkapkan suatu hal dari objek yang diteliti
tersebut. ‖Penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai
dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitatif‖ (Ghony, M.
Djunaidi dan Fauzan Almanshur, 2014). Objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa
majas dan penyiasatan struktur. Majas erat kaitannya dengan keindahan penggunaan
bahasa dalam karya sastra. Oleh sebab itu, penelitian ini dikaji dengan pendekatan
stilistika. Semi (2008:11) menyatakan stilistika adalah bidang ilmu yang mengkaji
keindahan bahasa sastra, terkhusus pada kemampuan pengarang menggunakan bahasa
yang memiliki nilai estetika. Data dalam penelitian ini adalah kalimat yang mengandung
majas dan penyiasatan struktur yang terdapat dalam sumber datanya, yaitu cerpen
Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara garis besar majas yang ditemukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk
Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma ada dua, yaitu majas perbandingan dan
pertentangan. Majas perbandingan yang ditemukan yaitu majas metafora, perumpamaan
(simile), dan personifikasi. Selain itu, majas pertentangan yang terdapat dalam cerpen
ini ialah majas hiperbola. Kemudian, penyiasatan struktur yang ditemukan adalah
anafora, tautotes, anadiplosis, epistrofa, dan mesodiplosis.
Majas metafora dan perumpamaan (simile) yang ditemukan dalam cerpen
Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma masing-masing berjumlah
satu. Kemudian, majas personifikasi yang ditemukan berjumlah lima buah. Ini
merupakan majas yang termasuk kategori majas perbandingan. Namun, untuk kategori
majas pertentangan hanya ada satu majas hiperbola dalam cerpen tersebut. Selain itu,
penyiasatan struktur berupa anadiplosis dan epistrofa masing-masing hanya ditemukan
satu dalam cerpen itu. Hal ini berbeda dengan penyiasatan struktur berupa anafora,
tautotes, dan mesodilopsis. Masing-masing penyiasatan struktur tersebut berjumlah dua
yang ditemukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira
Ajidarma.
1.

Majas dalam Cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku Karya Seno Gumira
Ajidarma Beserta Fungsinya

a. Majas Perbandingan
1) Majas Metafora
Majas metafora yang terdapat dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku
karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan
dan lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang
menghempas itu tetap saja buih seperti kapas dan langit tetap saja ungu
dan angin tetap saja lembap dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika
kuusapkan kakiku ke dalamnya.
(Ajidarma, 2016:5-6)

142

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Kalimat di atas mengandung majas metafora. Hal ini dapat dibuktikan dengan
klausa semesta adalah sapuan warna dan lautan adalah cairan logam. Semesta dan
lautan memiliki perumpamaan masing-masing dalam klausa tersebut. Pengungkapan
perbandingan itu tidak secara eksplisit. Hal ini dibuktikan dengan tidak menggunakan
kata-kata seperti, bagaikan, laksana, bak, untuk membandingkan dua hal tersebut
(semesta dengan sapuan warna serta lautan dengan cairan logam). Inilah ciri khas majas
metafora atau sebagai pembeda dengan majas perumpamaan (simile). Metafora adalah
‖gaya perbandingan yang bersifat tidak langsung dan implisit‖ (Nurgiyantoro,
2013:400). Oleh sebab itu, kata semesta dilukiskan pengarang dengan frasa sapuan
warna dan kata keemasan dilukiskan dengan frasa cairan logam. Fungsi majas
metafora dalam kalimat di atas untuk membandingkan dua hal yang berbeda, tetapi
dianggap sama.
2) Majas Perumpamaan (Simile)
Majas perumpamaan (simile) diungkapkan secara eksplisit. Pengungkapan ini
dimaksud dengan menyamakan sesuatu hal dengan yang lain menggunakan kata
perumpamaan atau perbandingan dengan kata kunci seperti, bagaikan, laksana, bak,
sama dengan (Manaf, 2008). Dengan demikian, majas perumpamaan (simile)
membandingkan dua hal dengan menggunakan kata kunci pembanding tersebut. Majas
ini peneliti temukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira
Ajidarma. Kutipan kalimat yang mengandung majas tersebut adalah sebagai berikut.
Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan
lautan adalah cairan logam meski buih pada debur ombak yang
menghempas itu tetap saja putih seperti kapas dan langit tetap saja ungu
dan angin tetap saja lembap dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika
kuusapkan kakiku ke dalamnya.
(Ajidarma, 2016:5-6)
Kutipan di atas selain mengandung majas metafora juga terdapat majas
perumpamaan (simile). Hal ini dapat dibuktikan dengan kata seperti yang terdapat pada
kalimat di atas. Maksud majas tersebut ombak yang menghempas itu berwarna putih.
Warna putihnya diumpamakan putih seperti warna putih pada kapas. Kata seperti itu
berfungsi untuk menyamakan kedua benda tersebut. Kemudian, majas perumpamaan
(simile) ini juga berfungsi untuk membandingkan antara dua hal yang berbeda, tetapi
tujuannya mencari persamaan keduanya, yaitu putih buih ombak disamakan dengan
putih kapas.
Majas perumpamaan (simile) dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku
karya Seno Gumira Ajidarma hampir sama dengan majas perumpamaan (simile) yang
terdapat pada novel Bidadari-bidadari Surga karya Tere Liye. Majas dalam novel ini
diteliti oleh Nardia Susanti, dkk tahun 2013. Majas perumpamaan (simile) dalam novel
tersebut adalah sebagai berikut. ‖Yashinta ingin menyela, membujuk Kak Laisa agar
berhenti, tapi melihat muka Kak Laisa yang merah padam macam macan kumbang
membuat niatnya urung‖ Majas perumpamaan (simile) dalam kalimat tersebut
mengumpamakan atau membandingkan muka merah padam dengan macan kumbang
menggunakan kata kunci macam. Jadi, muka merah padam dianggap sama dengan
warna macan kumbang. Kata macam itu sepadan dengan kata seperti.
3) Majas Personifikasi
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Kutipan yang membuktikan majas personifikasi dalam cerpen Sepotong Senja
untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit
kemerah-merahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang
sama seperti ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam
ke balik cakrawala.
(Ajidarma, 2016:5)
Personifikasi merupakan majas yang menggunakan sifat-sifat manusia yang
dilakukan kepada benda, sehingga benda tersebut seolah-olah hidup seperti manusia.
‖Personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat yang dimiliki manusia
atau prilaku yang lazim dilakukan manusia kepada benda‖ Manaf (2008). Oleh sebab
itu, kalimat di atas mengandung majas personifikasi karena kalimat tersebut melukiskan
senja bersifat sama dengan manusia, yaitu lembut.
Kutipan berikutnya yang menyatakan majas personifikasi adalah sebagai
berikut.
Menyatakan bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam
itu untuk mataku.
(Ajidarma, 2016:5)
Kemudian, tiba-tiba senja dan cahaya gemetar.
Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu.
(Ajidarma, 2016:6)
Ketiga kalimat di atas juga mengandung majas personifikasi. Kalimat pertama,
menyatakan waktu bersekutu. Kalimat itu melukiskan waktu yang memiliki sifat seperti
manusia, yaitu bersekutu. Kalimat kedua, tingkah laku manusia yang digunakan adalah
gemetar. Kata ini digunakan untuk kata senja dan cahaya. Hal ini seolah-olah senja dan
cahaya itu bertindak seperti manusia. Kalimat ketiga, kata melawan. Melawan salah satu
sifat manusia untuk mempertentangkan suatu hal. Kata ini digunakan pengarang untuk
menyatakan keindahan yang menentang waktu.
Kutipan terakhir yang menyatakan majas personifikasi dalam cerpen Sepotong
Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
Tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. (Ajidarma, 2016:12)
Kalimat itu juga dapat dikatakan mengandung majas personifikasi karena kata
perawan digunakan untuk menyatakan keadaan alam. Perawan sesungguhnya adalah
keadaan manusia berjenis kelamin perempuan sebelum kawin. Jadi, penggunaan kata
tersebut untuk menyatakan sifat alam juga dapat menyebabkan kalimat yang dinyatakan
itu mengandung majas personifikasi.
Majas personifikasi yang menyatakan alam yang perawan itu hampir sama
dengan majas personifikasi dalam bahasa Minangkabau yang diteliti Fitraneli, dkk
tahun 2013 pada lirik lagu Misramolai album tigo bulan cinto tajalin. Majas
personifikasi yang ditemukan Fitraneli, dkk tersebut ialah ‖luko rasonyo yo di dalam
hati, luko antah kamano ka denai baok‖. Artinya adalah luka rasanya di dalam hati, luka
entah kemana hendak di bawa. Majas personifikasi dalam lirik lagu itu ditandai dengan
kata lukodan hati. Kata luko(luka) biasanya keadaan yang terjadi pada kulit manusia
yang menyebabkan berdarah atau lecet. Kemudian, pengarang menggunakan kata itu
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untuk menyatakan sakit hati. Penggunaan kata lukountuk menyatakan sakit hati itu
maknanya bukan hati berdarah atau lecet, tetapi keadaan itu dianggap sama dengan sakit
hati yang dimaksud oleh pengarang.
Fungsi majas personifikasi dalam cerpen ini dapat untuk memperindah hal yang
dinyatakannya. Contohnya sifat lembut dimiliki oleh manusia yang baik hatinya. Tidak
sembarang manusia yang memiliki sifat lembut tersebut. Sifat lembut ini digunakan
untuk menyatakan keindahan senja bertujuan untuk memperindah senja yang dilukiskan
oleh pengarang.
b. Majas Pertentangan
Majas pertentangan yang ditemukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk
Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma, yaitu majas hiperbola. Hiperbola merupakan
gaya bahasa yang mengungkapkan suatu pernyataan secara berlebihan. Majas hiperbola
‖bermaksud melebihkan sesuatu yang dimaksud dibandingkan makna yang sebenarnya
dengan maksud untuk menekankan penuturannya‖ (Nurgiyantoro, 2013:403). Kutipan
yang menyatakan majas hiperbola dalam cerpen tersebut adalah sebagai berikut.
Sirine mobil polisi meraung-raung di mana-mana. (Ajidarma, 2016:8)
Berdasarkan batasan majas hiperbola yang dijelaskan di atas, maka kalimat itu
merupakan majas hiperbola. Hal ini disebabkan adanya pengulangan kata meraungraung. Pengulangan ini bermakna jamak dan bunyi sirine mobil polisi tersebut terjadi
berulang-ulang. Kemudian, di tambah dengan keterangan tempat yang dinyatakannya
juga bentuk berbentuk jamak. Selain itu, suasana yang tergambar dalam kalimat di atas
mencekam akibat meningkatnya kesan yang ditimbulkan oleh kata meraung-raung
tersebut. Jadi, fungsi majas hiperbola ini dapat digunakan untuk mempertegas suatu hal
atau suatu keadaan tertentu yang tengah terjadi.
2.

Penyiasatan Struktur dalam Cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku Karya
Seno Gumira Ajidarma Beserta Fungsinya

Ada lima macam penyiasatan struktur yang ditemukan dalam cerpen Sepotong
Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma. Kelima jenis penyiasatan struktur
tersebut, yaitu: anafora, tautotes, anadiplosis, epistrofa, dan mesodiplosis. Analisis
kelima penyiatan struktur itu adalah sebagai berikut.
1) Anafora
Kutipan berisi anafora yang terdapat dalam cerpen Sepotong Senja untuk
Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
Kukirimkan sepotong senja untukmu Alina, bukan kata-kata cinta.
Kukirimkan padamu sepotong senja yang lembut dengan langit kemerahmerahan yang nyata dan betul-betul ada dalam keadaan yang sama seperti
ketika aku mengambilnya saat matahari hampir tenggelam ke balik
cakrawala.
(Ajidarma, 2016:5)
Anafora merupakan repetisi kata pada awal beberapa kalimat secara berurutan
(Nurgiyantoro, 2013:407). Berdasarkan definisi yang dinyatakan oleh Burhan
Nurgiyantoro, kutipan di atas sudah dapat kita pastikan termasuk anafora. Hal itu
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dibuktikan dengan pengulangan kata kukirimkan. Kata tersebut terdapat pada kalimat
pertama dalam paragraf itu. Kemudian, kata itu diulang pada awal kalimat kedua.
Kutipan berikutnya yang menyatakan penyiasatan struktur berupa anafora adalah
sebagai berikut.
Bahkan aku tidak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan
di langit tanpa senja, helikopter mereka menyorotkan lampu di setiap celah
gedung bertingkat.
(Ajidarma, 2016:9-10)
Kata yang diulang dalam kutipan di atas adalah kata bahkan. Jadi, fungsi
anafora untuk menegaskan suatu hal yang ingin disampaikan pengarang dalam
menciptakan karya sastra. Kita lihat kutipan paragraf pertama yang ditegaskan di sana
adalah kukirimkan. Itu berupa penegasan tindakan yang dilukiskan pengarang dalam
cerpen tersebut melalui tokoh aku. Kemudian, hal yang ditegaskan dalam kutipan
berikutnya yaitu keadaan di sekitar tokoh aku melalui pengulangan kata bahkan.
2) Tautotes
Penyiasatan struktur berupa tautotes merupakan pengulangan kata berulangulang pada sebuah konstruksi (Keraf, 2007:127). Pengulangan ini tidak ditentukan
apakah terdapat di awal atau di akhir kalimat. Namun, pengulangannya terjadi dalam
satu konstruksi. Berikut ini kutipan yang membuktikan tautotes dalam cerpen Sepotong
Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma.
Alina yang manis, Alina yang sendu,
Akan kuceritakan padamu bagaimana aku mendapatkan senja itu untukmu.
(Ajidarma, 2016:5)
Pengulangan dalam kutipan di atas adalah pengulangan nama tokoh yaitu Alina.
Pengulangan tersebut terjadi dalam satu kalimat. Inilah yang dinamakan dengan
pengulangan yang terjadi dalam satu konstruksi.
Kutipan selanjutnya yang mengandung tautotes dalam cerpen Sepotong Senja
untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
Satu mobil terlempar di jalan layang, satu mobil lain terseret di sebuah
kampung, dan satu mobil lagi terguling-guling menabrak truk dan
meledak lantas terbakar.
(Ajidarma, 2016:9)
Pengulangan yang terjadi dalam kutipan tersebut sebanyak dua kali.
Pengulangannya berupa frasa, yaitu frasa numeralia. Perbedaannya dengan pengulangan
pada kutipan sebelumnya, yaitu pada kutipan pertama pengulangan yang terjadi nama
tokoh dan berupa kata. Kemudian, pengulangan pada kutipan yang kedua ini berupa
frasa numeralia.
3) Anadiplosis
Penyiasatan struktur anadiplosis merupakan ‖kata atau frase terakhir dari suatu
klausa atau kalimat menjadi kata atau frase pertama dari klausa atau kalimat berikutnya‖
(Keraf, 2007:128). Anadiplosis ini juga terdapat pada cerpen Sepotong Senja untuk
Pacarku Karya Seno Gumira Ajidarma. Kutipan yang menyatakan hal tersebut adalah
sebagai berikut.
Setiap kata bisa diganti artinya. Setiap arti bisa diubah maknanya.
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(Ajidarma, 2016:5)
Kata terakhir pada kutipan tersebut dalam kalimat pertama adalah artinya.
Kemudian, kata ini menjadi frasa pertama pada kalimat berikutnya. Frasa tersebut
adalah setiap arti.
4) Epistrofa
Epistrofa merupakan pengulangan berupa kata atau frase yang terjadi pada akhir
baris atau kalimat secara berurutan (Keraf, 2007:128). Kutipan yang mengandung
penyiasatan struktur berupa epistrofa dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya
Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
‖Dia yang mengambil senja itu! Saya lihat dia mengambil senja itu!‖
(Ajidarma, 2016:7)
Pengulangan yang terjadi berupa frasa. Frasa yang diulang pada akhir kalimat
adalah senja itu. Dengan demikian, pengulangan juga dapat terjadi di akhir kalimat.
5) Mesodiplosis
Mesodiplosis adalah ‖repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat
berurutan‖ (Keraf, 2007:128). Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk pengulangan
kata atau frase secara keseluruhan. Hal tersebut tergantung dengan kalimatnya. Kutipan
yang membuktikan penyiasatan struktur mesodiplosis dalam cerpen Sepotong Senja
untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah sebagai berikut.
‖Catat nomernya! Catat nomernya!‖
(Ajidarma, 2016:7)
‖Senja! Senja! Cuma seribu tiga!‖ (Ajidarma, 2016:8)
Kutipan pertama pengulangan yang terjadi adalah pengulangan dalam kalimat
secara keseluruhan. Kemudian, kutipan kedua pengulangan yang terjadi juga secara
keseluruhan. Pengulangan keseluruhan pada kutipan pertama adalah catat nomernya
dan kutipan kedua yang diulang adalah senja. Semua pengulangan yang terdapat dalam
cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma berfungsi untuk
menegaskan. Hal yang ditegasnya berupa tindakan tokoh dan objek yang berinteraksi
dengan tokoh dalam cerpen tersebut.
SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan pembagian
majas secara umum, majas yang ditemukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk
Pacarku karya Seno Gumira Ajidarma adalah majas perbandingan dan pertentangan.
Majas yang termasuk kedalam majas perbandingan dalam cerpen ini, yaitu: majas
metafora, perumpamaan, dan personifikasi. Majas pertentangan yang terdapat pada
cerpen ini berupa majas hiperbola. Sementara itu, penyiasatan struktur yang terdapat
dalam cerpen tersebut ialah anafora, tautotes, anadiplosis, epistrofa, dan mesodiplosis.
Majas yang dominan ditemukan dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya
Seno Gumira Ajidarma adalah majas personifikasi yang berjumlah lima majas.
Selanjutnya, hasil analisis majas dan penyiasatan struktur ini dapat dijadikan bahan ajar
dalam pembelajaran memahami teks cerpen.
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ABSTRACT
This research is intended to describe the language characteristics used on state university vision
and mission in West Sumatera. Language use impact on state university vision and mission is also
delineated to be studied as its realization. Research data is a lingual term in similarity of UNAND
and UNP vision and mission. The analyzed data is its realization on all statements including the
information consisted of realization and actualization of both state university vision and mission.
The source data is gotten from UNAND and UNP official website as well as online news of UNAND
namely Genta Andalas. The research result is language characteristics that has a similarity of
UNAND and UNP vision and mission in the form of word and phrase. Its similarity causes the
realization forms is also simultaneous. In terms of conducted analysis, UNAND has succeeded
reach the formulated vision by addressing a relevant agenda of its mission. If compared with UNP
that still in progress on actualizing the arranged vision.
Keywords:critical discourse, intertextuality, vision and mission, state university.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik bahasa yang digunakan pada visi dan
misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Selain itu, efek penggunaan bahasa pada visi dan
misi perguruan tinggi negeri tersebut juga dideskripsikan pada penelitian ini sebagai wujud
realisasinya. Data dalam penelitian ini adalah satuan bahasa yang memiliki persamaan pada visi dan
misi UNAND serta UNP. Data untuk analisis realisasinya semua pernyataan yang berisikan
informasi terkait perwujudan realisasi visi dan misi kedua perguruan tinggi tersebut. Sumber data
ini diperoleh dari website UNAND dan UNP serta surat kabar online UNAND yaitu Genta Andalas.
Hasil penelitian ini ialah karakteristik bahasa yang memiliki persamaan pada visi dan misi UNAND
serta UNP berupa kata dan frasa. Persamaan kebahasaan pada visi dan misi kedua perguruan tinggi
tersebut menyebabkan wujud realisasinya juga hampir sama. Berdasarkan analisis yang dilakukan,
UNAND sudah berhasil mencapai visi yang telah dirumuskan dengan menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang relevan dengan misinya. Hal ini berbeda dengan UNP yang masih dalam proses
untuk mewujudkan visi yang telah disusun.
Kata kunci: wacana kritis, visi dan misi, perguruan tinggi negeri

PENDAHULUAN
Analisis wacana kritis merupakan kajian bahasa yang kompleksitasnya tinggi karena selain
mengkaji bahasa secara struktural, juga melibatkan efek yang ditimbulkannya. Eriyanto
(2012:7) menyatakan bahasa dikaji tidak hanya dari kebahasaan, tetapi juga dikorelasikan
dengan konteks berupa tujuan dan praktik tertentu. Dengan demikian, sebelum mengkaji
efek penggunaan bahasa, perlu dianalisis terlebih dahulu aspek kebahasaannya. Aspek
kebahasaan ini memberikan makna satuan bahasa dan melalui makna itu akan
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menimbulkan sikap-sikap tertentu bagi penggunanya. Sikap inilah wujud efek penggunaan
suatu bahasa.
Eriyanto (2012:7) mengungkapkan bahwa praktik kekuasaan termasuk salah satu
dalam konteks yang dihubungkan dalam analisis wacana kritis. Praktik kekuasaan ini
identik dengan kepemimpinan pada suatu lembaga tertentu. Seorang pemimpin memiliki
wewenang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Kepemimpinan yang
difokuskan dalam kajian ini dalam bidang pendidikan. Setiap pendidikan formal dilakukan
pada lembaga resmi dan organisasinya jelas. Melalui organisasi tersebut seorang pemimpin
berwenang untuk menggerakkan bawahannya dalam melakukan kegiatan tertentu sesuai
dengan tujuan. Kegiatan yang dilakukan tentunya berdasarkan visi dan misi lembaga yang
dinaungi.
Perguruan tinggi salah satu institusi yang melakukan praktik pendidikan untuk
mencerdeskan kehidupan generasi penerus bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang nomor
12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Undang-undang tersebut juga menyatakan yang
dimaksud dengan pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program
doktor,
dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
berdasarkan kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, setiap perguruan tinggi memiliki visi
dan misi dalam melaksanakan praktik pendidikan sebagai ciri khas yang dimilikinya dan
acuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Nurcahyo (2015:79) menyatakan visi adalah ‖suatu pernyataan berisi arahan-arahan
yang jelas tentang apa yang harus diperbuat organisasi di masa yang akan datang, dalam
visi menyediakan target dan identifikasi peluang.‖ Berdasarkan definisi ini dapat dilihat
bahwa visi merupakan tumpuan segala kegiatan yang dilakukan oleh institusi tertentu
seperti perguruan tinggi. Dengan adanya visi tersebut, setiap kegiatan yang diselenggarakan
lebih terarah. Kemudian, visi juga dapat disebut sebagai alat kontrol setiap kegiatan
di lingkungan perguruan tinggi.
Visi selalu beriringan dengan misi. Misi merupakan kiat-kiat tindakan untuk
mencapai visi. Hal ini senada dengan Nurcahyo (2015:80) yang menyatakan ‖misi sebagai
pengarah apa yang harus dilakukan dalam kerangka visi (vision frame) yang telah
dirumuskan.‖ Misi berperan sebagai alat kontrol yang lebih spesifik. Walaupun demikian,
spesifikasi ini tetap mengarah kepada sasaran utama, yaitu untuk mencapai sebuah visi
yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa visi dan misi sangat berperan penting
dalam menentukan tujuan suatu institusi. Peranannya sebagai alat kontrol sangat dapat
dirasakan. Ini menjadikan alasan bahwa pengkajian visi dan misi penting dilakukan. Kajian
karakteristik bahasa yang digunakan dan dampak yang ditimbulkannya dapat diungkapkan
melalui analisis wacana kritis. Kajian yang demikian sudah pernah dilakukan, tetapi pada
perusahaan kulit Dwi Jaya. Namun, penelitian itu tidak melihat dari aspek bahasanya, tetapi
hanya menekankan pada penyelidikan pemahaman kerja pada visi dan misinya. Penelitian
itu dilaksanakan R. Jati Nurcahyo (2015).
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Hasil kajian yang diperoleh R. Jati Nurcahyo adalah sebagai berikut.
(1) Organisasi perusahaan kulit Dwi Jaya para karyawannya mampu menerapkan visi, misi,
dan values. (2) Human Capital sebagai pusat ide berkaitan dengan kecerdasan, sehingga
mampu mengarahkan dalam kinerja sumber daya manusia. (3) Manajer dapat
mengembangkan inovasi, sehingga karyawan dapat menciptakan kreativitas dalam
membangun budaya perusahaan, maka terbentuklah keunggulan dan optimalisasi sebagai
kontribusi dalam organisasi perusahan kulit Dwi Jaya.
Analisis visi dan misi dalam makalah ini berbeda dengan visi dan misi pada
perusahaan kulit Dwi Jaya. Perbedaannya terletak pada lembaganya. Visi dan Misi
dianalisis adalah visi dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Analisis dilihat
dari aspek kebahasaan yang digunakan dan dampak yang ditimbulkan penggunaan bahasa
tersebut. Ini merupakan salah satu wujud analisis wacana kritis. Wacana ini dianalisis
dengan model intertekstual Fairclough.
Analisis wacana kritis yang mengkaji dengan model intertekstual Fairclough juga
sudah pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian itu dilakukan Romel Noverino (2015).
Model yang digunakan sama, tetapi digunakan pada objek yang berbeda. Romel Noverino
menggunakan model tersebut pada terjemahan yang menggunakan bahasa gaul, sedangkan
peneliti menggunakannya pada visi dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat.
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, ada dua hal yang penting dikaji dalam
penelitian ini. Kedua hal tersebut adalah (1) karakteristik bahasa yang digunakan dalam visi
dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. (2) Efek penggunaan bahasa pada visi
dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat yang merupakan wujud realisasinya.
BAHAN DAN METODE
Penelitian ini termasuk pada kategori analisis wacana kritis dengan menerapkan
intertekstual model Fairclough. ‖Gagasan penting dari Fairclough adalah mengenai
intertekstual, yang dikembangkan dari pemikiran Julia Kristeva dan Michael Bakhtin‖
(Eriyanto, 2012:305). Intertekstual ialah istilah tentang pengungkapan teks yang dibentuk
oleh teks sebelumnya, saling menanggapi serta menjadi salah satu bagian teks tersebut
(Eriyanto, 2012:305).
Kajian ini dilakukan dengan cara menganalisis persamaan satuan bahasa yang
digunakan pada visi dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Setelah analisis
kebahasaannya selesai, kajian ini dilanjutkan dengan menganalisis efek penggunaan bahasa
tersebut berupa realisasi visi dan misinya. Oleh sebab itu, berdasarkan metode penyediaan
data, penelitian ini menggunakan metode simak. Peneliti menyimak bahasa yang digunakan
dalam visi dan misi perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat. Mahsun (2006:90)
menyatakan istilah simak dalam metode pengumpulan data ini tidak hanya berkaitan
dengan bahasa lisan, tetapi juga bahasa tertulis. Bahasa tersebut disimak dengan cara
mengidentifikasi bahasa tulis yang digunakan.
Perguruan tinggi negeri di Sumatera Barat ada sepuluh. Kesepuluh perguruan tinggi
tersebut, yaitu: Universitas Andalas (UNAND), Universitas Negeri Padang (UNP), UIN
Imam Bonjol Padang, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Kesehatan Padang, Akademi
Teknologi Industri Padang (ATIP), Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang, IAIN
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Bukittinggi, IAIN Batusangkar, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Tidak semua
perguruan tinggi negeri itu dijadikan sampel penelitian. Hal ini direlevankan dengan tujuan
penelitian. Dengan demikian, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive
sampling. Sugiyono (2016:300) menyatakan purposive sampling adalah ‖teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.‖ Oleh karena itu,
perguruan tinggi negeri yang dijadikan sampel adalah Universitas Andalas dan Universitas
Negeri Padang. Hal ini disebabkan visi dan misi kedua universitas tersebut paling banyak
memiliki persamaan. Persamaan itu baik dari segi kuantitas maupun satuan bahasa yang
digunakan.
Data penelitian ini berupa persamaan satuan bahasa yang digunakan dalam pernyataan visi
dan misi UNAND dan UNP. Data untuk menganalisis realisasinya ialah semua pernyataan
yang mengandung informasi sebagai wujud realisasis visi dan misi kedua universitas
tersebut. Sumber data diperoleh dari berita online dan informasi lainnya pada website
www.unand.ac.id dan www.unp.ac.id.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Karakteristik Bahasa pada Visi dan Misi Universitas Andalas dan Universitas
Negeri Padang
UNAND
dan
UNP
merupakan
perguruan
tinggi
negeri
ternama
di Sumatera Barat. Kedua perguruan tinggi ini terletak di Padang. UNAND berada di Jalan
Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, sedangkan UNP terletak di Jalan Prof. Dr.
Hamka, Air Tawar. Universitas tersebut orientasi lulusannya sangat berbeda. Lulusan
UNAND tidak dibentuk untuk menjadi guru. Namun, UNP menyiapkan lulusannya yang
berkompetensi dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan. Hal itu menyebabkan UNP
memiliki program studi kependidikan dan non-kependidikan di setiap fakultasnya.
Walaupun orientasi lulusan UNAND dan UNP memiliki perbedaan yang signifikan,
tetapi visi dan misinya banyak terdapat persamaan. Persamaan tersebut dapat diamati pada
satuan bahasa berupa kata dan frasa yang digunakan. Jumlah misi kedua universitas itu juga
sama, yaitu sebanyak enam butir. Persamaan visi UNAND dan UNP dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 1
Visi Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang
Universitas Andalas
Universitas Negeri Padang
Menjadi universitas terkemuka
Menjadi salah satu universitas unggul di
dan bermartabat
kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi,
olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
Berdasarkan visi kedua universitas tersebut, ada dua kata yang menjadi fokus perhatian,
yaitu terkemuka dan unggul. Kata terkemuka digunakan pada visi UNAND dan unggul
terdapat pada visi UNP. Kedua kata itu merupakan kata sifat dan bersinonim. Manaf
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(2008:95) menyatakan sinonim ialah satuan bahasa yang berbeda bentuk, tetapi maknanya
sama. Berdasarkan definisi ini dapat dilihat bahwa kata terkemuka dan unggul bentuknya
berbeda, tetapi memiliki kesamaan makna, yaitu menyatakan sesuatu yang paling baik.
Satuan bahasa yang bersinonim ini berupa kata.
Sinonim antara kata terkemuka dan unggul pada visi UNAND dan UNP juga dapat
dilihat dari sudut pandang lainnya. Pateda (2010:223) mengungkapkan batasan sinonim
adalah ‖kata-kata yang dapat disubsitusi dalam konteks yang sama.‖ Pateda (2010:223)
memberikan contoh kata berusaha dengan berupaya pada kalimat sebagai berikut. (1)
Kami berusaha agar pembangunan berjalan terus. (2) Kami berupaya agar pembangunan
berjalan terus. Kata berusaha dan berupaya termasuk kata kerja dan bermakna melakukan
sesuatu untuk mencapai maksud tertentu. Oleh sebab itu, kedua kata itu dapat berterima
pada konteks kalimat satu dan dua.
Hal ini sama dengan konteks penggunaan kata terkemuka dan unggul pada visi dan misi
UNAND serta UNP. Kata terkemuka dapat disubsitusi pada visi UNP dan kata unggul juga
dapat disubsitusi dalam visi UNAND. Hasil subsitusi dapat dilihat sebagai berikut.
(1) Menjadi universitas unggul dan bermartabat
(2) Menjadi salah satu universitas terkemuka di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu
kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020
berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan hasil substitusi tersebut, kata terkemuka dan unggul dapat berterima pada
kedua konteks visi UNAND dan UNP. Dengan demikian, kedua kata itu bersinonim.
Kesinoniman yang terjadi pada kata terkemuka dan unggul pada visi UNAND dan
UNP menandakan bahwa adanya persamaan penggunaan satuan bahasa. Persamaan ini
dapat dikaji dengan intertekstual model Fairclough. Intertekstual model ini secara umum
dapat terbagai dua, yaitu manifest intertectuality dan interdiscursivity (Eriyanto, 2012:310313). Manifestintertectuality yaitu wujud intertekstual terjadi dengan cara suatu teks
muncul secara eksplisit dalam teks. Interdiscursivity adalah teks yang lain menjadi dasar
dalam konfigurasi elemen yang berbeda dari berbagai wacana.
Berdasarkan hal ini, intertekstual pada visi UNAND dan UNP termasuk pada kategori
manifest intertectuality. Kata terkemuka dan unggul muncul secara eksplisit pada visi
tersebut. Munculnya kata itu dapat diamati dan ditelusuri maknanya. Hasil penelusurannya
dapat disimpulkan bahwa kedua kata ini bersinonim.
Misi UNAND dan UNP dinyatakan sebanyak enam butir. Keenam butir tersebut
terdapat persamaan satuan bahasa berupa kata dan frasa yang digunakan. Persamaan itu
dapat diamati pada tabel berikut ini.

No.
1

Tabel 2
Persamaan Misi Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang
Universitas Andalas
Universitas Negeri Padang
Menyelenggarakan pendidikan Menyelenggarakan pendidikan yang
akademik dan profesi yang
berkualitas di bidang ilmu kependidikan,
berkualitas dan
sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan
berkesinambungan.
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
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2

3

4

5

(visi nomor urut 1)
Menyelenggarakan penelitian
dasar dan terapan yang
inovatif untuk menunjang
pembangun dan pengembangan
IPTEK serta meningkatkan
publikasi ilmiah dan HAKI.
(visi nomor urut 2)
MendharmabaktikanIPTEK
yang dikuasai kepada
masyarakat. (visi nomor urut 3)

(visi nomor urut 1)
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil
penelitian, serta model pembelajaran yang
inovatif baik pada tingkat nasional maupun
internasional. (visi nomor urut 2)

Menyelenggarakan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat sebagai upaya penerapan
ilmu kependidikan, sains, teknologi,
olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
(visi nomor urut 3)
Meningkatkan kerja samalokal, nasional, dan
internasional. (visi nomor urut 5)

Menjalin jaringan kerja sama
yang produktif dan
berkelanjutan dengan
kelembagaan pendidikan,
pemerintah, dan dunia usaha di
tingkat daerah, nasional, dan
internasional.
(visi nomor urut 4)
Mengembangkan organisasi
Meningkatkantata kelola universitas (good
dalam meningkatkan kualitas
university governance).
tata kelola yang baik (good
(visi nomor urut 4)
university governance) sehingga
mampu beradaptasi dengan
perubahan lingkungan strategis.
(visi nomor urut 5)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa ada lima butir misi UNAND dan UNP yang
memiliki persamaan, sedangkan jumlah misi tersebut sebanyak enam butir. Misi yang
berbeda itu tidak ditampilkan pada pembahasan ini. Persamaan tersebut berupa penggunaan
satuan bahasa kata dan frasa. Misi yang sama itu juga berada pada nomor urut yang sama,
seperti misi nomor urut satu sampai dengan tiga. Misi nomor urut empat pada UNAND
sama dengan misi nomor urut lima di UNP. Persamaan terakhir terdapat pada misi nomor
urut lima UNAND dengan misi nomor urut empat pada UNP. Berikut ini akan dikaji lebih
mendalam bentuk persamaan yang terjadi pada misi kedua universitas tersebut.
Pertama, misi nomor urut satu UNAND dan UNP. Misi nomor urut satu ini ada dua
kata yang sama digunakan dalam merumuskan misi UNAND dan UNP, yaitu kata
menyelenggarakan dan berkualitas. Kata menyelenggarakan bentuk dasarnya selenggara
yang berarti urus, rawat, atau usaha. Kata ini mengalami proses afiksasi meN-kan sehingga
terbentuk kata menyelenggarakan. Menurut Sumadi (2010:86), ‖afiks meN-kan mempunyai
makna melakukan sesuatu yang tersebut pada bentuk dasar.‖ Dengan demikian, kata
menyelenggarakan bermakna melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan selenggara.
Kata menyelenggarakan dikategorikan sebagai kata kerja atau disebut juga dengan verba.
Karlieni (2005:8) menyatakan bahwa berdasarkan perilaku semantisnya, verba bermakna
inheren. Salah satu makna inheren tersebut adalah verba aktivitas. Ciri-ciri verba aktivitas
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atau perbuatan ini dapat berdistribusi dengan kata selesai atau usai, misalnya selesai
menyelenggarakan. Dengan demikian, penggunaan verba tersebut pada misi UNAND dan
UNP akan berorientasi pada makna melakukan suatu aktivitas. Aktivitas yang dimaksud
berkenaan dengan pendidikan sebagai ciri khas institusi sebagai lembaga pendidikan.
Kata berkualitas yang terdapat pada misi UNAND dan UNP memiliki makna
gramatikal. Kata dasarnya kualitas dan bermakna derajat atau taraf yang mengarah pada
baik atau buruk sesuatu. Afiks ber- yang melekat pada kata kualitas mengubah kelas kata
itu dari kata nomina menjadi verba. Afiks ber- ini bermakna memiliki (Sumadi, 2010:97).
Dengan demikian, kata berkualitas maknanya memiliki kualitas. Jadi, penggunaan kata
berkualitas pada misi UNAND dan UNP ini maknanya memiliki kualitas yang orientasinya
baik atau buruknya praktik pendidikan yang dilakukan universitas tersebut.
Kedua, misi nomor urut dua UNAND dan UNP. Misi nomor urut ini terdapat
persamaan satuan bahasa berupa kata dan frasa. Kata itu ialah menyelenggarakan, dan
inovatif. Misi UNAND ini juga terdapat kata terapan dan publikasi yang orientasinya
kesamaan makna dengan kata menyebarluaskan dan frasa kegiatan penelitian pada misi
UNP. Frasa penelitian dasar pada misi UNAND juga mengarah pada kesamaan makna
dengan frasa kegiatan penelitian dalam misi UNP.
Kata inovatif termasuk kelas kata adjektiva dan bermakna memiliki sifat
pembaharuan. Penggunaan kata ini dalam misi UNAND dan UNP bermakna bahwa
penelitian yang dilakukan kedua universitas ini sifatnya memberikan pembaharuan untuk
pembangunan bangsa dan negara. Pembaharuan bukan bermakna semata-mata melakukan
penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tetapi berupaya mengungkapkan
suatu yang menjadi ciri khas temuan tersebut.
Misi UNAND pada nomor urut dua membedakan jenis penelitian. Ini dapat diamati
dengan menggunakan frasa penelitian dasar dan kata terapan pada misi tersebut. Berbeda
dengan misi UNP pada nomor urut dua itu. Perbedaannya UNP menggunakan frasa
kegiatan penelitian pada misinya. Walaupun demikian, makna frasa penelitian dasar dan
kata terapan pada misi UNAND memiliki makna yang sama dengan frasa kegiatan
penelitian pada misi UNP. Persamaannya yaitu sama-sama bermakna melakukan suatu
penelitian. Namun, UNAND mengungkapkan lebih spesifik pada misinya.
Hasil penelitian supaya bermanfaat harus disebarluaskan secara ilmiah melalui
jurnal. Ini tercantum pada misi UNAND pada nomor urut dua dengan menggunakan kata
publikasi. Menginformasikan hasil penelitian juga tertera dalam misi UNP pada nomor urut
yang sama dengan UNAND. Kata yang digunakannya menyebarluaskan. Kata publikasi
merupakan kelas kata nomina dan bermakna penerbitan. Kata menyebarluaskan termasuk
kelas kata verba. Makna kata tersebut ialah menyiarkan. Menyiarkan suatu hasil penelitian
dilakukan dengan penerbitan jurnal supaya khalayak mengetahuinya. Dengan demikian,
walaupun kelas kata publikasi dan menyebarluaskan berbeda, tetapi mengacu pada makna
yang sama.
Ketiga, misi nomor urut tiga UNAND dan UNP. Kata pertama yang digunakan
UNAND pada misi ini, yaitu mendharmabaktikan. Kata dasarnya darmabakti. Kata yang
digunakan UNAND untuk menyusun misinya pada nomor urut tiga ini tidak baku. Kata
bakunya ialah mendarmabaktikan, bukan mendharmabaktikan. Secara leksikal kata
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darmabakti bermakna perbuatan untuk berbakti atau mengabdi. Kata tersebut, dibubuhi
afiks meN-kan, sehingga kelasnya berubah dari kata nomina menjadi kata verba dan
berubah bentuk menjadi mendarmabaktikan. Dengan demikian, kata ini memiliki makna
gramatikal, yaitu kegiatan untuk berbakti atau mengabdi.
Misi UNP pada nomor urut tiga terdapat kata pengabdian. Kata dasar kata tersebut
ialah abdi. Kata ini termasuk kelas kata nomina. Kata abdi dibubuhi afiks peN-an dan
terbentuklah kata pengabdian. Kelas kata ini tidak mengalami perubahan karena afiks peNan berfungsi untuk membentuk kata nomina. Sumadi (2010:107) menyatakan makna afiks
peN-an ialah ‖hal atau proses.‖ Jadi, kata pengabdian bermakna proses atau cara mengabdi
yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kata
mendarmabaktikan bersinonim dengan kata pengabdian.
Misi UNAND nomor urut tiga ini menggunakan akronim, yaitu IPTEK. Akronim
ini dibentuk dari frasa ilmu pengetahuan dan kata teknologi. Frasa dan kata ini juga
digunakan UNP untuk menyusun misinya pada nomor urut tiga. Namun, UNP tidak
menulisnya dalam bentuk akronim. Selain kata tersebut, UNP juga menggunakan kata
kependidikan dan olahraga untuk merumuskan misinya nomor urut tiga tentang pengabdian
masyarakat. Ini menjadi ciri khas UNP karena tidak ada program studi pendidikan maupun
olahraga di kampus UNAND.
Keempat, misi UNAND pada nomor urut empat memiliki persamaan dengan misi
UNP pada nomor urut lima. Persamaan itu dapat dilihat pada penggunaan frasa kerja sama
dan kata daerah, nasional, dan internasional. Frasa kerja sama dan kata nasional,
internasional ditemukan pada misi UNAND pada nomor urut empat dan misi UNP pada
nomor urut lima. Walaupun demikian, ada perbedaan penggunaan kata daerah dan lokal
pada misi UNAND dan UNP. Kata daerah digunakan UNAND dalam misinya untuk
menyatakan lokasi kerja sama yang dilakukan. Berbeda halnya dengan UNP yang
menggunakan kata lokal. Kata daerah dan lokal mengaju pada suatu makna yang sama,
yaitu suatu wilayah yang sama keadaannya. Jadi, kata daerah dan lokal bersinonim.
Kelima, misi UNAND nomor urut lima memiliki persamaan dengan misi UNP
nomor urut empat. Persamaan itu dapat dilihat pada penggunaan kata meningkatkan dan
frasa tata kelola serta campur kode seperti good university governance pada misi UNAND
dan UNP. Kata meningkatkan termasuk kelas kata verba disebabkan adanya penambahan
afiks pada kata dasarnya, yaitu tingkat. Sebelum terjadi afiksasi kata tersebut merupakan
kelas kata nomina. Makna leksikal kata tingkat ialah derajat atau taraf yang mengacu pada
suatu kemajuan yang terjadi. Setelah mengalami afiksasi kata ini memiliki makna
gramatikal, yaitu upaya untuk menjadikan suatu keadaan menjadi lebih baik.
Frasa tata kelola bermakna cara mengelola atau cara mengurus sesuatu. Penggunaan
frasa ini pada misi tersebut berarti maknanya cara mengurus kampus UNAND dan UNP.
Frasa ini merupakan frasa nomina karena unsur pembentuk utamanya kata nomina.
Misi UNAND nomor urut lima dan UNP pada nomor urut empat menggunakan
campur kode. Bentuk campur kode yang digunakan sama, yaitu menggunakan bahasa
Inggris. Campur kode tersebut ialah good university governance. Penggunaan variasi
bahasa seperti campur kode memiliki fungsi tertentu. Rohmadi (2004:219) menyatakan
salah satu fungsi penggunaan campur kode adalah fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif
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merupakan penggunaan bahasa yang menunjukkan identitas penutur, perasaan, dan
sikapnya terhadap sesuatu. Fungsi ekspresif yang menjadi fokus peneliti dalam kajian ini
ialah identitas penutur. Campur kode itu digunakan perguruan tinggi ternama di Sumatera
Barat untuk menyampaikan misinya kepada masyarakat. Perguruan tinggi merupakan pusat
untuk menuntut ilmu dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Penguasaan bahasa
asing salah satu hal yang penting dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan
maupun untuk publikasi hasil penelitian. Oleh sebab itu, penggunaan campur kode tersebut
menandakan suatu institusi penting mempelajari bahasa asing supaya mampu bersaing
secara global.
Berdasarkan analisis kebahasaan visi maupun misi UNAND dan UNP, dapat dilihat
bahwa intertekstual yang terjadi berupa manifest intertectuality. Kesamaan yang terjadi
secara eksplit karena dapat diamati secara jelas. Satuan bahasa berupa kata atau frasa yang
digunakan pada visi dan misi UNAND juga digunakan oleh UNP untuk mengungkapkan
visi dan misinya. Gender teks tersebut juga masih sama, yaitu teks visi dan misi perguruan
tinggi negeri.
2. Wujud Realisasi Visi dan Misi sebagai Efek Penggunaan Bahasa dalam Visi
dan Misi Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang
Bahasa dalam berkomunikasi tidak hanya sekadar digunakan. Ada aspek-aspek tertentu
yang diperhatikan untuk menimbulkan efek penggunaannya. Efek ini sangat penting dalam
berkomunikasi sebagai tanda bahasa tersebut efektif digunakan. Pengaruh yang dapat
diberikan terhadap komunikan bisa dilihat dengan cara mengamati reaksi penerima
komunikasi. Dengan demikian, pemilihan diksi yang tepat penting diperhatikan sebelum
komunikasi berlangsung.
Bahasa yang digunakan pada visi dan misi perguruan tinggi akan memberikan efek
terhadap civitas academica institusi bersangkutan. Efek ini seperti pelaksanaan berbagai
program yang mengarah pada pencapaian visi dan misi yang telah disusun. Pelaksanaan itu
sebagai wujud efek bahasa yang digunakan. Misi UNAND yang pertama terdapat kata
menyelenggarakan. Kata ini bisa memberikan efek kepada komunikan untuk melakukan
sesuatu hal sesuai dengan sifat katanya, yaitu verba aktivitas. Kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan misi itu merupakan bentuk realisasinya. Misi UNAND yang pertama ini
dapat dilihat sebagai berikut.
Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas dan
berkesinambungan.
Berdasarkan bahasa yang digunakan pada misi ini dapat dilihat bahwa UNAND
menyelenggarakn praktik pendidikan baik pada bidang akademik maupun profesi dan
memperhatikan kualitasnya. Upaya yang dilakukan UNAND untuk menyelenggarakan
pendidikan akademik dengan cara mendirikan berbagai fakultas yang merepresentasikan
rumpun ilmu yang relevan dengan fakultas tersebut. Tahun 1961 UNAND membuka
Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
Tiga fakultas ini sebagai fakultas pertama yang didirikan UNAND. Upaya untuk
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menyelenggarakan pendidikan akademik semakin ditingkatkan UNAND. Tindakan yang
dilakukan dengan cara memperbanyak fakultas hingga saat ini UNAND memiliki lima
belas fakultas. Kelima belas fakultas tersebut ialah sebagai berikut: (1) Pertanian, (2)
Kedokteran, (3) Hukum, (4) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (5) Ekonomi, (6)
Peternakan, (7) Ilmu Budaya, (8) Ilmu Sosial dan Politik, (9) Teknik, (10) Farmasi, (11)
Teknologi Pertanian, (12) Keperawatan, (13) Kesehatan Masyarakat, (14) Teknologi
Informasi, dan (15) Kedokteran Gigi. Perguruan tinggi ini juga memiliki Program
Pascasarjana sejak 17 September 1984.
Berdasarkan misi UNAND bahwa selain menyelenggarakan pendidikan akademik
juga melaksanakan pendidikan profesi. Berdasarkan hal itu, UNAND memiliki lima
pendidikan profesi, yaitu: apoteker, dokter gigi, dokter, ners, dan akuntasi. Pendidikan
profesi yang pertama kali diselenggarakan UNAND adalah pendidikan profesi apoteker
sejak 12 Agustus 1974.
Kata berkualitas yang terdapat pada misi UNAND merupakan tujuan yang akan
dicapai universitas itu. Berbagai cara yang dilakukan universitas ini untuk mencapai tujuan
tersebut. Salah satu yang menjadi fokus perhatian peneliti ialah pelaksanaan semester
pendek atau dikenal juga dengan SP pada universitas tersebut. Universitas ini
melaksanakan semester pendek pada libur semester genap. Sasaran kegiatan itu mahasiswa
yang ingin memperbaiki nilainya. Dengan demikian, mahasiswa yang berkeinginan
memperbaiki nilai tidak harus melaksanakannya pada semester reguler. Hal ini tidak
memecahkan konsentrasi mahasiswa pada mata kuliah yang harus ditempuhnya pada
semester berikutnya.
Misi UNAND yang pertama ini memiliki kesamaan dengan misi UNP pada nomor
urut yang sama. Misi UNP yang pertama dapat dilihat secara jelas sebagai berikut ini.
Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu
kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan misi UNP ini dapat dilihat bahwa kesamaan yang terjadi berupa
penggunaan kata menyelenggarakan dan berkualitas. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya
bahwa kata menyelenggarakan berorientasi pada tindakan untuk melakukan praktik
pendidikan. Namun, secara eksplisit pendidikan yang diselenggaran UNP hanya pendidikan
akademik. Berdasarkan misi itu tidak ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi guru
disebut juga dengan PPG yang dilakukan UNP sekarang merupakan kewajiban yang harus
dilakukannya sebagai kelanjutan program SM3-T. Program tersebut bukan kelanjutan
program sarjana pendidikan yang dicetuskan UNP sejak dahulu seperti program profesi
yang dilaksanakan UNAND. Walaupun demikian, ini menjadi ciri khas sebagai pembeda
antara UNAND dan UNP.
Bentuk realisasi misi UNP yang pertama ini didirikan berbagai fakultas untuk
menyelenggarakan pendidikan yang relevan dengan rumpun ilmu yang dikaji. Fakultas
pertama yang didirikan adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta,
Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, dan Fakultas Keguruan Sastra Seni pada tahun
1964. Fakultas di UNP semakin bertambah dan ada yang berganti nama. Fakultas di UNP
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saat ini ada delapan, yaitu sebagai berikut: (1) Ilmu Pendidikan, (2) Bahasa dan Seni,
(3) Matematika dan IPA, (4) Ilmu Sosial, (5) Teknik, (6) Ilmu Keolahragaan,
(7) Ekonomi, (8) Pariwisata dan Perhotelan. Universitas ini juga memiliki Program
Pascasarjana yang dirancang sejak tahun 1981.
Terkait dengan kata berkualitas yang tercantum pada misi UNP merupakan sasaran
yang akan dicapai dari proses penyelenggaraan pendidikan. Berbagai cara yang dilakukan
untuk mencapai target tersebut. Salah satu kegiatan yang dilakukan UNP adalah
menyelenggarakan semester pendek pada libur semester genap. Pengadaan semester pendek
ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin memperbaiki nilainya. Bentuk realisasi misi
ini sama dengan perguruan tinggi UNAND.
Berdasarkan analisis misi yang pertama UNAND dan UNP selain penggunaan
kebahasaan yang memiliki persamaan, wujud realisasinya juga sama. Walaupun demikian,
adanya perbedaan dari realisasi misi tersebut juga. Hal yang sangat terlihat ialah UNAND
tidak memiliki fakultas untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi sebagai guru.
Setiap fakultas yang dimiliki UNP bertujuan untuk menciptakan lulusan yang
berkompentensi menjadi guru. Lulusan yang berkompetensi pada ilmu murni juga
dihasilkan oleh perguruan tinggi UNP.
Ciri khas sebagai pembeda antara UNAND dan UNP sangat banyak. Ini dapat
diamati dari fakultas yang dimiliki walaupun misinya terdapat persamaan. Sesuai dengan
misi UNP yang dinyatakan secara eksplisit, UNP memiliki Fakultas Ilmu Keolahragaan.
Fakultas ini tidak dimiliki UNAND. Wujud realisasi UNP untuk menyelenggarakan
pendidikan yang berkualitas pada fakultas tersebut semua program studinya sudah
terakreditasi A. Program studi tersebut ialah (1) Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan
Rekreasi, (2) Pendidikan Kepelatihan Olahraga, (3) Ilmu Keolahragaan. Ini salah satu
indikator yang dapat dilihat sebagai wujud realisasi penyelenggaraan pendidikan
berkualitas pada bidang ilmu olahraga.
Misi UNAND yang kedua juga memiliki persamaan dengan misi UNP. Misi itu
terkait dengan kegiatan penelitian dan publikasinya. Berikut ini dapat diamati visi tersebut.
Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk
menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi
ilmiah dan HAKI.
Berdasarkan misi UNAND ini dapat dilihat bahwa ada dua kata kunci yang
berfungsi untuk penekanan realisasinya. Kata tersebut menyelenggarakan dan
meningkatkan. Kata menyelenggarakan mengacu pada tindakan yang dilakukan terkait
kegiatan penelitian dasar dan terapan. Salah satu wujud realisasinya dosen UNAND
semakin giat dalam melaksanakan penelitian dan menyajikannya dalam forum ilmiah
seperti konferensi.
Perguruan tinggi UNAND menyelenggarakan Konferensi Nasional Klaster dan
Hilirisasi Riset Berkelanjutan II tahun 2016 pada hari Seni-Jumat, 28 November sampai
dengan 2 Desember 2016. Kegiatan ini dilaksanakan di Convention Hall kampus UNAND
Limau Manis. Paper hasil penelitian ini berasal dari peneliti UNAND dan di luar UNAND.
Selama kegiatan itu, ada 703 paper yang dipresentasikan. Rinciannya 600 paper hasil
penelitian dan 103 paper pengabdian masyarakat dan hilirisasi riset yang diklasifikasikan
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dalam 9 klaster riset unggulan UNAND. Sembilan klaster riset pada konferensi tersebut,
yaitu: ketahanan pangan, obat, gizi dan kesehatan, inovasi sains, mitigasi bencana, inovasi
teknologi dan industri, pengembangan karakter bangsa, ekonomi dan SDM, dan hukum,
politik, dan civil society (1 Desember 2016, Humas dan Protokal UNAND).
Berdasarkan berita yang terdapat pada website UNAND ini dapat dilihat bahwa misi
dalam rangka menyelenggarakan penelitian tersebut diselenggarakan dengan baik.
Penelitian yang dilakukan juga sudah tergolong kepada penelitian dasar dan terapan sesuai
dengan misi perguruan tinggi ini. Hasil penelitian terapan yang dipresentasikan pada
konferensi itu mengenai ketahanan pangan, obat, gizi, kesehatan, inovasi sains, mitigasi
bencana, serta inovasi teknologi dan industri. Penelitian dasar yang dilakukan tentang
pengembangan karakter bangsa, ekonomi dan SDM, hukum, politik, dan civil society.
Kegiatan penelitian harus diiringi dengan publikasi hasilnya. Bentuk publikasi ini
dapat dilakukan dengan mempresentasikannya pada seminar atau konferensi yang diikuti
dengan penerbitan prosidingnya. Publikasi melalui jurnal merupakan bentuk penerbitan
hasil penelitian yang sangat baik dilakukan. Ini disebabkan jurnal diterbitkan secara berkala
dan akan menjadi dokumen resmi hasil riset yang dapat diakses setiap saat. Kegiatan ini
terkait dengan publikasi jurnal lebih dominan secara online.
Wujud realisasi untuk meningkatkan publikasi ilmiah ini UNAND
menyelenggarakan kuliah umum dalam rangka lustrum XII ke-60 tahun. Kegiatan ini
dilaksanakan hari Jumat, 12 Agustus 2016 di Convention Hall. UNAND menghadirkan
Menteri Riset Tekonologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir sebagai pemateri.
Menristekdikti Mohamad Nasir mengungkapkan Indonesia memiliki jurnal yang banyak,
namun publikasinya masih rendah. Seperti bidang bahasa dan sastra butuh 67 jurnal, namun
yang tersedia hanya 15. Bidang ekonomi butuh 225 jurnal namun publikasi hanya 17.
Betapa kurangnya jurnal-jurnal yang terakreditasi internasional, bahkan banyak jurnal yang
awalnya terakreditasi menjadi rontok (Genta Andalas, 12 Agustus 2016).
Kuliah umum yang dilakukan UNAND ini mengupayakan untuk memberikan
gambaran publikasi yang ada di Indonesia. Kondisi yang demikian dijadikan sebagai
landasan atau motivasi untuk publikasi ilmiah. Kegiatan ini juga diiringi dengan upaya
untuk mengakreditasi jurnal-jurnal yang ada di lingkungan UNAND.
Misi UNP yang kedua dapat dilihat berikut ini.
Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada
tingkat nasional maupun internasional.
Kata kerja atau verba dalam misi ini yaitu menyelenggarakan dan menyebarluaskan
merupakan tindakan yang akan dilakukan UNP dalam bentuk pelaksanaan penelitian dan
mengomunikasikannya. Bentuk realisasi ini UNP menambah dana penelitian dosen pada
tahun 2017 sebanyak 15% dari tahun 2016. Hal ini disampaikan Rektor UNP Prof. Ganefri,
Ph. D. dalam agenda temu muka rektor UNP ke semua lini di lingkungan UNP. Agenda ini
dilaksanakan pada hari Rabu, 9 November 2016 (Kerja sama_Humas, 11 November 2016).
Penambahan dana yang dilakukan UNP terhadap dosen untuk kegiatan penelitian

160

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

merupakan bentuk dukungan perguruan tinggi ini terhadap penyelenggaraan kegiatan
penelitian. Ini bertujuan mencapai misi UNP yang telah disusun.
Bentuk realisasi misi menyebarluaskan kajian penelitian yang dilakukan UNP, tim
pengembang jurnal UNP mengadakan workshop Pengelolaan Jurnal Ilmiah di Guest House
UNP yang berlokasi di Lubuk Minturun, Padang (Kerja sama_Humas, 2 Desember 2016).
Kegiatan ini dapat disebut sebagai keseriusan UNP untuk mengelola jurnal-jurnal yang ada
di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Pengelolaan jurnal ini orientasinya pada
perwujudan misi UNP dalam menyebarluaskan hasil penelitian.
Misi UNAND yang ketiga terkait dengan pengabdian masyarakat. Misi ini juga
memiliki persamaan dengan dengan UNP. Nomor urut misinya juga sama. Berikut ini
ditampilkan misi UNAND terlebih dahulu.
Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat.
Salah satu wujud realisasi misi ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran UNAND
mengadakan pengabdian masyarakat pada akhir tahun 2014. Mahasiswa tersebut tergabung
dalam BEM KM FK yang dilaksanakan selama dua hari tanggal 27-28 Desember 2014 di
Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman.
Bentuk kegiatan pengabdian ini berupa sunat masal, pengobatan gratis, penyuluhan
kesehatan, dan lomba anak nagari. BEM KM FK juga bekerja sama dengan RSUP M.
Djamil Padang dalam kegiatan pengabdian tersebut (Genta Andalas, 31 Desember 2014).
Misi UNP ketika yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat
sebagai berikut.
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya
penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan
bangsa.
Salah satu bentuk realisasi misi UNP ini adalah menyelenggarakan pengabdian
masyarakat di Kenagarian VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh
Kota. Kegiatan ini dilakukan pada hari Minggu, 4 Desember 2016. Tema kegiatan
pengabdian masyarakat ini ‖Peningkatan Produk UKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Teknologi Informasi Menuju Nagari Cyber di Kenagarian VII Koto Talago,
Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota.‖ Kegiatan tersebut melakukan
peluncuran website yang lebih informatif dan mudah diakses dengan kode akses
www.7kototalago.net (Kerja sama_Humas, 6 Desember 2016).
Misi UNAND yang keempat terkait menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga
pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Misi ini juga memiliki kesamaan
dengan misi UNP, tetapi nomor urut misinya berbeda. Misi UNP yang menyatakan tentang
kerja sama ini terletak pada nomor urutan lima. Berikut ini dapat dilihat misi UNAND
tersebut.
Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan
kelembagaan pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional,
dan internasional.
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Kerja sama yang dilakukan UNAND dengan berbagai lembaga sudah banyak
dilakukannya. Ini merupakan bentuk realisasi misinya yang keempat. Salah satu kerja sama
yang dijalin UNAND adalah Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran melakukan
kerja sama dengan Pusat Kajian Psikologi Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) untuk
mengembangkan bidang riset. Bentuk kerja sama yang dilakukan pembuatan karya ilmiah
atau jurnal yang berkaitan dengan psikologi. Kerja sama yang dilakukan ini merupakan
pengembangan dari kera sama sebelumnya. (Humas dan Protokol UNAND,
16 Desember 2016).
Bentuk kerja sama yang dilakukan ini pada tingkat internasional. Berita tersebut
peneliti pilih dalam kajian ini sebagai representasi wujud realisasi misi UNAND karena
kegiatannya baru saja dilaksanakan. Hal itu dapat diamati dari tanggal peluncuran beritanya
di website perguruan tinggi ini.
Misi UNP yang terkait tentang kerja sama dapat diamati sebagai berikut.
Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
Misi UNP ini memiliki penekanan pada kata meningkatkan. Sasaran berupa skala
pelaksanaan kerja sama tersebut yang mengalami persamaan dengan UNAND. Wujud
realisasi misi itu peneliti sajikan dalam kajian ini yang baru saja dilakukan UNP. Kerja
sama tersebut berskala nasional, yaitu kerja sama yang dijalin UNP dengan ISI Surakarta.
Kerja sama yang dilakukan antara UNP dengan ISI Surakarta diawali dengan
penandatanganan MoU dan MoA pada hari Kamis, 8 Desember 2016 di ruang sidang rektor
UNP. Kerja sama yang diselenggarakan tentang bidang Tri Darma Perguruan Tinggi.
Rektor UNP berharap kerja sama ini membawa manfaat bagi kedua belah pihak serta
berlanjut pada masa yang akan datang (Kerja sama_Humas, 16 Desember 2016).
Misi UNAND terakhir yang memiliki kesamaan dengan misi UNP ialah misi
kelima. Misi tersebut terkait dengan tata kelola universitas. Berikut ini dapat dilihat misi
UNAND secara lebih jelas.
Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang
baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan
lingkungan strategis.
UNAND mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Pendidikan (RSP)
UNAND sebagai salah satu wujud meningkatkan tata kelola universitas. Rumah sakit ini
dibangun sejak tahun 2010 dan secara fisik saat ini sudah selesai. Walaupun demikian,
masih ada peralatan medis yang harus dilengkapi. UNAND juga belum mendapatkan surat
izin beroperasi dari Departeman Kesehatan. Rumah sakit ini harus memiliki Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mendapatkan surat izin tersebut. Dengan demikian,
UNAND mengupayakan RSP UNAND bisa beroperasi awal tahun 2017 (Genta Andalas,
28 September 2016).
Upaya UNAND meningkatkan tata kelola dengan cara mendirikan rumah sakit ini
sangat bagus. Rumah sakit tersebut dapat dimanfaatkan dalam perkuliahan oleh mahasiswa
kedokteran UNAND secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kegiatan praktik
mahasiswa kedokterannya dapat dialihkan dari RSUP M. Jamil Padang ke RSP UNAND
ini. Upaya UNAND meningkatkan tata kelola kampus ini juga dapat menambah lapangan
pekerjaan di Sumatera Barat.
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Misi UNP yang terkait dengan tata kelola kampus terdapat pada nomor urut empat. Ini
merupakan misi UNP terakhir yang sama dengan UNAND. Misi tersebut adalah sebagai
berikut.
Meningkatkan tata kelola universitas (good university governance).
Ada dua kegiatan yang dilakukan UNP yang sangat signifikan untuk meningkatkan
tata kelola kampus pada tahun 2015. Pertama, UNP membangun tujuh gedung baru yang
dikenal dengan mega proyek monumental UNP. Proyek ini diawali dengan peletakan batu
pertama oleh Mentri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir pada hari
Jumat, 6 Maret 2015. Ketujuh gedung tersebut adalah auditorium, bisnis center, labor
terpadu, ruang kelas terpadu, rektorat dan pusat perkantoran, gedung pusat mahasiswa dan
gedung pusat palatihan guru dan ditargetkan selesai tahun 2016 (Haluan, 7 Maret 2015).
Kedua, UNP memiliki fakultas baru yaitu Fakultas Pariwisata dan Perhotelan.
Fakultas ini diresmikan tanggal 16 September 2015. Pendirian fakultas ini merupakan
pengembangan dari Jurusan Kesejahteraan Keluarga pada Fakultas Teknik. Program studi
yang terdapat pada fakultas ini ialah pendidikan kesejahteraan keluarga, manajemen
perhotelan, tata boga, dan tata busana (Havid Ardi, 19 September 2015).
Berdasarkan pembahasan realisasi visi dan misi UNAND dapat dilihat bahwa
perguruan tinggi ini sudah sukses dalam mencapai visinya. Kesuksesan tersebut dapat
diamati dari berbagai kegiatan yang dilakukan sebagai wujud realisasi misinya untuk
mencapai visi yang sudah ditetapkan. Hal ini semakin dibuktikan dengan akreditasi institusi
yang diperoleh UNAND. Perguruan tinggi ini berhasil mendapat akreditasi A pada tahun
2014 dengan nomor SK 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014. Kementrian Riset Tekonologi
dan Dikti menetapkan UNAND sebagai peringkat 11 pada tahun 2016. Skor yang diperoleh
2,88 dan peringkat ini naik dua tingkat dibandingkan dengan tahun 2015.
Keberhasilan UNAND dalam mencapai visinya berbeda dengan UNP. Secara umum
semua misi UNP juga sudah terealisasi. Wujud realisasinya juga tidak jauh berbeda dengan
UNAND. Walaupun demikian, UNP masih selalu berupaya dalam mencapai visinya yang
telah disusun tersebut. Berdasarkan visi tersebut, UNP menargetkan tahun 2020 menjadi
salah satu perguruan tinggi unggul di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dijadikan UNP
sebagai motivasi untuk selalu aktif menyelenggarakan misi supaya visi tersebut tercapai.
Calam dan Amnah Qurniati (2016:55) menyatakan visi seharusnya memberikan orientasi
ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama, visi harus mencerminkan standar
keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai. Relevan dengan pernyataan Calam dan Amnah
Qurniati, visi UNP sudah mencerminkan hal tersebut. Ini dapat dibuktikan dari waktu yang
tertera di visinya sebagai batas pencapaian target sebagai orientasi masa depan UNP.
Standar keunggulan yang ditargetkan UNP terdapat pada bidang ilmu yang terdapat di
perguruan tinggi ini serta skala atau posisi UNP pada masa depan, yaitu Asia Tenggara.
Akreditasi UNP belum sebagus UNAND. Saat ini perguruan tinggi tersebut masih
terakreditas B dengan nomor SK akreditasi 675/SK/BAN PT/Akred/PT/VII/2015.
Walaupun demikian, UNP sudah menggelar kegiatan visitasi akreditasi institusi perguruan
tinggi pada tanggal 3, 4, dan 5 November 2016 (Kerja sama_Humas, 17 Oktober 2016).
Sesuai dengan kajian kebahasaan yang sudah dipaparkan pada bagian pertama,
dapat dilihat bahwa kebahasaan yang digunakan dalam visi dan misi kedua perguruan
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tinggi tersebut sangat memberikan efek. Efek yang ditimbulkan ialah kalangan civitas
academica UNAND dan UNP sangat termotivasi untuk menyelenggarakan berbagai
kegiatan supaya visi yang telah dirumuskan tercapai. Kata kerja atau verba aktivitas yang
tercantum pada misi kedua perguruan tinggi itu mampu menggerakkan semua kalangan
civitas academica untuk bekerja sama dalam mewujudkan visinya.
Unsur kebahasaan yang dijadikan sebagai alat komunikasi erat kaitannya dengan
teks. Kebahasaan itu membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam bentuk teks. Teks
tersebut mampu memberikan efek terhadap komunikan. Septiani (2014:63)
mengungkapkan hasil kajiannya bahwa iklan politik Jokowi Ahok menggunakan unsurunsur teks atau peristiwa lain untuk membentuk perspektif baru bagi pengguna internet.
Iklan politik tersebut cukup memberikan pengaruh di tengah-tengah perspektif masyarakat
yang menilai iklan politik hanya mengumbar janji.
SIMPULAN
Karakteristik kebahasaan visi dan misi UNAND dan UNP banyak memiliki
persamaan. Persamaan itu dapat berupa satuan bahasa seperti kata dan frasa yang
digunakan. Kata yang sama digunakan pada misi UNAND dan UNP sebagai berikut:
menyelenggarakan, berkualitas, dan meningkatkan. Kesamaan berupa frasa yang terjadi
ialah kerja sama, dan tata kelola. Kesamaan yang terjadi juga pada tataran makna, yaitu
sinonim. Kesamaan berupa sinonim seperti kata terkemuka yang digunakan pada visi
UNAND bersinonim dengan kata unggul pada visi UNP.
Kebahasaan yang digunakan pada visi dan misi UNAND dan UNP ini mampu
memberikan efek pada kalangan civitas academica. Efek tersebut motivasi yang
ditimbulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan supaya visi perguruan tingginya
tercapai. Wujud realisasi visi dan misi tersebut juga banyak memiliki persamaan antara
UNAND dan UNP.
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ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan keterkaiatan unsur intrinsik, aspek
kejiwaan tokoh, dan munculnya berbagai nilai pendidikan dalam naskah drama
Barabah karya Montinggo Busye. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa keterkaitan antarunsur dalam naskah drama Barabah karya
Montinggo Busye dapat membangun sebuah jalinan cerita yang penuh dengan
konflik dan memiliki penguatan pada tema. Selain itu amanat atau pesan pengarang
yang tersampaikan melalui nilai pendidikan terdiri atas: (a) nilai pendidikan agama,
yaitu ketaatan seorang istri kepada suaminya (b) nilai pendidikan moral berupa
sikap yang baik, seorang istri melayani sang suami suaminya walaupun sebagai istri
ke-12 (c) nilai budaya berupa tradisi orang yang akan menikah terlebih dahulu
meminta restu orangtuanya. Di samping itu, reaksi-reaksi yang muncul dari setiap
tokoh tentu tidak bisa lepas dari id, ego dan super ego yag ada dalam diri setiap
tokoh. Seperti halnya yang dialami Barabah sebagai tokoh utama dalam cerita ini.
Barabah adalah istri Banio, kisah cinta mereka telah terajut sejak lama, namun
Barabah cemburu akan kehadiran seorang wanita muda bernama Zaitun, begitu
halnya Banio cemburu akan kehadiran tokoh bernama Adibul merupakan ego
yang ditimbulkan oleh Barabah akan keadaan yang dialaminya.
Kata kunci : naskah drama Barabah, Montinggo Busye, psikologi sastra, dan nilainilai pendidikan

PENDAHULUAN
Naskah drama merupakan sebuah totalitas, yaitu suatu kemenyeluruhan yang bersifat artistik.
Sebagai sebuah totalitas, drama mempunyai bagian-bagian, unsur unsur yang saling berkaitan
satu dengan yang lain secara erat dan saling menggantungkan. Dalam hal ini, drama dibangun
atas unsur ekstrinsik dan intrinsik. Seperti yang diungkapkan (Satoto,2012, 39),di dalam drama
terdapat tema, penokohan (karakteristik tokoh), alur, latar cerita, tikaian/konflik, cakapan
dialog/monolog) Selain itu, setiap naskah drama senantiasa menawarkan pesan moral atau
amanat yang berhubungan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Hal tersebut tersampaikan melalui
cerita, sikap, dan tingkah laku tokoh-tokohnya. Naskah drama yang dihasilkan oleh para
pengarang selalu menampilkan tokoh yang memiliki karakter tertentu sehingga dapat dikatakan
bahwa naskah drama juga menggambarkan kejiwaan manusia, walaupun pengarang hanya
menampilkan tokoh itu secara fiksi. (Endaswara,2011: 96) menyimpulkan bahwa karya sastra
yang dipandang sebagai fenomena psikologi akan menampilkan aspek-aspek kejiwaan melalui
tokoh-tokoh yang terdapat dalam teks jika karya tersebut berbentuk prosa. Ilmu sastra dan
psikologi juga tidak dapat dilepaskan dari pengkajian dan telaah sastra. Sastra yang ditempatkan
sebagai hasil aktivitas dan ekspresi pengarang. Sementara itu, studi psikologi menempatkan
pengarang sebagai tipe atau pribadi. (Wellek dan Warren,1990: 90) berpendapat bahwa
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psikologi sastra juga merupakan studi proses kreatif dan menelaah tentang tipe, hukum-hukum
psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Sejalan dengan itu, psikologi sastra juga
mempelajari dampak sastra bagi para pembaca. Oleh karena itu, kajian psikologi sastra dapat
membantu peneliti dalam meninjau karya sastra agar menjajaki pola-pola yang belum terjamah
sebelumnya sehingga hasilnya merupakan kebenaran yang mempunyai nilai-nilai artistik yang
dapat menambah koherensi dan kompleksitas karya sastra tersebut. Karya sastra yang berbentuk
fiksi, seperti naskah drama selalu mempunyai beragam kisah, tujuan pada cerita yang terdapat di
dalamnya, dan nilai-nilai pendidikan yang terkadung. Salah satu syarat sebuah drama yang
dapat dikatakan baik adalah drama yang bisa membuat pembacanya ikut merasakan berada
dalam cerita dan bisa larut dalam kisah yang diceritakan. Salah satu naskah drama yang
memiliki nilai-nilai pendidikan yang tinggi adalah naskah drama karya Montiggo Busye. Selain
itu, banyak pula naskah drama yang ditulis oleh Montinggo Bussye yang memiliki sisi
kelebihan dan dapat dikaji secara sosiologi maupun secara psikologi sastra karena penulis drama
lebih menonjolkan karakter watak-watak tokoh dalam cerita drama dan mengembangkan
konflik-konflik cerita yang begitu pelik mewarnai kisah dramanya. Drama yang peneliti pilih
adalah naskah drama Barabah, drama ini merupakan drama yang sering dipentaskan dalam
perlombaan-perlombaan di tanah air. Drama Barabah karya Montiggo Bussye menawarkan
sebuah kisah yang berhubungan dengan sebuah pemikiran logika, wawasan khazanah budaya,
dan dari sanalah muncul berbagai pesan yang mendalam mengenai kehidupan. Oleh karena itu,
fokus penelitian ini mencoba untuk mengkaji secara psikologi tokoh Barabah dan mengkaji
mengenai berbagai nilai pendidikan yang pantas untuk diteladani ataupun diimplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode analisis isi.
Penelitian dilakukan dengan cara menyimak secara cermat naskah drama mengenai nilai
pendidikan, yaitu agama, moral, dan sosial serta dikaitkan dengan karakter kejiwaan tokoh
Barabah. Selanjutnya, hasil penyimakan ditampung lalu dicatat untuk digunakan dalam
penyusunan laporan. Data dalam penelitian ini berupa dokumentasi berbentuk naskah drama
yaitu drama berjudul Barabah karya Montinggo Busye . Validitas data yang digunakan adalah
triangulasi teori. Teknik cuplikan yang digunakan adalah purposive sampling. Sementara itu,
teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang meliputi tiga komponen:
reduksi data, penyajian data, dan simpulan.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Unsur intrinsik yang dapat ditemukan dalam naskah drama Barabah karya Montinggo Busye
diantaranya adalah tema. Berkaitan dengan tema, Waluyo (2011: 8) bahwa tema merupakan
gagasan pokok yang terdapat dalam cerita fiksi. Tema cerita didapat dengan cara membaca
karya sastra secara berulang-ulang tidak cukup hanya satu kali baca. Lebih lanjut Nurgiantoro
menambahkan bahwa tema merupakan dasar yang menjadi pengembangan seluruh cerita. Tema
dalam naskah drama Barabah adalah pencintaan dalam rumah tangga diawali kecemburuan
antara Banio-Barabah yang menjadi bukti rasa cinta mereka saat terjadi kesalahpahaman
terhadap tamu mereka, Zaitun dan Adibul.
BARABAH
Ibah cemburu bapak akan kawin lagi. Kamum perempuan cemburu kalau suaminya cerita
tentang perempuan lain. (Barabah:11)
BANIO
Menyamar? Oh, ya, iya. Laki-laki mata keranjang memang suka menyamar kalau datang ke
rumah istri orang. Busyet benar!
(Pada Barabah)
He, inikah perempuan yang kamu bilang itu Barabah? (Barabah:26)
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Gagasan pokok yang akan dijadikan dasar cerita dan mulai diuraikan dalam cerita ini membahas
mengenai sebuah pemikiran. Hal ini terimplikasi pada kisah yang dipaparkan di bagian awal
samapai akhir semua bermula dari sebuah Banio menceritakan istri-istrinya ditambah kehadiran
Zaitun dan Adibul. Rincian cerita dihiasi dengan sebuah kisah kehidupan manusia saat ini yang
masih berkutat tentang kesetiaan, kesalahan pahaman, dan cinta tulus.
BANIO (SENYUM MAHAL)
Dari sebanyak itu istriku, Cuma kamulah...hmmmm....saya menyebutnya....Cuma kamulah yang
bisa memasangkan korek api dengan benar. Aku janji aku tidak akan kawin lagi!
(Barabah:12)
Amanat yang terdapat pada naskah drama Barabah tidak terlepas dari tema pada penjelasan di
atas. Secara umum, amanat dapat diartikan sebagai pesan yang ingin disampaikan pengarang
kepada pembaca. Pesan berisi tentang berbagai ajaran yang mampu diambil pada drama. Pesan
atau amanat yang disampaikan pengarang melalui uraian cerita dapat memiliki penafsiran yang
berbeda-beda antar pembaca. Hal itu sesuai dengan pendapat Waluyo (2002: 28) bahwa amanat
berhubungan dengan makna (signifinance) dari kaya sastra. Oleh karena itu, setiap penikmat
karya sastra dapat berbeda pendapat dalam menafsirkan maknya. Amanat naskah drama
Barabah, yaitu sebagai istri harus taat dan patuh terhadap suami. Selain itu, bentuk
kesalahapahaman yang terjadi akibat kedatangan tokoh Zaitun dan Adibul membuktikan cinta
dan kasih mereka untuk saling memiliki sangat kuat dan ada rasa takut kehilangan satu sama
lain. Dalam naskah drama ini diceritakan bahwa Banio adalah sosok laiki-laki tua yang pernah
memiliki 11 istri sebelum mempersunting Barabah, ia sangat mencintai sang istri.Namun,
kedatangan tokoh Zaitun dan Adibul membuat keadaan semakin genting dan panas. Banio
berpikir Adibul adalah selingkuhan Barabah dan mengganggap mereka memiliki hubungan
khusus. Begitu juga Barabah menganggap wanita bernama Zaitun adalah perempuan yang akan
dinikaihi Banio suaminya.Seperti kutipan
BARABAH
Katakan terus terang kalau bapak mau kawin lagi
BANIO
Siapa? Aku?
BARABAH
Iya! Siapa lagi!? Biar bapak dapat piala
BANIO
Barabah! Jangan sindir aku! Aku sudah tua!
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan tentang analisis struktural dan
psikologi sastra mengenai aspek penokohan dari naskah dengan judul Barabah karya
Montinggo Busye sebagai berikut : Ditinjau dari segi struktural naskah dengan judul Barabah
karya Montinggo Busye tema cerita yang tergambar dalam judulnya dan penokohan
menampilkan masalah tentang ketertekanan seorang Babarah yang cinta dan kesetiaan yang
dialami oleh tokoh utama, yaitu rasa cemburunya kepada perempuan muda bernama Zaitun,
kecemburuan ini menunjukkan cinta Barabah yang kuat kepada suaminya. Pengarang mampu
menggambarkan perwatakan dari tokoh-tokohnya yang terdapat dalam cerita yang dapat
terungkap melalui penampilan psikisnya. Secara keseluruhan unsur- unsur yang membangun
struktur naskah naskah Barabah karya Montinggo Busye tersebut saling terkait satu sama lain
yang memiliki perwatakan dan alur yang saling mendukung, sehingga mampu memberikan
sebuah gambaran yang mampu membuat pembaca terhanyut di dalamnya. Sementara, ditinjau
dari aspek psikologi sastra, naskah Barabah karya Montinggo Busye mengungkapkan tentang
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problematika yang ada dalam sebuah kisah percintaan. Problem atau konflik yang ada
merupakan konflik batin yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Konflik-konflik
tersebut memberikan suatu reaksi masing-masing yang ditimbulkan oleh tokoh-tokoh dalam
cerita. Reaksi-reaksi yang muncul dari setiap tokoh tentu tidak bisa lepas dari id, ego dan super
ego yag ada dalam diri setiap tokoh. Seperti halnya yang dialami Barabah sebagai tokoh utama
dalam cerita ini. Barabah adalah istri Banio, kisah cinta mereka telah terajut sejak lama, namun
Barabah cemburu akan kehadiran seorang wanita muda bernama Zaitun, begitu halnya Banio
cemburu akan kehadiran tokoh bernama Adibul merupakan ego yang ditimbulkan oleh
Barabah akan keadaan yang dialaminya. Namun ketakutan hanya sebuah kesalahpahaman,
bahwa perempuan bernama Ziatun adalah anak suaminya dari istri ke-6 yang datang untuk
meminta restu pernikahan. Setelah mengetahui kondisi kejiwaan tokoh yang penuh dengan
konflik batin, maka penting untuk dapat mereduksikan keadaan yang mampu membuat
frustasi/kecemasan dengan mekanisme pertahanan. Mekanisme ini untuk mengetahui keadaan
psikis dan tindakan yang ditimbulkan tokoh yang timbul dari konflik batin yangdialami.
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ABSTRACT
The problems which were discussed in this study were the meanings of the seven
texts of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan by Wieranta. The theories applied in
the study were based on the concept of poetry and geguritan, poetry structure
theory, Michael Riffaterre semiotics theory including heuristic and hermeneutic
reading. This literature study applied a qualitative descriptive technique. The
source of data were collected from the seven texts of Geguritan Dongeng Saka
Pabaratan by Wieranta 2014. The data were meaning written on the seven
geguritan by Wieranta included in the collection of Geguritan entitled Dongeng
Saka Pabaratan which was written in 2014 and was chosen based on theme
becoming the material of the study. The results of the study were the meanings
found in the text were the forms of parents‘ love; and the forms of parents‘ love
towards children on the text of Geguritan Dongeng Saka Pabaratan by Wieranta
were parents‘ love particulary when they were sick.
Key words: Geguritan, Semiotics, Heuristic, Hermeneutic
ABSTRAK
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu makna dari tujuh geguritan
dalam kumpulan geguritan Dongeng Saka Pabaratan Karya Wieranta. Landasan
teori penelitian ini adalah konsep puisi dan geguritan,teori Semiotika Michael
Riffaterre yang meliputi Heuristik dan Hermeneutik. Bentuk penelitian ini adalah
penelitian sastra dengan teknik deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari tujuh
geguritan karya Wieranta yang dimuat dalam buku Kumpulan Geguritan berjudul
Dongeng Saka Pabaratan tahun 2014. Data dalam makalah ini berupa maknayang
ditulis dalam tujuh geguritan karya Wieranta yang dimuat dalam buku Kumpulan
Geguritan berjudul Dongeng Saka Pabaratan yang ditulis pada tahun 2014 dan
sudah dipilih sesuai dengan tema yang menjadi bahan makalah. Hasil dari
makalah ini yaitumakna yang ditemukan dalam geguritan adalah adanya bentuk
kasih sayang orang tua kepada anak dalam Kumpulan Geguritan Dongeng Saka
Pabaratan Karya Wieranta yaitu kasih sayang kepada anak terutama ketika sang
anak sakit.
Kata Kunci: Geguritan,Semiotika, Heuristik, hermeneutik
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PENDAHULUAN
Karya sastra merupakan hasil renungan seorang pengarang yang dituangkan dalam
bentuk tulis. Sastra adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya
adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya
(Semi, 1993:8). Negara Indonesia sangat akrab dengan dunia karya sastra.
Perkembangan karya sastra itu sendiri juga mengalami perkembangan pada generasi ke
generasi akan tetapi tidak melupakan fungsi utama dari karya sastra itu sendiri yaitu
selain sebagai hiburan, karya sastra juga harus berisi pelajaran untuk penikmat karya
sastra itu sendiri. Bentuk karya sastra beragam yakni ada jenis prosa dan puisi.
Puisi merupakan suatu karangan terikat yang terikat pada aturan-aturan yang ketat
(Pradopo, 2007:306). Puisi sebagai salah satu karya seni sastra tentu dapat dikaji dari
bermacam-macam aspek. Puisi adalah kata-kata yang terindah dalam susunan terindah
(Samuel, Pradopo, 2007:6). Di dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan teori dan
pendekatan yang tepat agar sesuai dengan objek yang akan diteliti.Pendapat lain
diungkapkan oleh Altenbernd (dalam Pradopo, 2007:5) yang memberikan definisi
bahwa puisi adalah pendramaan pengalaman yang bersifat penafsiran (menafsirkan)
dalam bahasa berirama (bermetrum). Pembacaan dalam puisi tidak dilakukan sama
seperti membaca pada umumnya. Puisi juga termasuk dalam jenis membaca indah.
Hudson (Waluyo, 2012:29) berpendapat bahwa puisi adalah karya sastra yang bersifat
emosional dan imajinatif. Tampaknya Hudson melihat puisi dari perspektif psikologis
mengenai komponen-komponen model komunikasi.
Karya sastra sendiri memiliki karya sastra Jawa sejenis puisi yang medianya
menggunakan bahasa Jawa, puisi bahasa Jawa tersebut sering disebut geguritan. Istilah
geguritan berasal dari kata gurit (tulis, tembang), memperoleh akhiran an yang
menunjukkan arti ―yang di...‖. dengan demikian secara harfiah guritan berarti yang
ditulis atau tembang yang dikarang, tetapi secara luas guritan berarti membuat atau
mengarang tembang atau melagukan tembang (Padmosoekotjo, 1960:19). Geguritan
berasal dari kata gurit ‗tembang, kidung, rerepen‘ dan dapat dibentuk menjadi anggurit
dan anggegurit. Dilihat dari bentuknya kata geguritan atau geguritan adalah bentuk dwi
purwa ‗perulangan suku awal‘. Maka, sebutan yang paling tepat adalah bentuk yang
paling ringkas, yaitu ―guritan‖ jika dibanding dengan ―geguritan‖ (Widodo,
2012:33).Bentuk fisik dan mental sebuah puisi pada dasarnya dapat pula dilihat sebagai
satu kesatuan yang terdiri dari tiga lapisan: Lapisan bunyi, yakni lapisan lambanglambang bahasa sastra. lapisan pertama inilah yang kita sebut sebagai bentuk fisik puisi.
Lapis arti, yakni sejumlah arti yang dilambangkan oleh struktur atau lapisan permukaan
yang terdiri dari lapisan bunyi bahasa. Lapis tema, yakni suatu ―dunia‖ pengucapan
karya sastra, sesuatu yang menjadi tujuan penyair, atau sesuatu efek tertentu yang
didambakan penyair. Lapisan arti dan tema inilah yang dapat dianggap sebagai bentuk
mental sebuah puisi (Semi, 1993:108).
Semiotik adalah ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda adalah
sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain yang dapat berupa pengalaman, pikiran,
perasaan, gagasan, dan lain-lain. Jadi, yang dapat menjadi tanda sebenarnya bukan
hanya bahasa saja, melainkan berbagai hal yang melingkupi kehidupan ini walaupun
harus diakui bahwa bahasa adalah sistem tanda yang paling lengkap dan sempurna.
Tnda-tanda itu dapat berupa gerakan anggota badan, gerak mata, mulut, bentuk tulisan,
warna, bendera, bentuk dan potongan rumah, pakaian, karya seni, sastra, lukisan,
patung, film, tari, musik, dan lain-lain yang berada di sekitar kehidupan kita. Dengan
demikian, teori semiotik bersifat multi disiplin sebagaimana diharapkan oleh Pierce agar
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teorinya bersifat umum dan dapat diterapkan pada segala macam tanda. Semiotik dapat
diterapkan pada (atau: menjadi bidang garapan) linguistik, seni (dengan berbagai
subdisiplinnya), sastra, film, filsafat, antropologi, arkeologi, arsitektur, dan lain-lain
(Nurgiyantoro, 2013:67).
Dalam memahami dan mengungkap ―sesuatu‖ yang terdapat dalam karya sastra,
dikenal dengan adanya istilah heuristik (heuristic) dan hermeneutik (hermeneutic).
Kedua istilah itu, yang secara lengkap disebut sebagai pembacaan heuristik dan
pembacaan hermeneutik, biasanya dikaitkan dengan pendekatan semiotik.Teeuw
(1988:123) mengemukakan bahwa cara kerja hermeneutik untuk menafsirkan karya
sastra, dilakukan dengan pemahaman keseluruhan berdasarkan unsur-unsurnya, dan
sebaliknya, pemahaman unsur-unsur berdasarkan keseluruhan. Bermula dari sinilah
kemudian, antara lain, muncul istilah hermeneutik (hermeneutic circle). Pemahaman
karya sastra dengan tehnik tersebut dapat dilakukan secara bertangga, dimulai dengan
pemahaman secara keseluruhan walau hal itu hanya bersifat sementara. Kemudian,
berdasarkan pemahaman yang diperoleh itu dilakukan kerja analisis dan pemahaman
unsur-unsur intrinsiknya, jadi bagian per bagian. Hasil pemahaman unsur-unsur
intrinsik tersebut dipergunakan untuk memahami keseluruhan karya yang bersangkutan
secara lebih baik, luas, dan kritis. Pembacaan secara berulang-ulang sampai membuat
peneliti dapat menafsirkan pertautan makna keseluruhan dan bagian-bagiannya dan
makna intensionalnya secara optimal.
Geguritan seringkali dijadikan pengarang sebagai media dalam menuangkan pikiran
dan juga kegelisahan yang dialami. Berbagai macam peristiwa yang terjadi mampu
diubah dalam bentuk suatu karya sastra, dengan demikian karya sastra yang diciptakan
pengarang tidak pernah terlepas dari permasalahan yang dialami seorang pengarang itu
sendiri. Hal ini yang dilakukan seorang sastrawan bernama Wieranta. Wieranta
merupakan salah satu sastrawan yang aktif dalam membuat karya sastra baik berupa
puisi, cerpen, dan geguritan. Hasil karya Wiranta banyak yang diterbitkan dalam bentuk
cetak, diantaranya adalah kumpulan geguritan berjudul Dongeng Saka Pabaratan.
Kumpulan geguritanDongeng Saka Pabaratan ini berisi tentang perjalanan hidup
pengarang serta kritik sosial pengarang terhadap keadaan lingkungan. Bentuk kasih
sayang pengarang terhadap sang anak yang terdapat dalam kumpulan Dongeng Saka
Pabaratan akan dijadikan sorotan utama dalam penelitian ini. Kumpulan geguritan
yang ada akan dikaji secara semiotika.
METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menjadikan karya
sastra sebagai objek penelitian. Langkah-langkah penelitian antara lain: mengumpulkan,
menyortir, mempelajari, dan menganalisis data (Santana, 2007:11). Penelitian kualitatif
menekankan pada analisis induktif, dengan deskripsi yang kaya dengan beragam
nuansa, dan riset tentang persepsi manusia. Metode kualitatif yang digunakan dalam
penelitian ini dinilai sesuai dengan teori yang diterapkan yakni semiotika sastra. Makna
karya sastra sebagai tanda dan semiotikanya. Makna yang bertautan dengan dunia nyata.
Bentuk penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu menjabarkan deskripsi dari
objek yang sedang diteliti yaitu geguritan karya Wieranta.
Data dalam penelitian ini berupa makna tujuh geguritan karya Wieranta yang dimuat
dalam buku Kumpulan Geguritan berjudul Dongeng Saka Pabaratan yang ditulis pada
tahun 2014 dan sudah dipilih sesuai dengan tema yang menjadi bahan
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penelitian.Sumber data berasal dari tujuh geguritan karya Wieranta yang dimuat dalam
buku Kumpulan Geguritan berjudul Dongeng Saka Pabaratan tahun 2014.
HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pembacaan Heuristik
Kerja heuristik merupakan pembacaan karya sastra pada sistem semiotik tingkat
pertama. Ia berupa pemahaman makna sebagaimana yang dikonvensikan oleh bahasa
(yang bersangkutan). Orang sering menyebutnya sebagai makna yang ditunjuk kamus.
Bekal yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang sistem bahasa itu, kompetensi
terhadap kode bahasa (Nurgiyantoro, 2013:46). Pada ketujuh geguritan karya Wieranta
pembacaan heruristik dapat dilihat sebagai berikut:

Kang Lagi Nandhang Roga 1 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 1‘
Thole, langit udan tangis
Weruh mripatmu kembeng getih
Perih ngiris otot bayuku
Adhuh thole, delengen
Lintang-lintang alihan
Clorot-clorot nggawa donga putih
Daya-daya enggal waluya temah jati
Nak, langit hujan tangis, (disaat) melihat matamu penuh darah, (terasa) perih
menyayat otot anginku, Aduh Nak, (coba) lihatlah, Bintang-bintang (sedang) jatuh,
Berjatuhan (sambil) membawa doa (berwarna) putih, (agar) Orang-orang segera
sembuh. (Bait Pertama)
Thole, tetuwuhan alum pucet
Ngambu tinja amis saka jantungmu
Pait bratawali nyekrak ususku
Adhuh thole, rungonen
Tembang durma nelangsa
Panangise bapa-babumu
Tulus tumus, saka tuke katresnan jati
Ayo ngger, enggal sarasa
Nak, (lihatlah) tanaman layu pucat, (tercium) Bau busuk (dan) amis dari jantungmu,
(rasa) Pahit bratawali menusuk (ke dalam) ususku, Aduh Nak, (coba) dengarkan,
Nyanyian durma (yang) sedih, Tangisan (dari) ayah dan ibumu, Iklas dari (dalam) kasih
sayang Nak, Ayo Nak, segera sembuhlah. (Bait Kedua)
Thole lintang rembulan gogrog bareng
Nguningani awakmu kapidara
Njerbabah ing sandhuwure mori putih
Adhuh thole, tampanen
Sesambatanku lan sesambatane ibumu
Ngalentrih kelangan kapitayan agung
Tumrap prakara lkang kebak wewadi
Nak, (lihatlah) bintang bulan (yang) jatuh bersamaan, (ketika) Melihat dirimu
(sedang) sakit, (dan) Terbaring di atas kain putih, Aduh Nak, (coba) terimalah, (seperti
ini) Ratapanku dan ratapan ibumu, (yang) Lesu kehilangan kekuatan besar, Terhadap
masalah yang penuh cobaan. (Bait Ketiga)
Thole, manuk-manuk derkuku wiwit mabur
Mangetan nyaba alas cemara
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Angin midit ngentir cakrawala
Ayo ngger, enggal tangia
Najan jagad kosawang seser
Aja wedi kulup, iku eloke impen
Sesuk dak kirim kembang maneh.
Nak, burung-burung dara mulai terbang, Ke (arah) timur menjelajah hutan cemara,
Angin berhembus mengitari cakrawala, Ayo Nak, segeralah (dirimu) bangun, Meskipun
alam terlihat berputar, (akan tetapi) Jangan takut Nak, itu (hanya) kehebatan (sebuah)
mimpi, (dan) Besuk (akan) kukirim bunga lagi. (Bait Keempat)
Thole kang lagi nandhang roga
Den sabar anggonmu nandhangi
Najan dikaya-ngapa kulup, iku pepesthen
Pangeran tansah cedhak awakmu
Mula dimen kepenak sing nglakoni
Donga lan pangestu iku kulup
Luwih aji timbang bandha bandhu
Nak, yang sedang sakit, Yang sabar dalam menghadapi (cobaan), Meskipun seperti
apapun, itu (suatu) kepastian (dari Tuhan), (dan) Tuhan selalu dekat denganmu, Jadi
agar (cobaan) mudah (untuk) dilalui, Doa dan restu itu Nak, (yang) Lebih berharga dari
harta benda. (Bait Kelima)
Wis thole, dak urupke teplok kae
Senthomg kiwa papan istirahatmu
Kareben katon padhang jingglang
Ayo kulup, dak keloni
Dongeng kancil ngoyak kethek
Dak ceritakake maneh
Wis thole, aja sesambatan
Mara sirepen panalangsamu
Sudah Nak, (akan) kuhidupkan lampu itu, (di) Kamar (sebelah) kiri (yang menjadi)
tempat istirahatmu, Supaya terlihat terang benderang, Ayo Nak, aku dekap,
(kuceritakan) Dongeng kancil mengejar kera, (akan) Kuceritakan lagi, Sudah Nak,
jangan bersedih (lagi), Segera hilangkan (semua) gundahmu. (Bait Keenam)

Kang Lagi Nandhang Roga 2 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 2‘
Aku nangis maneh thole
Weruh cahayamu putih kaya getih
Semanake esemu
Lamat-lamat mbisiki pangrungonku
Lagi ketaman thole
Pancen pacobane ngaurip
Sing tatag anggonmu ngadhepi
(Saat ini) Aku menangis lagi Nak, (ketika) melihat wajahmu (berwarna) putih seperti
darah, terlihat senyummu, (yang) samar-samar berbisik di telingaku, sedang mengalami
(sakit) Nak, memang (seperti ini) ujian hidup, (maka) yang sabar dalam menjalani. (Bait
Pertama)
Ibumu nangis uga thole
Kembeng-kembeng waspa
Sewu dhuhkita ngebeki atine
Ndeleng awakmu ngalentrih
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Kaya lampu kesatan lenga
Ngono iku thole
Lelabuhane wong tuwa
Ora tega nyawang
Apa kang lagi kosandhang.
Ibumu (juga) menangis lagi nak, (matanya) penuh air mata, (seakan-akan) seribu
kesedihan memenuhi hatinya, (ketika) melihat dirimu lemas, seperi lampu (petromak)
kehabisan minyak, seperti itu nak, (engkaulah) Tempat bersandar orang tua, (orang tua)
Tidak sanggup melihat, apa yang sedang kamu alami. (Bait Kedua)
Eyangmu nangis-nangis thole
Ati kang krowak
Tatu dhowak-dhowak
O ana ngendi
Dedununge kabagyan
Yen ana lelakon kaya ngene
Kasarasan luwih mulya
Tinimbang samubarang
Nenekmu (juga) menangis Nak, Hati yang (sedang) terluka, (ibarat) Luka tercabikcabik, O (sekarang) ada dimana, Tempatnya kebahagiaan, Kalau (sedang) ada musibah
seperti ini, Kesehatan lebih baik, Daripada segalanya. (Bait Ketiga)
Jagad angguguk nangis thole
Kasangsaran nabed ragamu
Jalma kang sepi dosa
Teka kaniaya dening papacintraka
O wis ora ana kaendahan maneh thole
Samangsa ana lelakon kaya mangkene
Suprandene puputan tetep durung ngaton
Alam (juga) tersedu menangis Nak, (ikut merasakan) Musibah menghampiri dirimu,
(ketika) Badan yang sepi (tanpa) dosa, (kemudian) Datang musibah (menunggu)
harapan, O (seakan) tidak ada keindahan lagi Nak, Selama ada halangan seperti ini,
Meskipun akhir (cerita) masih belum (dapat) terlihat. (Bait Keempat)

Kang Lagi Nandhang Roga 3 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 3‘
Kereta kencana katon ngegla
Nggawa pitu midadari
Kang arum ganda melati
Tansah muja-muji
Jati temah waluya
Waluyo temah jati
Kereta kencana terlihat mencolok, (sedang) membawa tujuh bidadari, yang wangi
(seperti) bau melati, (dan) selalu dipuja-puja, (pergi) menuju tempat (memberi) sembuh,
(agar sakitmu) segera sembuh Nak. (Bait Pertama)
Kereta dewa ngambah nggegana
Nyebar mawar lan tetawar
Kanggo bocah-bocah timur
Kang lagi nandhang rudhita
Salaksa pandonga mulya
Mbleber ngebeki pangkon dhuhkita
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Kereta dewa (terbang) menembus angkasa, (sebari) Menyebar mawar dan obat,
Untuk anak-anak kecil, Yang sedang sakit, (serta) Menyisipkan doa kesembuhan,
(doanya) Menyebar memenuhi pangkuan (orang yang sedang) sedih. (Bait Kedua)
Kereta suwarga sundhul ngawiyat
Nyangking sakabeh sawan sarap
Karumat permati
Ginawa bali
Donga tulus tumus saka tuke ati suci
Muga kang lagi nandhang
Enggal antuk pepadhang
Kereta surga (terbang) menembus langit, (sebari) Membawa semua jenis penyakit,
(pasien) Dirawat teliti, (dan segera) Dibawa pulang, Doa yang tulus lahir (beserta) hati
(yang) suci, (berharap) Semoga yang mengalami (sakit), Segera mendapat pencerahan
(kesembuhan). (Bait Ketiga)

Panglocitaku
Bapakmu melang-melang nak
Krungu tangismu ngrujit ati
Leluconmu kepungkur
Tansah, lelewa ana mripatku
O boya kapan kulup
Ragamu oleh banyu bening.
Ayahmu (sedang) bersedih, Nak, (setiap) mendengar tangismu (yang) menyayat hati,
(ketika teringat) candamu kemarin, (yang) selalu terbayang dimataku, o, (sampai)
kapankah Nak, ragamu (akan) mendapat air jernih. (Bait Pertama)
Bapakmu melang-melang nak
Ndulu praupamu cowong
Kayadene gunung growong
Glewo-glewo sing nate katon
Wis musna kepangan lelakon
Ah geganthilane urip.
Ayahmu (kembali) bersedih, Nak, (ketika) melihat wajahmu pucat, (ibarat) seperti
gunung (yang) berlubang, (badan) lunglai yang pernah terlihat, (kini) sudah hilang
dimakan perjalanan (hidup), ah...(seperti inilah) cobaan hidup. (Bait Kedua)
Bapakmu melang-melang nak
Ngambu usada kanggo awakmu
Sewu pengarep-arepku tumplek
Mbelasah ing segarane dhadhaku
Mbesuk kapan kowe njilma kembang
Sumunar ana sangisore pucang kembar.
Ayahmu (kembali) bersedih Nak, (ketika) mencium obat untuk dirimu, (seakan-akan
menunggu) seribu harapan menyatu, (jatuh) berserakan di samudra dadaku, kapan
dirimu (akan) menjadi bunga, (yang) bersinar di bawah pohon pucang kembar. (Bait
Ketiga)

Lare Lara 1 ‗Anak Sakit 1‘
Sepisan maneh kulup
Nyuwuna bapak ndedongeng
Kaya sore-sore kepungkur
Kancil ngglembuk kethek
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Apa ceguk nyamber kuthuk
Sekali lagi Nak, Mintalah ayah (untuk) mendongeng, Seperti sore kemarin, (dongeng
berjudul) Kancil mengejar monyet, Atau (dongeng) burung hantu menyambar anak
ayam. (Bait Pertama)
Ayo kulup
Dak keloni
Sambi dak critani
Lelakone wong urip
Nang ngalam donya
Kang kalamangsane
Kepranggul dhuhkita
Kaya kang kosandhang saiki
Ayo Nak, Aku dekap, Sembari aku ceritakan, (tentang) Perjalanan hidup manusia,
(yang hidup) Di alam dunia (ini), Yang (ketika) pada waktunya, (sedang) Dilanda
kesedihan, (maka akan) Seperti yang kau alami sekarang. (Bait Kedua)
Bapak rumangsa ayem kulup
Menawa krungu pamintamu
Kang aeng kaya dongeng
Aku ngerti
Iku kembange wong tuwa ngatuwa
Kapan anak nyuwun neka-neka
Wong tuwa kudu wani sembada
Ayah (akan) merasa tenang Nak, kalau mendengar permintaanmu, yang unik seperti
dongeng, aku mengerti, itu (adalah) bunga orang tua (untuk) menuju dewasa, ketika
anak meminta macam-macam, (maka) orang tua harus (mampu) bertanggung jawab.
(Bait Ketiga)

Lare Lara 2 ‗Anak Sakit 2‘
Kapan weruh gegambarane
Ati keiris kaya
Hem, ngene perihe
Ngrasakake lare kang lagi lara
Kapan (bisa) melihat bayangannya, hati (yang) teriris seperti, hem, seperti ini
perihnya, (ketika) merasakan anak yang sedang sakit. (Bait Pertama)
Wus sayah angine
Leren ana sangisore wit-witan
Hem, ngene lelakone
Yen lagi kena kacintrakan
Sudah lelah anginnya, (dan) beristirahat di bawah pepohonan, hem, seperti ini
cobaannya, kalau sedang terkena musibah. (Bait Kedua).

Nalika Anak Kena Lara ‗Ketika Anak Sedang Sakit ‘
Nyawang trumpahe gumlethak
Kelingan cowonge mripat
Nyawang dolanane mbelasah
Kelingan tangise nenatah
(ketika) melihat sandal (yang) tergeletak, (lalu) teringat jelas di mata, (dan ketika)
melihat mainan berserakan, (lalu) teringat tangisnya (yang) mengiris (hati). (Bait
Pertama)
Adhuh anakku ngger
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Menyang sapa anggonku ngluru esemmu
Marang sapa anggonku ngrungu cemlewomu
Luhku asat ing panglamunan
Rerambatan lakuku ngupadi kawelasan
Aduh anakku, kepada siapa aku (akan) mencari senyummu, (dan) kepada siapa aku
mendengar candamu, (ibarat) air mataku kering di (dalam) lamunan, (sehingga) tertatih
langkahku (untuk) mencari pertolongan. (Bait Kedua)
Kapangku dak simpen ana pangrasaku
Dak anti balimu ing pangkonanku
Kaya dina-dina katemben
Bebarengan nlusuri ratan
Sinambi gegojekan
(ketika) dipangkuan kusimpan di perasaanku, (akan) aku tunggu kembalimu di
pangkuanku, seperti hari-hari kemarin, (ketika kita) bersama menelusuri jalan, sambil
bercanda. (Bait Ketiga).
b. Pembacaan Hermeneutik
Hermeneutik yaitu berupa pembacaan dan pemahaman pada tataran semiotik tingkat
kedua. Artinya, berdasarkan makna dari hasil kerja heuristik di atas, ditafsirkan
kemungkinan makna tersirat, konotasi, atau signifikasinya. Jika pada tataran kerja
heuristik dibutuhkan pengetahuan tentang kode bahasa, pada tataran kerja hermeneutik
dibutuhkan pengetahuan tentang kode sastra (Nurgiyantoro, 2013:47). Pada ketujuh
geguritan karya Wieranta pembacaan hermeneutik dapat dilihat sebagai berikut:
a) Kang Lagi Nandhang Roga 1 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 1‘
Anak merupakan harta yang tidak dapat dinilai dengan harta. Orang tua kan bersedih
apabila melihat sang anak sedang sakit. Tidak jarang orang tua ikut menangis ketika
sang anak sakit. Begitu sedihnya hingga diibaratkan hujan adalah tangisan dari langit
yang seolah-olah bisa merasakan kesedihan yang sama. (Bait Pertama). Tumbuhan ikut
layu ketika sang anak sakit. Apa yang sedang dilihat seakan-akan tidak ada yang
menyenangkan. Napsu makan menjadi hilang ketika sang anak sakit. Semua makanan
manjadi terasa pahit. Lagu yang diingat hanya lagu tentang kesedihan. Tangisan orang
tua ketika melihat sang anak sakit adalah tangisan sang sangat tulus dari lubuk hati dari
dalam. (Bait Kedua). Bulan dan bintang adalah penggambaran dari malam hari, malam
adalah suasana hati yang gelap. Ketika sang anak sakit maka tidak ada keceriaakn lagi,
suasana hati hanya dipenuhi dengan kebimbangan dan kesedihan. Seadainya anak tahu
bahwa orang tua sangat sedih ketika melihat sang anak sakit, setapi kesedihan itu hanya
bisa disimpan dalam hati. (Bait Ketiga)
Burung-burung yang terbang adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Hal ini
juga yang dikatakan orang tua agar sang anak segera membuka mata dan melihat langit
luas di luar. Meskipun sang anak tidak sanggup untuk berdiri maka orang tua akan
selalu mendampingi dan menjaga sang anak. (Bait Keempat). Pesan orang tua kepada
anak adalah supaya anak selalu bersabar dalam menjalani cobaan. Tuhan akan selalu
bersama orang-orang yang tabah menghadapi cobaan. Ketika melihat sang anak sedang
sakit maka yang terpikir hanyalah bahwa kesehatan jauh lebih berharga daripada harta
benda. (Bait Kelima). Lampu adalah alat penerangan ketika malam hari. Hal ini adalah
rutinitas pengarang ketika malam hari. Menyalakan lampu kamar agar tidak lagi gelap
dan menakutkan. Ketika sang anak sakit orang tua juga ikut sedih. Cara yang dilakukan
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diantaranya adalah dengan membacakan dongeng kepada anak agar anak merasa
terhibur dan diharapkan menjadi cepat sembuh. (bait Keenam)
b) Kang Lagi Nandhang Roga 2 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 2‘
Ketika sang anak sakit lagi maka orang tuapun akan kembali sedih bahkan menangis.
Seperti inilah perjalanan hidup akan ada banyak cobaan, susah dan senang akan
senantiasa datang silir berganti. Maka sebagai manusia harus tabah dalam menghadapi
cobaan tersebut. (Bait Pertama). Tidak hanya ayah yang sedih tetapi juga ibu yang sedih
ketika melihat sang anak sedang sakit. Seorang wanita memang sering dianggap labih
mudah menangis jika dibandingkan seoranng laki-laki. Seperti itulah gambaran orang
tua yang sedih melihat sang anak sakit ibarat lampu yang tidak dialiri listrik maka akan
lemas dan tak berdaya. (Bait Kedua)
Seluruh keluarga ikut sedih jika ada keluarga yang sakit. Orang tua maupun nenek
akan menjadi ikut sedih. Jika ada musibah seperti itu maka orang tua akan tersayat
hatinya. Ketika ada keluarga yang sedang sakit maka semua hal dianggap tidak berguna.
(Bait Ketiga). Sakit memang dapat menimpa siapa saja. Tidak terkecuali kepada anak
yang polos dan belum memiliki dosa. Tidak ada yang mengerti bagaimana suratan
takdir tetapi manusia harus selalu berusaha yang terbaik serta berserah diri kepada
Tuhan. (Bait Keempat).
c) Kang Lagi Nandhang Roga 3 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 3‘
Kereta kencana adalah kendaraan untuk orang-orang terhormat. Kereta kencana
adalah penggambaran seduah harapan yang berisi bidadari yang membawa obat untuk
semua orang yang sakit. semua orang akan berdoa agar yang sakit segera diberi
kesembuhan. (Bait Pertama). Tuhan akan selalu berada dengan orang-orang yang
sedang sakit terutama anak-anak. Jadi setiap anak diharapkan mau berdoa meminta
kesembuhan kepada Tuhan, tidak hanya di mulut tetapi harus disertai keyakinan bahwa
penyakit tersebut akan sembuh juga. (Bait Kedua). Kereta kencana juga selain
membagikan obat bagi yang sedang sakit tetapi juga mengangkat semua penyakit.
Dibawa kembali dan akan dibuang. Terus berdoa dan bersabar adalah kuncinya. Supaya
lekas diberi kesembuhan. (Bait Ketiga)
d) Panglocitaku
Seorang ayah sangat sedih melihat sang anak sakit, apalagi jika sampai meratap
menahan rasa sakit. Saat sakit maka hal yang paling dirindukan adalah kesembuhan.
Waktu menjadi terasa cepat berlalu dan orang tua hanya berharap kapan sang anak akan
segera sembuh. (Bait Pertama). Orang tua akan sedih melihat wajah anak yang pucat
karena sedang sakit. Ibarat gunung yang berlubang, meskipun terlihat kuat akan tetapi
sebetulnya sedang rapuh ketika melihat sang anak sedang sakit. Seperti itulah cobaan
bagi mannusia, ada saat senang dan ada saat sedih. (Bait Kedua). Yang dibutuhkan saat
sakit adalah obat agar segera sembuh. Sebagai orang tua tentu akan mencari obat yang
terbaik untuk anak agar segera sembuh. Orang tua tentu akan ikut bahagia apabila
melihat sang anak bisa ceria dan dapat bermain kembali. (Bait Ketiga)
e) Lare Lara 1 ‗Anak Sakit 1‘
Sekali lagi mintalah ayah untuk mendongeng, dengan mendengar dongeng-dongeng
tersebut semoga sang anak cepat sembuh. Dongeng-dongeng lucu seperti dongeng si
kancil atau dongeng tentang cerita hewan yang lain. (Bait Pertama). Orang tua akan
selalu menemani sang anak ketika sedang sakit. Orang tua ingin selalu ada di dekat anak
ketika dibutuhkan. Orang tua hanya bisa pasrah kepada kepada Tuhan tentang apa yang
sedang dialami sang nak. (Bait Kedua). Semangat dari orang tua akan bangkit kembali
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apabila sudah melihat sang anak sembuh dan kembali ceria seperti sedia kala. Orang tua
kan berusaha menuruti apapun yang menjadi permintaan anak. (Bait Ketiga)
f) Lare Lara 2 ‗Anak Sakit 2‘
Apabila melihat anak yang sedang sakit maka hati orang tua akan terasa teriris.
Orang tua akan mencari jalan bagaimana sang anak bisa segera sembuh dan ceria
kembali. (Bait Pertama). Sakit adalah musibah yang tidak dapat diduga datangnya.
Apabila sedang sakit maka sudah tidak ada semangat dan harapan lagi. Semua yang ada
di dunia seakan sudah tidak ada gunanya lagi. (Bait Kedua)
g) Nalika Anak Kena Lara ‗Ketika Anak Sedang Sakit ‘
Melihat sandal yang berserakan di lantai maka akan mengingatkan sang anak yang
senang bermain. Melihat mainan yang berserakan juga mengingatkan ketika sang anak
asyik bermain. Saat sang anak sakit maka akan membuat sedih dan menangis. (Bait
Pertama). Keceriaan anak yang ditunggu harus dimana dicari, orang tua akan selalu
berusaha menyenagkan hati sang anak. Air mata orang tua sudah tidak mampu lgi untuk
menetes. Semua usaha akan dicoba demi kesembuhan anak. (Bait Kedua). Penantian
agar sang anak sembuh adalah saat-saat yang dinantikan oleh orang tua. Orang tua akan
merindukan saat bercanda bersama dan bermain bersama. (Bait Ketiga)
c. Makna Ketujuh Geguritan dalam Kumpulan Geguritan DongengSaka Pabaratan
karya Wieranta
Pengarang menciptakan karya sastra tidak terlahir begitu saja. Pengarang hendak
menyampaikan sebuah maksud tertentu dalam karya sastra yang diciptakannya. Begitu
juga geguritan karya Wieranta, ketujuh geguritan karya Wieranta dalam kumpulan
geguritan berjugul Dongeng Saka Pabaratan berisi bentuk kasih sayang orang tua
terhadap anak terlebih saat sang anak sedang dilanda sakit terlihat sebagai berikut:
1. Kang Lagi Nandhang Roga 1 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 1‘
Bentuk kasih sayang orang tua kepada anak yang sedang sakit tentu berbeda antara
satu orang dengan orang yang lain. Begitu juga dengan Wieranta yang menggambarkan
kasih sayang kepada anak dalam bentuk geguritan. Dalam geguritan yang berjudul
Kang Lagi Nandhang Roga 1 bentuk kasih sayang tercermin dengan cara memberi
semangat anak yang sedang sakit agar segera sembuh. Seperti terlihat pada kutipan di
bawah ini.
Kutipan:
Thole kang lagi nandhang roga
Den sabar anggonmu nandhangi
Najan dikaya-ngapa kulup, iku pepesthen
Pangeran tansah cedhak awakmu
Mula dimen kepenak sing nglakoni
Donga lan pangestu iku kulup
Luwih aji timbang bandha bandhu
Terjemahan:
Anak laki-laki ku, yang sedang sakit
Sabarlah dalam menghadapi
Meski seperti apapun, itu kepastian takdir
Tuhan selalu dekat denganmu
Jadi agar mudah dilalui
Doa dan restu ini
Lebih berharga dari harta benda
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Wieranta dalam geguritanKang Lagi Nandhang Roga 1 menyampaikan bentuk kasih
sayang kepada anak dengan memberi motivasi kepada anak agar sang anak tabah dalam
menjalani sakit yang sedang dialami.
2. Kang Lagi Nandhang Roga 2 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 2‘
Geguritan Kang Lagi Nandhang Roga 2 merupakan lanjutan dari geguritan Kang
Lagi Nandhang Roga 1. Geguritan ini sama-sama menceritakan anak yang sedang sakit.
dalam geguritan Kang Lagi Nanadhang Roga 2 terlihat kasih sayang dan perhatian
orang tua kepada anak terutama ketika anak sedang sakit. Seperti yang terlihat pada
kutipan berikut ini:
Kutipan:
Ngono iku thole
Lelabuhane wong tuwa
Ora tega nyawang
Terjemahan
seperti itu nak
Pengorbanandari orang tua
Tidak sanggup melihat
Setiap orang tua tentu tidak akan tega apabila melihat sang anak sedang sakit begitu
juga kesedihan Wieranta yang tertulis dalam geguritan Kang Lagi Nandhang Roga 2.
Terlihat pengarang sangat sedih ketika melihat anak dalam keadaan sakit. Orang tua
hanya bisa memberikan dukungan dan semangat agar sang anak bisa segera sembuh dari
penyakit yang sedang dilanda.
3. Kang Lagi Nandhang Roga 3 ‗Yang Sedang Tertimpa Sakit 3‘
GeguritanKang Lagi Nandhang Roga 3 merupakan lanjutan dari geguritan Kang
Lagi Nandhang Roga 1 dan Kang Lagi Nandhang Roga 2. Geguritan ini masih
menceritakan bentuk kasih sayang orang tua kepada anak terutama ketika anak sedang
sakit. Orang tua yang sedih ketika melihat sang anak sakit tentu saja tidak hanya dialami
pengarang tetapi hampir setiap orang tua tentu akan sedih apabila sang anak sedang
sakit dan berharap agar sang anak segera sembuh.seperti terlihat dalam kutipan berikut
ini:
Kutipan:
Kereta dewa ngambah nggegana
Nyebar mawar lan tetawar
Kanggo bocah-bocah timur
Kang lagi nandhang rudhita
Salaksa pandonga mulya
Mbleber ngebeki pangkon dhuhkita
Terjemahan:
Kereta dewa menembus angkasa
Menyebar mawar dan obat
Untuk anak-anak kecil
Yang sedang sakit
Menyisipkan doa harapan kesembuhan
Menyebar memenuhi hati yang sedih
Kesedihan orang tua dituangkan dalam bahasa yang indah. Orang tua hanya meminta
kepada anak supaya tabah dalam menghadapi cobaan. Setiap penyakit sebetulnya ada
obatnya. Setiap orang yang tetap sabar dalam menghadapi cobaan akan mendapatkan
derajat yang tinggi di hadapan Tuhan.
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3. Panglocitaku
GeguritanPanglocitaku memperlihatkan betapa sedihnya orang tua ketika sang anak
sedang sakit. Tidak hanya ibu, akan tetapi seorang ayah juga merasakan kesedihan yang
sama ketika sang anak sedang sakit. seperti terlihat pada kutipan geguritan di bawah ini:
Kutipan:
Bapakmu melang-melang nak
Krungu tangismu ngrujit ati
Leluconmu kepungkur
Tansah, lelewa ana mripatku
O boya kapan kulup
Ragamu oleh banyu bening
Terjemahan:
Ayahmu bersedih, Nak
mendengar tangismu menyayat hati
candamu kemarin
selalu terbayang dimataku
o, kapankah Nak
ragamu mendapat air jernih
Dari kutipan di atas terlihat betapa sedihnya seorang ayah ketika sang anak sedang
dilanda sakit. Orang tua sangat berharap ketika sang anak sakit maka segera mendapat
kesembuhan sehingga dapat ceria dan bermain kembali.
4. Lare Lara 1 ‗Anak Sakit 1‘
Bentuk kasih sayang orang tua kepada anak dalam geguritanLare Lara 1 ditunjukkan
dengan keinginan sang ayah untuk selalu memeluk sang anak ketika sedang sakit san
selalu menceritakan dongeng-dongeng kepada anak agar sang anak menjadi senang dan
lekas sembuh. Seperti terlihat pada kutipan berikut:
Kutipan:
Ayo kulup
Dak keloni
Sambi dak critani
Lelakone wong urip
Nang ngalam donya
Kang kalamangsane
Kepranggul dhuhkita
Kaya kang kosandhang saiki
Terjemahan:
Ayo Nak
Aku dekap
Sebari aku ceritakan
Perjalanan manusia hidup
Di alam dunia
Yang pada waktunya
Dilanda kesedihan
Seperti yang kau alami sekarang
Dari kutipan juga terlihat sang ayah hanya mampu berserah diri kepada Tuhan ketika
sang anak sedang sakit. Apapun yang terjadi pada manusia maka manusia hanya mampu
berusaha sebaik mungkin dan Tuhan yang akan menentukan jalan takdir manusia.
5. Lare Lara 2 ‗Anak Sakit 2‘
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GeguritanLareLara2 merupakan lanjutan dari geguritanLareLara1. Geguritan ini
juga menceritakan tentang kesedihan pengarang ketika melihat sang anak sedang sakit.
Dalam geguritan diperlihatkan betapa sedihnya orang tua ketika melihat sang anak
sedang sakit serta dikemas dalam sebuah geguritan pendek. Seperti yang terlihat dalam
geguritan berikut ini:
Kutipan:
Kapan weruh gegambarane
Ati keiris kaya
Hem, ngene perihe
Ngrasakake lare kang lagi lara
Wus sayah angine
Leren ana sangisore wit-witan
Hem, ngene lelakone
Yen lagi kena kacintrakan
Terjemahan:
Tidak pernah terbayang
hati teriris seperti
ini perihnya
merasakan anak yang sedang sakit
Angin pun sudah lelah
beristirahat di bawah pepohonan
seperti ini cobaannya
kalau sedang terkena musibah
Dari kutipan di atas terlihat orang tua juga ikut merasakan penderitaan anak ketika
sedang sakit. Orang tua hanya bisa pasrah dan berdoa agar diberikan yang terbaik untuk
sang anak.
6. Nalika Anak Kena Lara ‗Ketika Anak Sedang Sakit ‘
GeguritanNalika Anak Kena Lara merupakan geguritan ketujuh dari kumpulan
geguritan berjudul DongengSakaPabaratan karya Wieranta yang bertema kasih sayang
orang tua kepada anak ketika sang anak sedang sakit. GeguritanNalika Anak Kena Lara
merupakan bentuk kerinduan pengarang untuk dapat bercanda kembali dengan sang
anak. Hal ini terlihat pada kutipan berikut ini:
Kutipan:
Kapangku dak simpen ana pangrasaku
Dak anti balimu ing pangkonanku
Kaya dina-dina katemben
Bebarengan nlusuri ratan
Sinambi gegojekan
Terjemahan:
keinginan kusimpan dalam perasaanku
aku menunggu kembalimu di pangkuanku
seperti hari-hari kemarin
bersama menelusuri jalan
sambil bercanda
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Dari kutipan di atas tercermin bentuk kasih sayang orang tua kepada anak ketika
sang anak sakit. Orang tua dengan sabar akan menanti kesembuhan sang anak dan rindu
untuk melakukan bercanda bersama seperti ketika sang anak belum sakit.
SIMPULAN
Makna ketujuh geguritan dalam kumpulan Dongeng Saka Pabaratan karya Wieranta
tentang kasih sayang orang tua kepada anak terutama ketika sang anak sedang sakit
sesuai dengan pembacaan heuristik dan hermeneutik.Bentuk kasih sayang orang tua
kepada anak ketika anak sedang sakit dalam kumpulan Dongeng Saka Pabaratan karya
Wieranta meliputi beberapa aspek yaitu dukungan orang tua agar sang anak tabah dalam
menghadapi penyakit, orang tua senantiasa menghibur anak ketika sang anak sakit agar
lekas sembuh, orang tua selalu mendoakan anak agar lekas diberi kesembuhan.
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KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PERCAKAPAN ANGGOTA TNI ANGKATAN
UDARA LANUD ADI SOEMARMO
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesantunan berbahasa pada
percakapan anggota TNI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif. Sumber data penelitian adalah percakapan anggota TNI AU Lanud Adi
Soemarmo. Teknik dalam penelitian ini adalah pengamatan dan wawancara. Hasil
penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bahasa khusus yang digunakan
dalam lingkungan militer meskipun bersifat hierarki namun tetap menunjukkan
adanya ragam bahasa yang mengandung prinsip kesantunan berbahasa melalui
analisis percakapan yang mengandung maksim kebijaksanaan, maksim
kedermawanan, maksim penghargaan, maksim kesederhanaan, dan maksim
simpati.
Kata kunci: kesantunan berbahasa, bahasa militer
PENDAHULUAN
Dunia militer memiliki norma-norma kebahasaan yang dipahami dan didukung oleh
komunitasnya secara kolektif, sebagai alat komunikasi yang efektif. Sebagaimana diungkapkan
oleh Searle, John R. (1975:99) bahwa perbendaharaan bahasa yang digunakan dalam
lingkungan tertentu merupakan isyarat untuk bagaimana memahami sesuatu hal. Dalam sebuah
komunikasi, bahasa menjadi sebuah jembatan untuk menghubungkan pemikiran satu individu
dengan individu lainnya. Interaksi antar individu yang terjadi di masyarakat tidak hanya terbatas
dalam satu lingkup instansi saja, namun penting adanya pemahaman tentang bagaimana
pemakaian bahasa dalam lingkungan militer untuk mengetahui makna kesantunan dalam setiap
percakapan yang menyertainya. Dengan memahami letak kesantunan berbahasanya, maka
seorang individu akan merasa dihargai. Hal ini berakibat positif pada keberhasilan komunikasi
yang terjadi antar individu. Pemahaman secara umum kesantuan berbahasa dalam sistem
komunikasi militer akan menimbulkan terjadinya saling pengertian di antara kelompok
masyarakat sipil dan masyarakat militer. Pada akhirnya akan dapat menumbuhkan sinergi dalam
hidup bersama serta membangun kehidupan yang lebih serasi dan harmonis.
Penelitian ini akan lebih ditekankan dan difokuskan pada konsep kesantunan berbahasa
dalam ranah prinsip kesopanan. Dalam prinsip kesopanan ada beberapa pengidentifikasian,
yakni adanya beberapa maksim yang menjadi karakteristik kesantunan dalam berbahasa. Oleh
karena itu, penulis akan memaparkan pengidentifikasian kesantunan berbahasa dalam
percakapan anggota TNI AU Lanud Adi Soemarmo dengan menganalisis.
KERANGKA TEORI
Bahasa menentukan perilaku budaya manusia memang ada benarnya. Orang yang
ketika berbicara menggunakan pilihan kata, ungkapan yang santun, struktur kalimat yang baik
menandakan bahwa kepribadian orang itu memang baik. Sebaliknya, jika ada orang yang
sebenarnya kepribadiannya tidak baik, meskipun berusaha berbahasa secara baik, benar, dan
santun di hadapan orang lain; pada suatu saat tidak mampu menutup-nutupi kepribadian
buruknya sehingga muncul pilihan kata, ungkapan, atau struktur kalimat yang tidak baik dan
tidak santun.
Menurut Brown dan Levinson (1987), yang mana terinspirasi oleh Goffman,
bahwasanya bersikap santun itu adalah bersikap peduli pada ―wajah‖ atau ―muka,‖ baik milik
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penutur, maupun milik mitra tutur. ―Wajah,‖ dalam hal, ini bukan dalam arti rupa fisik, namun
―wajah‖ dalam artian public image, atau mungkin padanan kata yang tepat adalah ―harga diri‖
dalam pandangan masyarakat.
Bersikap atau berbahasa santun dan beretika juga bersifat relatif, tergantung pada jarak
sosial penutur dan mitra tutur. Selain itu, makna kesantunan dan kesopanan juga dipahami sama
secara umum; sementara itu, kedua hal tersebut sebenarnya berbeda. Istilah sopan merujuk pada
susunan gramatikal tuturan berbasis kesadaran bahwa setiap orang berhak untuk dilayani
dengan hormat, sementara santun itu berarti kesadaran mengenai jarak sosial (Thomas, 1995).
Dalam prinsip kesopanan menurut Verhaar, J.W.M (1996), ada beberapa
pengidentifikasian, yakni adanya: (1) Maksim Kebijaksanaan (tact maxim); (2) Maksim
Kedermawanan (generosity maxim); (3) Maksim Penghargaan (approbation maxim); (4)
Maksim Kesederhanan (modesty maxim); (5) Maksim Pemufakatan (agreement maxim); dan
(6) Maksim Simpati (symphaty maxim). Namun kesopanan dalam hal ini juga mencakup
adanya kesantunan yang tersirat di dalam sebuah percakapan.
Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disintesiskan bahwa kesantunan
berbahasa merupakan perilaku berbahasa di mana seseorang menggunakan prinsip kesopanan
dalam berkomunikasi.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Anggota POM TNI AU Lanud Adi
Soemarmo yang dipilih dengan purposive sampling menjadi sumber data penelitian. Data
dikumpulkan dengan teknik catat dan wawancara. Simpulan penelitian ini menggunakan teknik
deduktif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada maksim kebijaksanaan (tact maxim) dengan penjelasan, ―kurangi kerugian orang lain,
dan tambahi keuntungan orang lain‖. Jika orang yang bertutur memegang maksim
kebijaksanaan, ia akan dipahami sebagai orang santun. Maksim kebijaksanaan ini dapat dilihat
dari tuturan Anggota Bintara sebagai penutur (P) terhadap Anggota Perwira sebagai mitra tutur
(MT) berikut.
Penutur
Mitra Tutur
Penutur

―Mohon izin. Semua berkas sudah diterima dengan baik oleh
Komandan, Dep.‖
―Tanggapan sangat baik. Lanjutkan.‖
―Siap. Mohon arahan, Dep. Berkat Kadep.‖

Pada tuturan (MT) memaksimalkan keuntungan dengan memuji anggota bawahannya (P).
sebaliknya (P) juga memberikan keuntungan yang berupa pujian kepada atasannya dengan
bahasa khusus yang sudah mereka gunakan sehari-hari.
Sedangkan pada maksim kedermawanan mengharapkan para peserta tutur agar dapat
menghormati orang lain dengan cara mengurangi keuntungan bagi diri sendiri dan
memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur. Maksim kedermawanan ini tampak pada contoh
tuturan berikut.
Penutur
Mitra Tutur

―Mohon Ijin, dep. Biar saya bantu saja, pekerjaan saya sudah
selesai.‖
―Ngga usah, tinggal sedikit kok.‖

Pada contoh di atas (P) yang menawarkan diri untuk membantu (MT), sebagai wujud
kedermawanannya, tetapi sebaliknya (MT) tidak ingin mengambil untung atas kedermawanan
(P), dengan menyatakan bahwa pekerjaannya tinggal sedikit.
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Lain halnya untuk maksim penghargaan dalam hal ini mengharapkan penutur selalu
menghargai mitra tutur, tidak mengejek atau menghina mitra tutur. Sebaliknya, (P) menambah
pujian terhadap (MT). Contoh penggunaan maksim penghargaan ini tampak pada tuturan
berikut.
Penutur
Mitra Tutur

―Mohon ijin, dep. Lokasi latihan sudah saya sterilkan.‖
―Ya, terima kasih. Kamu memang prajurit kebanggaan.‖

Pada tuturan di atas (MT) menghargai (P) yang telah berusaha atas perintah. Selain
mengucapkan terima kasih, penghargaan itu juga diekspresikan dengan mengatakan bahwa (P)
adalah prajurit kebanggaan.
SIMPULAN
Dalam prinsip kesopanan ada beberapa pengidentifikasian yakni adanya: (1) Maksim
Kebijaksanaan (tact maxim); (2) Maksim Kedermawanan (generosity maxim); (3) Maksim
Penghargaan (approbation maxim); (4) Maksim Kesederhanan (modesty maxim); (5) Maksim
Pemufakatan (agreement maxim); dan (6) Maksim Simpati (symphaty maxim). Hasil yang
dapat diperoleh dari analisis percakapan anggota TNI AU Lanud Adi Soemarmo adalah
teridentifikasi adanya beberapa maksim dalam isi percakapan yang berhasil dicatat oleh penulis.
Maksim yang teridentifikasi yakni maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan dan maksim
penghargaan. Dikarenakan keterbatasan penulis dalam mengamati dan mencatat percakapan
anggota TNI AU di Lanud Adi Soemarmo, maka tidak dapat dijelaskan secara mendetail dari
beberapa maksim kesopanan yang ada.
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ABSTRAK
Sastra lisan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah puisi dan cerita prosa rakyat
masyarakat di Sumatera Utara. Salah satu dari sekian banyak puisi dan prosa rakyat di Sumatera
Utara adalah Umpasa dan dongengSi Aji Lumang-lumang. Makalah ini bertujuan untuk
memaparkan sastra lisan sebagai alternatif bahan ajar yang dapat digunakan guru pada saat
pembelajaran sastra di kelas yang relevan dengan materi yang sedang di ajarkan. Sastra lisan
tidak hanya sekadar omong kosong belaka atau hanya sebagai penghantar tidur tetapi
sebenarnya terdapat makna dan nilai budaya yang dapat dijadikan pembentukan karakter siswa
dalam proses belajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan umpasa (puisi) dan prosa rakyat
masyarakat Sumatera Utara yang diubah dalam tulisan. Teknik pengumpulan data yang
dipergunakan meliputi studi pustaka, pengamatan, serta analisis teks. Hasil dari penelitian ini
adalah dapat diketahuinya bahwa sastra lisan dapat dikatakan bagian yang amat penting dari
peradaban mana pun di dunia. Peran sastra lisan dalam pengajaran adalah : (1) Mendorong dan
menumbuhkan nilai-nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan
bertaqwa (2) Memberi pesan kepada manusia agar berbuat yang sesuai dengan harapan
masyarakat, mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran (3) Mengajak orang untuk bekerja
keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama (4) Merangsang munculnya watakwatak pribadi yang tangguh dan kuat, seperti kemauan untuk berkoban demi mencapai cita-cita.
Kata Kunci : Sastra, Sastra Lisan, Pengajaran Sastra, Pendidikan Karakter
ABSTRACT
Oral literature that became a study in this study is the poetry and prose stories of the people in
North Sumatra. One of the many poems and prose people in North Sumatra and the fairy of Aji
Lumang-lumang. This paper is required to describe oral literature as an alternative teaching
material that teachers can use when learning literature in the classroom is relevant to the
material being taught. Oral literature is not just mere nonsense or just as a lullaby but actually
the meaning and cultural value that can be formed. The method used in this research is
qualitative descriptive. Sources of data used in this study are the (poetry) and prose of the
people of North Sumatra, which is changed in writing. Data completion technique used
literature study, observation, and text analysis. The results of this study can be known by oral
literature can be said to be a very important part of any civilization in the world. In addition to
preserving civilization and the value of customs, literature can also form a modern society. The
role of oral literature in teaching is: (1) Encouraging and cultivating human self-worth, such as
helping, good, faithful, and devout (2) Messaging to humans to fit people's expectations, loving
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justice, truth and honesty (3) Invites people to work hard for their own interests and mutual
interests (4) Stimulates to build strong and strong personal character, such as willingness to
work for the sake of ideas.
Keywords: Literature, Oral Literature, Teaching Materials, Character Education

1. Pendahuluan
Sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman suku, etnis, dan
budaya, Indonesia merupakan negara yang kaya akan peninggalan sejarah dan budaya.
Hampir setiap daerah dari Sabang sampai Merauke memiliki peninggalan budaya
berupa sastra lisan. Danandjaja (1997) mengatakan ragam sastra lisan, berupa (a) bahasa
rakyat, seperti logat, julukan, pangkat tradisional; (b) ungkapan tradisional, seperti
bahasa, pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi
rakyat, seperti pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda,
dan dongeng; dan (f) nyanyian rakyat. Puisi dan cerita prosa rakyat sebagai salah satu
bagian dari sastra lisan dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran sastra karena
mengandung nilai budaya yang merupakan pesan-pesan sebagai sumber pengetahuan
atau pendidikan bagi generasi penerus. Karena pada hakikatnya sastra lisan adalah
bentuk dari ungkapan budaya yang mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani oleh
generasi penerus (siswa).
Pengajaran sastra idealnya adalah proses pengajaran yang dapat meningkatkan
pengetahuan tentang berbagai macam bentuk karya sastra dan sebuah proses yang
menyenangkan hingga pengetahuan lanjut kepada proses pemahaman mendalam dan
bentuk kecintaan terhadap karya-karya sastra, termasuk sastra lisan. Sehingga melalui
hal tersebut siswa mendapatkan suatu hal baru berupa makna dan nilai budaya dapat
dijadikan sebagai sarana pembentukan karakter siswa.
Namun, berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Taufik Ismail, dkk
(2000) tentang pembelajaran sastra di sekolah dalam dataran praksis, pembelajaran
sastra di sekolah pada enam dekade terakhir hingga pada tahun 2000-an kurang
membawa pencerahan pada siswa. ironisnya, ditengah derap kemajuan dunia
pendidikan yang demikian pesat hingga kini belum juga format pendidikan yang
mencerahkan sebagai solusi dalam pembelajaran sastra. hal lain yang mempengaruhi
tidak terwujudnya pembelajaran sastra yang bermanfaat dikarenakan banyak guru yang
tidak paham sastra atau guru bahasa Indonesia tidak memiliki kompetensi bersastra hal
ini didapatkan berdasarkan penelitian Al-Ma‘ruf (2012) pada saat menjadi instruktur
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) bagi guru-guru Bahasa Indonesia di
Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Subosukowonosraten)
dalam program sertifikasi guru yang tidak lolos melalui jalur portofolio sejak tahun
2007-2011. oleh karena itu, yang terjadi di sekolah pada umumnya adalah pembelajaran
sastra instan atau pembelajaran siap saji. ringkasnya, pembelajaran sastra tanpa
kehadiran tanpa kehadiran sastra pembelajaran sastra yang tidak menghadapkan siswa
pada karya sastra langsung (sastra lisan). Mengingat kondisi pembelajaran sastra yang
demikian, maka sangat wajar jika kualitas pembelajaran sastra di sekolah masih tidak
efektif dan tidak menjadikan siswa memiliki kecintaan terhadap sastra itu sendiri.
Berdasarkan persoalan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat folklor atau
sastra lisan yang berasal dari Sumatera Utara berupa umpasa (puisi rakyat) dan prosa
(cerita rakyat) untuk dijadikan sebagai alternatif bahan pengajaran sastra. Tujuannya
untuk memberikan alternatif pengajaran sastra kepada siswa dengan menggunakan
sarana sastra lisan. Penggunaan ini selain untuk mengenalkan sastra lisan yang ada di
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Sumatera Utara, juga untuk memberikan pemahaman dimana di dalam sastra lisan
ternyata tidak hanya sebagai sembarang cerita dan ungkapan saja. Tetapi mengandung
nilai-nilai budaya yang dapat dijadikan pengetahuan dan dapat diteladani sebagai
pembentuk karakter siswa.
2. Landasan Teori dan Metode Penelitian
A. Pengajaran Sastra
Sastra lahir oleh dorongan manusia untuk mengungkapkan diri tentang masalah
manusia, kemanusiaan, dan semesta (Semi, 1993). Sastra adalah pengungkapan masalah
hidup, filsafat, dan ilmu jiwa. Sastrawan dapat dikatakan sebagai ahli ilmu jiwa dan
filsafat yang mengungkapkan masalah hidup, kejiwaan, dan filsafat, bukan dengan cara
teknik melisankan melaui tulisan sastra. Perbedaan sastrawan dengan orang lain terletak
pada kepekaan sastrawan yang dapat menembus kebenaran hakiki manusia yang tidak
dapat diketahui orang lain. Sastra selain sebuah karya seni yang memiliki budi,
imajinasi, dan emosi, juga sebagai karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi
intelektual dan emosional. Sastra yang telah dilahirkan oleh sastrawan diharapkan dapat
memberi kepuasan estetik dan intelektual bagi pembaca.
Sastra dapat mempengaruhi daya emosi, imajinasi, kreativitas, dan intelektual
siswa sehingga berkembang secara maksimal. Salah satu genre sastra adalah prosa.
Cerita rakyat (folklor) merupakan salah satu jenis prosa. Cerita rakyat sebagai salah satu
budaya lokal sudah sepantasnya mulai dijadikan sebagai bahan pemelajaran sastra di
sekolah. Penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat terhadap anak didik
diyakini akan melekat sampai dewasa. Hal ini berkaitan dengan salah satu manfaat
pembelajaran sastra yaitu membentuk watak/katakter peserta didik. Karya sastra
memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena dalam karya sastra
terkandung nilai-nilai yang positif bagi pembaca dan berguna bagi masyarakat secara
luas.
Sastra lisan sebagai alternatif bahan ajar yang dapat digunakan guru pada saat
pembelajaran sastra di kelas yang relevan dengan materi yang sedang di ajarkan.
Maksudnya relevan adalah dalam bahan ajar puisi guru dapat menggunakan Umpasa
(puisi/pantun dari masyarakat Batak) dan bahan ajar prosa guru dapat menggunakan
cerita rakyat Legenda Danau Toba, dongeng si Aji Lumang-lumang, Si Bege, Si Jonaha,
dan cerita rakyat lainnya yang memiliki makna dan nilai karakter. Sastra lisan tidak
hanya sekadar omong kosong belaka tetapi juga terdapat makna dan nilai budaya yang
dapat membentuk karakter siswa dalam proses belajarnya. Sastra lisan selalu dapat
dikatakan bagian yang amat penting dari peradaban mana pun di dunia. Selain menjaga
peradaban dan nilai-nilai adat istiadat. Peran sastra adalah : (1) Mendorong dan
menumbuhkan nilai-nilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik,
beriman, dan bertaqwa (2) Memberi pesan kepada manusia, terutama pemimpin, agar
berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat, mrncintai keadilan, kebernaran, dan
kejujuran (3) Mengajak orang untuk bekerja keras demi kepentingan dirinya dan
kepentingan bersama (4) Merangsang munculnya watak-watak pribadi yang tangguh
dan kuat, seperti kemauan untuk berkoban demi mencapai cita-cita. Untuk mendukung
peran sastra itu maka diberikan suatu alternatif berupa sastra lisan yang berasal dari
wilayah/suku yang berbeda di Indonesia.
Di Indonesia, sekolah-sekolah yang ada pengajaran sastra dalam dataran yang
memuat sastra lisan sebagai sesuatu yang dipelajari sebenarnya sudah sering diajarkan,
diresepsi, dan dijadikan acuan kehidupan. Namun, siswa pada umumnya tidak
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diajarkan bahwa yang sedang dipelajari tersebut adalah bagian dari sastra lisan. Sebagai
contoh, di sekolah siswa diajarkan tentang peribahasa, pepatah, pantun, gurindam,
legenda, dongeng dan mite. Pengajaran tersebut hanya sebatas sebuah pengajaran
pemahaman tentang apa pengertian, bagaimana bentuk, apa saja strutur yang
membangun dalam peribahasa, pantun, syair, dongeng, dll. Pengajaran sastra di sekolah
pada umumnya tidak mengajarkan hal mendasar yang berupa pemahaman tentang jenisjenis sastra yang memuat peribahasa, pantun, syair, dongeng tersebut, serta asal muasal
setiap karya sastra lisan yang ada di setiap daerah Indonesia.
Bahkan yang cukup menyakitkan, ada sekolah yang sama sekali tidak
mengenalkan sastra lisan kepada siswanya. Karena sastra lisan dianggap kuno, berbau
tradisi yang sudah lama dan tanpa dipelajari siswa sudah mengetahui apa itu peribahasa,
bagaimana bentuk peribahasa, apa itu pantun, bagaimana bentuk pantun, apa itu
dongeng, dan bagaimana isi dongeng yang sudah ada dari masa silam. Oleh pemikiran
tersebut, dianggap bahwa sastra lisan tidak menjadi salah satu hal yang penting untuk
tetap diperkenalkan dan terus diajarkan. Padahal, dengan menggunakan sastra lisan
sebagai alternatif pembelajaran cukup banyak manfaat yang didapat selain nilai-nilai
karakter juga sekaligus melestarikan sastra lisan itu sendiri agar tidak punah dan
dilupakan oleh generasi saat ini.
B. Sastra Lisan
Sastra lisan merupakan salah satu kekayaan sastra yang dimiliki bangsa
Indonesia, di antara berbagai macam kekayaan lain yang menjadi bagian dari modal
budaya bangsa ini.Sebagai produk budaya masyarakat, sastra lisan baik genre prosa
maupun puisi, dapat dijumpai hampir di seluruh daerah di Indonesia. Endraswara (2011)
mengatakan bahwa sastra lisan adalah karya yang penyebarannya dari mulut ke mulut
secara turun temurun. Dalam sastra lisan akan didapatkan gambaran pola hidup
masyarakat zaman dulu, karena dimana pun sastra diciptakan akan selalu merefleksikan
pola hidup masyarakatnya.
Danandjaja (1984) mengatakan bahwa sastra lisan juga disebut folklor lisan,
yang terikat pada berbagai aturan yang ditetapkan, misalnya larik, pilihan kata, rima,
dan irama. Isinya mencerminkan alam pikiran, pandangan hidup, etika kesopanan, serta
undang-undang nilai budaya masyarakat pemiliknya. Dalam sastra lisan pada dasarnya
mengandung nilai-nilai budaya yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan
dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan.
Sastra lisan berfungsi sebagai alat untuk menghibur dan sebagai karya yang
mengandung hal yang berguna. Horace dalam Wellek dan Austin Warren (1970)
mengatakan bahwa sastra lisan berfungsi dulce et utile (sweet and useful). Sastra lisan
sebagai alat dulce berfungsi menghibur, memberi kenikmatan, kegembiraan, kepuasaan,
atau kelegaan pada hati pendengar. Sastra lisan sebagi utile berfungsi sebagai mendidik,
memberi nasihat, memberi pengetahuan, membimbing bermoral, memberi gambaran
kebiasaan tata cara kehidupan atau memberi pengetahuan tentang asal-usul, peristiwa,
atau jasa masyarakat lama.
Danandjaja (1997) mengatakan ragam sastra lisan, berupa (a) bahasa rakyat,
seperti logat, julukan, pangkat tradional; (b) ungkapan tradisional, seperti bahasa,
pepatah, dan pemeo; (c) pertanyaan tradisional, seperti teka-teki; (d) puisi rakyat, seperti
pantun, gurindam, dan syair; (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng;
dan (f) nyanyian rakyat.
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah ragam sastra lisan berupa
puisi rakyat dan cerita prosa rakyat dari Sumatera Utara.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian bernilai sastra yang tergolong dalam penelitian
kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Metode deskriptif adalah suatu bentuk
penelitian yang ditujukan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena
yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2012). Hasil penelitian
berupa data yang berbentuk kata-kata yang dikaji secara empiris. Sumber data yang
digunakan merupakan umpasa dan dongeng Si Aji Lumang-lumang yang diubah dalam
tulisan yang dipergunakan dalam masyarakat Batak Toba. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan meliputi studi pustaka, pengamatan, serta analisis teks. Data
penelitian disusun berdasarkan tujuan penggunaannya kemudian dianalisis dengan teori
interpretasi yang berfungsi untuk meng-kata-kan, menuturkan, mengungkapkan,
membiarkan tampak, membukakan sesuatu yang merupakan pesan realitas.
4. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Adapun aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah sastra lisan berupa
puisi/pantun rakyat dan cerita rakyat Sumatera Utara yang dijadikan sebagai alternatif
bahan ajar sastraserta nilai budaya yang terkandung di dalam puisi rakyat dan cerita
rakyat tersebut yang juga dapat dijadikan pembentukkan karakter siswa setelah
memepelajari sastra lisan tersebut. Adapun alternatif sastra lisan yang ditawarkan
sebagai bahan pengajaran sastra adalah sebagai berikut:
A. “Umpasa” dalam pengajaran Puisi dan Pantun
Umpasa adalah sastra lisan yang merupakan puisi lama (pantun) kepunyaan
masyarakat Batak Toba sebagai salah satu sub suku di Sumatera Utara yang
identik dengan adat dan wajib diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
Untuk mewariskan tradisi umpasa kepada generasi berikutnya, masyarakat
Batak Toba menuturkannya dalam berbagai kegiatan adat.Umpasa cenderung
berisi tentang permohonan yang menjadi cita-cita yang mendasari kehidupan
setiap masyarakat Batak Toba, berupa hagabeon (kebahagiaan/kesuksesan),
hamoraon (kekayaan), hasangapon (kehormatan), dan saur matua (panjang
umur). Dari beberapa permohonan yang ada terdapat dalam umpasa,
mengandung beberapa nilai berupa nilai budaya dalam hubungan manusia
dengan Tuhan (keyakinan), nilai budaya dalam hubungan manusia dengan
masyarakat (kesabaran), nilai budaya dalam hubungan manusia dengan dirinya
sendiri (pencapaian), dan nilai budaya dalam hubungan manusia dengan alam
(keselarasan). Umpasa menekankan nilai makna bernilai budaya dengan
membandingkan kebiasaan, karakteristik, sifat-sifat, perilaku suatu tumbuhtumbuhan, binatang, dan benda-benda yang terdapat di sekitar masyarakat Batak
Toba. Didasari oleh nilai budaya yang terdapat dalam sastra lisan ada makna
tersirat yang dapat dijadikan sebagai nilai pembentuk karakter.
a. Umpasa dalam bentuk pantun
Turtu-turtu inna anduhur, Tio-tio inna Lote
Turtu-turtu bunyi perkutut, Tio-tio kata bunyi puyuh
Hata na uli hata na denggan, Sai unang muba unang mose
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Perkataan yang indah perkataan yang baik, hendaklah jangan berubah dan
jangan ingkar
Umpasa di atas menunjukkan keselarasan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh
burung yang dilihat dari segi bunyi diartikan kedalam bahasa indonesia ―turtu-turtu
= tutu-tutu‖ berarti benar dan ―tio-tio‖ berarti bersih dengan harapan pada manusia
jika berkata sesuatu yang benar dan yang bersih (jujur) maka hendaklah jangan
berubah dan jangan ingkar. Dapat ditarik suatu hubungan bahwa yang disiratkan
dalam ―Hata na uli hata na denggan, Sai unang muba unang mose‖ mengartikan
bahwa setiap perkataan yang benar dan yang jujur yang keluar dari ucapan
seseorang pada orang lain diharapkan supaya tidak berubah dan tidak ingkar.
Tujuannya adalah supaya kehidupan manusia terjalin harmonis. Selain itu, dalam
―turtu-turtu inna anduhur, tio-tio inna lote‖ menunjukkan nilai budaya hubungan
manusia dengan alam. Makna yang tersirat menggambarkan masyarakat Batak
Toba yang hidupnya dekat dengan alam dan ekosistemnya, sehingga bunyi-bunyian
yang dikeluarkan oleh burung perkutut (anduhur) dan puyuh (lote) diartikan
sebagai ucapan yang baik yang ditarik menjadi bagian dalam umpasa.
Adapun hasil interpretasi dari umpasa di atas maka nilai karakter yang
ditemukan antara lain: kejujuran, cinta damai, peduli lingkungan, dan tanggung
jawab.
b. Umpasa dalam bentuk puisi
Sai dapot ma panggabean
semoga mendapatkan kebahagiaan
dapot ma parhorasan
mendapatkan kemakmuran
di sude hamu na dison
kepada kalian semua
songon nidok ni umpama ma dohonon
seperti kata perumpaan lah yang akan kukatakan
Martumbur ma baringin
bertunaslah pohon beringin
mardangka hariara
bercabanglah pohon ara
matorop ma hamu maribur
semakin banyaklah (keturunan) kalian
Matangkang ma juara
dan selalu sehat
naung sampulu pitu
setelah tujuh belas
jumadi sampulu ualu
jadilah delapan belas
hata dohot pasu-pasui
kata serta berkat (doa)
boanon muna ma i tu tonga ni jabu
bawalah ke dalam rumah
sahat-sahat ni solu sahat tu bontean
sampai di sampai sampailah ke pelabuhan
nungga sahat ta baen ulaon on

193

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

telah sampailah acara ini kita laksanakan
sai dapot ma di hamu parhorason dohot panggabean
semoga dapatlah kemakmuran juga kebahagiaan
Debata ma na manumpahi
Tuhanlah yang mengamini
Umpasa dalam puisi diatas menunjukkan suatu harapan akan mendapatkan
kebahagiaan, kemakmuran, keturunan, dan kesehatan melalui doa yang
dipanjatkan kepada Tuhan. Penutur ketika mengucapkan ini dalam upacara
adat dengan nada dan mimik yang penuh harapan. yang diakhir dengan harapan
kiranya Tuhan mengamini doa tersebut. Dalam puisi diatas karakteristik
tumbuhan juga ditunjukkan seperti pada kutipan ―Martumbur ma baringin,
mardangka hariara‖ yang berarti ―Bertunaslah pohon beringin dan
Bercabanglah pohon ara‖ menunjukkan keselarasan masyarakat Batak Toba
dengan alam sekitarnya. Dari hal ini dapat menunjukkan nilai budaya antar
hubungan manusia dengan alam.
Berdasarkan hasil interpretasi dari puisi di atas maka nilai karakter yang
ditemukan antara lain: religius, tanggung jawab, peduli lingkungan,
bersahabat/komunikatif.
B. “Si Aji Lumang-lumang” Bahan Ajar Prosa
Dalam sastra lisan terdapat 3 macam bentuk prosa, antara lain : (1) mite, (2)
legenda, (3) dongeng. Alternatif bahan ajar yang ditawarkan dalam makalah ini
adalah dongeng. Dongeng adalah prosa rakyat yang tidak dianggap benar-benar
terjadi oleh yang empunya cerita dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun
tempat. Sastra lisan Si Aji Lumang-lumang menjadi salah satu alternatif bahan ajar
yang diberikan dalam pembelajaran prosa. Alasan dipilihnya prosa ini dikarenakan
cerita ini menggambarkan tokoh Si Aji dalam cerita memiliki watak positif yang
ditunjukkan dalam keseharian yang tau diri, kerja keras, dan tau berterima kasih.
Prosa ini menceritakan tentang seorang yang sebatang kara yang hidup bersama
bibinya, ia memutuskan pergi merantau dari kampungnya untuk bekerja demi
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bercocok tanam dan berladang. Kerja
kerasnya mengantarkan keberhasilan yang diraihnya, lalu sebagian orang di
kampung mengetahui perihal keberhasilannya dan iri atas keberhasilannya. Namun,
tokoh si Aji tetap sabar menghadapi kebencian yang dimiliki oleh para tetangga dan
teman-temannya. Pada akhirnya Si Aji menang atas teman-temannya karena
kesabaran yang dia miliki.
Berdasarkan hasil interpretasi dari prosa si Aji maka nilai karakter yang
ditemukan antara lain: kejujuran, kerja keras, bersahabat/komukatif, peduli
lingkungan, dan tanggung jawab. religius, tanggung jawab, peduli lingkungan,
bersahabat/komunikatif.
5. Simpulan
Berdasarkan tujuan, hasil dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwaUmpasa
sebagai pengajaran puisi/pantun dan Si Aji Lumang-lumang sebagai pengajaran prosa
merupakan alternatif sastra lisan sebagai bahan pengajaran. Hal ini mendukung peran
sastra yang tersirat dalam sastra lisan yaitu : (1) mendorong dan menumbuhkan nilainilai positif manusia, seperti suka menolong, berbuat baik, beriman, dan bertaqwa, (2)
memberi pesan kepada manusia agar berbuat yang sesuai dengan harapan masyarakat,
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(3) mencintai keadilan, kebenaran, dan kejujuran, (4) mengajak orang untuk bekerja
keras demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama, dan merangsang munculnya
watak-watak pribadi yang tangguh dan kuat, seperti kemauan untuk berkoban demi
mencapai
cita-cita.
Sastralisan
memberikan
kontribusi
terhadap
pembentukan/pendidikan karakter bagi siswa antara lain religius, kejujuran, kerja keras,
bersahabat/komunikatif, peduli lingkungan, dan tanggung jawab, dan cinta damai.
Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran di kelas sebenarnya merupakan
kewenangan dan otoritas penuh guru. Sehingga diharapkan dalam pengajaran sastra
guru dapat memanfaatkan kearifan lokal (berupa sastra lisan) masyarakat sekitar siswa
untuk menarik minat dan merangsang pengetahuan siswa dalam belajar sastra. Melalui
hal ini kiranya dapat membuat siswa semakin meminati sastra dan semakin ingat serta
cinta budaya Indonesia.
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ABSTRACT
When the student develops generic structure systematically often find mistake. The strategy that
used in developing descriptive text generic structure is GNT strategy (Guided Note Taking) by
epithet Ex-Ting (Excellent Writing). The design of this research is experimental on decriptive
qualitative. The research subject is seventh grade student of MTs Plus Bahrul Ulum
Tambakberas Jombang. The reseach time is Januari 5th, 2017 up to February 7th, 2017. The
instruments are the pre-test and post test worksheet. Data is got by pre-test and post-test result.
The result is increasing the mean 47.6 in pre-test become 88.5 in post-test, up in 40.9%. Thus,
the writer concluded that GNT strategi (Guided Note taking) effectively minimize student‘s
mistake in developing desciptive text generic structure.
Key words: descriptive text, GNT strategy (Guided Note Taking), Excellent Writing.
ABSTRAK
Ketika siswa mengembangakan struktur secara sistematis sering mengalami kesalahan. Strategi
yang digunakan dalam mengembangkan stuktur teks deskriptif adalah strategi GNT (Guided
Note taking) dengan julukan tulisan yakni Ex-Ting (Excellent Writing). Penelitian adalah
eksperimental deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTs Plus
Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Waktu pelaksanaan adalah 5 Januari 2017–7 Februari
2017. Instrumennya berupa lembar pre-test dan post-test. Data diperoleh dari hasil pre-test dan
post-test. Hasilnya terdapat peningkatan rata-rata yang semula 47.6 di pre-test menjadi 88.5 di
post-test, meningkat 40.9%. Maka, dapat penulis simpulkan bahwa strategi GNT (Guided Note
Taking) mampu meminimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan struktur teks deskriptif.
Kata kunci: teks deskriptif, strategi GNT (Guided Note Taking), Excellent Writing.

Introduction (Pendahuluan)
Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Proses komunikasi
yang terjadi tidak selamanya berjalan dengan lancar, bahkan proses komunikasi dapat
menimbulkan salah pengertian, ataupun salah konsep. Untuk itu seorang guru hendaknya
menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga dapat mencapai hasil maksimal dalam
tujuan pembelajaran. Pada dasarnya atmosper pembelajaran merupakan hasil sinergi dari peran
seorang guru dalam mengarahkan siswa selama proses belajar. Penguasaan konsep yang tepat
merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru terutama di tingkat sekolah
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menengah pertama, hal tersebut dikarenakan taraf berfikir siswa di jenjang tersebut masih
belum bersifat mandiri sehingga perlu diarahkan berfikir secara terbimbing di setiap mata
pelajaran yang dianggap sulit (Rohani, 2004: 4).
Bahasa Inggris merupakan bahasa Internasional yang diajarkan di semua jenjang
pendidikan, baik dasar, menengah maupun tinggi. Banyak orang terutama siswa memandang
Bahasa Inggris merupakan bidang studi paling sulit karena bukan bahasa asli Indonesia dan
merupakan bahasa bangsa penjajah. Meskipun demikian, semua orang harus mempelajarinya
sebagai sarana berkomunikasi dunia maya ataupun dunia nyata. Seperti halnya Matematika,
kesulitan belajar Bahasa Inggrispun harus diatasi sedini mungkin. Kalau tidak, siswa akan
menghadapi banyak masalah karena hampir semua bidang studi memerlukan Bahasa Inggris
yang sesuai.
Teks deskriptif merupakan salah satu disiplin ilmu dalam pembelajaran Bahasa Inggris
yang diajarkan di tingkat sekolah menengah pertama yakni di kelas VII. Akan tetapi masih
banyak guru di jenjang tersebut belum maksimal dalam memberikan pemahaman dalam
memahami cerita. Ketika siswa dihadapkan persoalan yang berkaitan dengan pengembangan
stuktur secara sistematis identifikasi umum (identification) dan penjabaran khusus (description)
sering mengalami kesalahan dalam menentukan sifat dan isi deskripsinya.
Sesuai dengan permasalahan yang dilakukan sebelumnya, yakni masih banyaknya siswa
yang mengalami kesalahan dalam pengembangan struktur teks deskriptif, maka penulis telah
melakukan pengamatan dan menguji cobakan alternatif yang penulis berikan pada siswa kelas
VII di MTs Plus Bahrul Ulum Tambakberas yang beralamat di Jalan KH. Wahab Chasbullah
Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang 61451.
Berdasarkan hal diatas penulis akan memberikan suatu strategi pengembangan struktur
teks deskriptif sehingga menjadi karangan yang bagus sebagai alternatif pembelajaran di tingkat
sekolah menegah pertama dengan judul ―Ex-Ting (Excellent Writing), sebagai Strategi
Pengembangan Struktur Teks Deskriptif Berbasis GNT (Guided Note Taking)‖.
Pengembangan struktur teks apabila diimbangi dengan strategi pembelajaran yang sesuai akan
menghasilkan sebuah karangan yang baik, benar dan sistematis.
Pada penulisan ini, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:Apakah strategi yang
digunakan untuk menimimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan stuktur teks
deskriptif?Bagaimana pengaruh strategi pengembangan GNT (Guided Note Taking) terhadap
struktur teks deskriptif karangan siswa?
Untuk membatasi pembahasan yang lebih luas, penulis membatasi pokok permasalahan
sebagai berikut
a. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah GNT (Guided Note Taking) atau
catatan terbimbing sebagai alternatif pengembangan struktur teks sehingga menjadikan
karangan yang baik, benar, dan sistematis dengan istilah ―Excellent Writing‖.
b. Pengembangan stuktur teks di generic structure tersusun atas identifikasi umum
(identification) dan penjabaran khusus (description). Pada identifikasi umum
(identification) terdiri atas identifikasi nama subjek dan penyebutan sifat subjek. Sedangkan
pada bagian penjabaran khusus (description) terdiri atas penggambaran tindakan dari subjek
dengan fungsi sosial yang hendak dicapai.
c. Siswa kelas VII di MTs Plus Bahrul Ulum Tambakberas adalah sasaran pengembangan
strategi.
Adapun tujuan penulisan ini sebagai berikut:
a. Untuk menimimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan stuktur teks deskriptif
berbasis strategi GNT (Guided Note Taking)
b. Untuk menerapkan Ex-Ting (Excellent Writing), sebagai strategi pengembangan struktur
teks deskriptif berbasis GNT (Guided Note Taking)
Adapun manfaat penulisan sebagai berikut:
a. Bagi penulis
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Tulisan ini merupakan sarana untuk mengungkapkan ide penulis, terutama yang
berkaitan dengan strategi pengembangan konsep Bahasa Inggris terutama dalam
pemahaman teks genre pada disiplin ilmu teks deskriptif.
b. Bagi pembaca
Tulisan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran Bahasa Inggris untuk
mengatasi kesulitan belajar siswa khususnya materi teks deskriptif.
c. Bagi siswa
Strategi ini mampu menjadikan situasi pembelajaran menjadi menyenangkan dan
tertata. Siswa diajak sistematis dengan catatan terbimbing sehingga mampu
mengembangkan tulisan dengan baik dan benar sesuai konsep dan alur.
d. Bagi guru
Tulisan ini berkonstribusi secara strategi pengajaran untuk guru dengan pengelolaan
kelas yang kondusif dan memberikan kesan nyaman dan tertib di KBM (Kegiatan Belajar
Mengajar), sehingga guru tidak banyak menggunakan metode ceramah dalam mengajar.
Demi mewujudkan intelektual dan kreatifitas yang sistematis, penulis berprinsipkan
―mencerdaskan kehidupan bangsa‖ dengan implementasi pendidikan sepanjang hayat dan
penanaman nilai karakter dalam setiap aktifitas pengajarannya. Demi terwujudnya tujuan
penelitian ini, maka implementasi pendidikan sepanjang hayat dan penanaman nilai karakter
dalam setiap aktifitas pengajarannya harus terarah sebagai berikut:
a. Pendidikan sepanjang hayat
1) Melalui strategi pembelajaran berupa GNT (Guided Note Taking), siswa dan guru
mampu berinteraksi langsung dengan menyenangkan.
2) Dengan adanya worksheet (lembar kerja siswa) mampu menciptakan kondisi kelas yang
baru karena biasanya hanya menggunakan buku pegangan siswa dengan intruksi
tertulis, tidak dengan instruksi lisan.
b. Penanaman nilai karakter
1) Nama Ex-Ting (Excellent Writing), merupakan julukan karangan siswa yang berkarakter
excellent yakni hebat. Dengan adanya julukan tersebut mampu berkonstribusi pada nilai
karakter ―SEMANGAT DAN OPTIMIS‖ dalam belajar terutama dalam
mengembangkan tulisan dengan metode yang sistematis.
2) Menumbuh kembangkan karakter ―KRITIS DAN PERCAYA DIRI‖ karena diarahkan
untuk mengembangkan karangan yang berupa gambar berdasarkan kata kunci yang
dibuat oleh mereka sendiri.

Theory and Methods (Teori dan Metodologi)
Keberhasilan dari suatu penelitian tergantung dari metode yang digunakan. Metode
yang tepat akan mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian karya tulis ilmiah. Penelitian ini
menggunakan penelitian eksperimental, yaitu observasi di bawah kondisi buatan dengan
pendekatan deskriptif kualitatif. Skematik eksperimental adalah sebagai berikut
Skema 1.1. Skematik Eksperimental dalam Penelitian (Supriyono, 2009: 11)
X (pre-test) -----------(treatmeant)---- Y (post-test)
Untuk mendukung metode penelitian ini, penulis menggunakan strategi
pembelajaran GNT (Guided Note Taking), karena keunikannya menawarkan hal yang
sistematis dan terarah. Menurut Suprijono (2009: 105), guided note taking atau catatan
terbimbing adalah strategi pembelajaran yang menggunakan suatu bagan, skema (handout)
sebagai media yang dapat membantu siswa dalam membuat catatan ketika seorang guru
sedang menyampaikan pelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat cocok untuk materimateri yang mengandung fakta-fakta, sila-sila, rukun-rukun atau prinsip-prinsip dan
definisi-definisi serta memungkinkan siswa belajar lebih aktif, karena memberikan
kesempatan mengembangkan diri, fokus pada handout dan materi ceramah serta
diharapkan mampu memecahkan masalah sendiri dengan menemukan (discovery) dan
belajar mandiri.
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Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTs Plus Bahrul Ulum Tambakberas
yang beralamat di Jalan KH. Wahab Chasbullah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum,
Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang 61451. Terdapat 15 siswa
yang terdiri dari 8 laki-laki dan 7 perempuan. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada
tanggal 5 Januari 2017 – 7 Februari 2017. Instrumen yang digunakan dalam penelitian

ini adalah lembar pre-test dan post-test. Data akan diperoleh dari nilai hasil pre-test
dan post-test
Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)
Pembahasan pada hasil penulisan ini didasarkan pada permasalahan yang
dikemukakan sebelumnya yakni kesalahan dalam mengembangkan teks deskriptif. Adapun
untuk mengetahui permasalahan tersebut, penulis telah melakukan kegiatan dengan
memberikan pre-test kepada siswa kelas VII MTs Plus Bahrul Ulum Tambakberas pada
tanggal 5 Januari 2017 sebanyak 15 siswa. Dalam pre-test penulis memberikan sebuah soal
mengenai teks deskriptif dengan kalimat perintah ―Please Describe This Picture Below by
Using Your Own Words!‖ dengan gambar Simbol Kota Surabaya.
Please Describe this Picture Below by Using Your Own Words!

Gambar 1.1. Lembar Pre-Test dalam Pengembangan Teks Deskriptif
Dari hasil pre-test tersebut masih banyak siswa yang salah dalam mengembangkan
struktur teks, terutama mengembangkan gambar sesuai dengan karangan yang sistematis.
Berikut adalah tabel hasil pre-test siswa dalam mengembangkan struktur teks dengan
adaptasi kriteria penilaian dari Glass.

Tabel 1.1. Hasil Pre-Test dalam Pengembangan Teks Deskriptif dengan adaptasi kriteria
penilaian dari Glass.
No Nama
KIJ
KT
PKT
PTB
Jumlah
Siswa
(0-25)
(0-25)
(0-25)
(0-25)
(Nilai)
1 AM
10
12
12
7
41
2 AR
10
13
14
10
47
3 AD
12
15
12
10
49
4 ARO
15
15
15
21
66
5 CA
8
9
12
11
40
6 DW
12
10
5
13
40
7 ED
7
12
13
5
37
8 HM
11
10
10
10
41
9 EW
13
13
11
14
51
10 HZ
9
7
8
10
34
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11
12
13
14
15

JI
15
16
12
18
61
MA
10
9
9
12
40
MF
10
16
17
16
59
NA
11
9
14
10
44
MF
15
18
20
11
64
Jumlah
168
184
184
178
714
Mean (Rata11.2
12.3
12.3
11.9
47.6
Rata)
Keterangan:
KIJ
= Kesesuaian Isi dengan Judul
KT
= Keruntutan Teks
PKT
= Pilihan Kosa Kata
PTB
= Pilihan Tata Bahasa
(Adaptasi Kriteria Penilaian dari Glass: 1980)
Oleh karena itu, penulis memberikan alternatif strategi dalam pengembangan
struktur teks yakni melalui strategi GNT (Guided Note Taking) untuk menimimalisir
kesalahan siswa dalam mengembangkan stuktur teks deskriptif.
Strategi GNT (Guided Note Taking) memberikan sebuah klu atau kata kunci untuk
memberikan pemahaman apa saja yang akan dikarang dengan sistematis. Hal ini
menyesuaikan generic structure atau stuktur teks yang terbagi atas identifikasi secara
umum (identification) dan penggambaran secara spesifik (description). Terlebih dahulu
penulis akan memberikan gambaran percakapan akademik saat tahap awal pengajaran
antara guru dan siswa mengenai pemberian strategi GNT (Guided Note Taking). Adapun
percakapan guru dan siswa sebagai berikut:
Guru : ―Attention the picture on the slide, what will you describe based on that
picture?‖. ―Perhatian gambar dalam tayangan, apa yang akan kamu
deskripsikan dari gambar tersebut?‖.
Siswa : ―The picture is Borobudur, I can describe that location in Magelang, one of
miracle‘s seven worlds, and built in past among 1907‖. ―Gambarnya
Borobudur, saya bisa menggambarkan bahwa lokasinya di Magelang, salah
satu keajaiban dunia, dan dibangun di masa lampau sekitar tahun 1907‖
Guru : ―If I ask about what kind of this picture, what is your answer?‖. ―Jika saya
menanyakan, gambar apa itu, apa jawabanmu?‖
Siswa : ―It is Borobudur Temple‖. ―Candi Borobudur‖
Guru : ―If the question is where is the location?‖. ―Jika pertanyaannya tentang
tempatnya?‖
Siswa : ―It is in Magelang, Central Java, Indonesia‖. ―Berlokasi di Magelang, Jawa
Tengah, Indonesia‖
Guru : ―the size?‖. ―ukurannya?‖
Siswa : ―it is very big and wonderfull‖. ―Sangat besar dan menakjubkan‖
Guru : ―the colours?‖. ―warnanya?‖
Siswa : ―They are old-brown and little black‖. ―Warnanya coklat gelap dan sedikit
hitam‖
Guru : ―Sclupture?‖. ―Patungnya?‖
Siswa
―More than 10 scluptures there‖. ―Lebih dari 10 patung disana?‖
Guru : ―The Building?‖ ―Pembangunannya?‖
Siswa : ―Syailendra Kingdom on 1907‖. ― Zaman Kerajaan Syailendra tahun 1907‖
Guru : ―tourism object?‖. ―Objek wisata?‖
Siswa : ―Borobudur temple is tourism object in Indonesia. There are many abroads
touris and also locals touris. The holiday is the right time for visiting this
beautiful temple‖. ―Candi Borobudur adalah obyek wisata di Indonesia.
Banyak sekali wisatawan luar negeri and lokal pula. Hari liburan adalah
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waktu yang tepat untuk berkunjung ke candi indah ini‖

Berdasarkan percakapan di atas, penulis berharap dapat memberikan wacana baru
sebagai alternatif dalam mengembangkan struktur teks deskriptif secara sistematis. Adapun
percakapan di atas dapat dibuat dalam bentuk sebagai berikut:
Please Describe this Picture Below by Using Your Own Words!

Gambar 1.2. Lembar Kerja Siswa dalam Pengembangan Teks Deskriptif.
Lembar kerja siswa dengan kalimat perintah ―Please Describe this Picture Below
by Using Your Own Words‖ atau dengan Bahasa Indonesia ―Deskripsikan Gambar
Dibawah ini dengan Kata-Katamu Sendiri‖, dapat diselesaikan dengan sistematis melalui
dua cara sesuai susunan kalimat (generic sturucture) sebagai berikut!
a. Tulislah kata ―Identification‖ atau identifikasi, dengan menuliskan kata kunci (key
word) minimal tiga sebagai awalan untuk mengidentifikasi secara umum.
1) Objek (object)
Nama dari candi ini adalah Candi Borobudur. ―this temple is Borobudur
Temple‖
2) Lokasi (location)
Candi Bobobudur berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. ―The
Location of Borobudur Temple is in Magelang, Central Java, Indonesia‖
3) Ukuran (size)
Ukuran Candi Borobudur sangatlah besar, indah, dan menakjubkan.
―Borobudur Temple‘s size is very big, beautiful, and wonderful‖
4) Warna (colour)
Candi Borobudur memiliki warna coklat tua, dan sedikit gelap. ―The colours
of Borobudur Temple are old-brown and little black‖
b. Tulislah kata ―Description‖ atau deskripsi, dengan menuliskan kata kunci (key word)
minimal dua sebagai awalan untuk gambaran secara spesifik atau khusus.
1) Pemandangan (scenery)
Candi Borobudur dikelilingi banyak pohon hijau yang lebat dan saat masuk
antri panjang untuk tiket masuk harga Rp. 50.000,-/orang. Namun saat masuk
kedalam, ramai dan sejuk sekali. ―Borobudur Temple is arrounded by green
treesand when entering the ticket room stood in line as Rp. 50.000,-/person. Yet
when inside, it is festive and very cool‖.
2) Jumlah patung (scluptures‘ total)
Jumlah patung disana sekitar 10 patung yang terdiri dari ukuran patung
kecil, sedang dan besar. Maskot dari patung disana adlah patung budha sedang
bertapa, ini melambangkan sebuah kedamaian. ―The scluptures‘ total are ten that
consists from small, medium and big size. The icon of sclupture there is Asceticism
Buddha states the peacefulness ‖.
3) Tujuan wisata (tourism object)
Candi Borobudur adalah obyek wisata di Indonesia. Banyak sekali
wisatawan luar negeri and lokal pula. Hari liburan adalah waktu yang tepat untuk
berkunjung ke candi indah ini. ―Borobudur Temple is tourism object in Indonesia.
There are many abroads touris and also locals touris. The holiday is the right time
for visiting this beautiful temple‖.
Apabila dijelaskan dengan menggunakan paragraf, hasilnya adalah sebagai berikut.
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BOROBUDUR TEMPLE
This temple is Borobudur Temple. The Location of Borobudur Temple is in Magelang,
Central Java, Indonesia. Borobudur Temple‘s size is very big, beautiful, and wonderful. The colours
of Borobudur Temple are old-brown and little black.
Borobudur Temple is arrounded by green trees and when entering the ticket room stood in
line as Rp. 50.000,-/person. Yet when inside, it is festive and very cool. The scluptures‘ total are ten
that consists from small, medium and big size. The icon of sclupture there is Asceticism Buddha
states the peacefulness. Borobudur Temple is tourism object in Indonesia. There are many abroads
touris and also locals touris. The holiday is the right time for visiting this beautiful temple.

Dari hasil penerapan strategi GNT (Guided Note Taking) dalam mengembangkan
struktur teks deskriptif secara sistematis mampu meminimalisir kesalahan, karena
menggunakan sistem kata kunci yang signifikan.
Menurut Ahmad Rohani (2004: 168), aspek penting lain dalam pengelolahan
pengajaran adalah evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian dalam pengajaran tidak
semata-mata dilakukan terhadap hasil belajar, tetapi juga harus dilakukan terhadap proses
pengajaran itu sendiri. Oleh karena itu, penulis memberikan post-test kepada siswa kelas
VII MTs Plus Bahrul Ulum Tambakberas pada tanggal 7 Februari 2017 sebanyak 15 siswa
dengan memberikan soal mengenai mendeskripsikan gambar Candi Prambanan.
Penerapan GNT (Guided Note Taking) dalam post-test ini dengan sistem sebelum
menulis pengembangan struktur teks, siswa menuliskan kata kunci terlebih dahulu
sehingga terbentuknya sistematika pengembangan struktur yang baik dan benar (excellent)
dengan gambar Candi Prambanan. Menurut Ahmad Rohani (2004: 195) untuk mengetahui
―penguasaan setiap siswa‖ suatu pengajaran, perlu adanya pengolahan hasil tes siswa.
Pengolahan ini dititikberatkan pada persentase jawaban yang baik dan benar dari
keseluruhan soal yang dikerjakan setiap siswa. Adapun hasil post-test dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:
Tabel 1.2. Hasil Post-Test dalam Pengembangan Teks Deskriptif dengan adaptasi kriteria
penilaian dari Glass.
No Nama
KIJ
KT
PKT
PTB
Jumlah
Siswa
(0-25)
(0-25)
(0-25)
(0-25)
(Nilai)
1 AM
20
20
20
23
83
2 AR
21
19
22
25
87
3 AD
23
24
24
25
96
4 ARO
22
22
21
24
89
5 CA
25
24
23
22
96
6 DW
20
20
25
25
90
7 ED
22
22
22
22
88
8 HM
25
22
22
25
94
9 EW
21
21
23
22
87
10 HZ
19
21
22
23
87
11 JI
20
20
20
20
80
12 MA
21
18
19
20
78
13 MF
23
24
25
25
97
14 NA
20
21
21
21
83
15 MF
24
24
24
21
93
Jumlah
326
322
333
343
1328
Mean (Rata21.7
21.5
22.2
22.9
88.5
Rata)
Pada hasil post-test yang diberikan kepada siswa kelas VII MTs Plus Bahrul Ulum
Tambakberas, maka dapat penulis deskripsikan bahwa dengan memberikan strategi
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pengembangan struktur teks deskriptif berbasis GNT (Guided Note Taking) dapat
meminimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan secara sistematis, baik, dan benar.
Hal tersebut didasarkan pada peningkatan mean rata-rata yang semula 47.6 di pre-test
menjadi 88.5 di post-test. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan bahwa strategi GNT
(Guided Note Taking) mampu meminimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan
struktur teks deskriptif.

Conclusion (Simpulan)
Sesuai dengan rumusan masalah yang diberikan, maka penulis menyimpulkan
sebagai berikut:
a. Strategi yang digunakan untuk menimimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan
stuktur teks deskriptif adalah strategi GNT (Guided Note taking) dengan julukan tulisan
yakni Ex-Ting (Excellent Writing)
b. Strategi pengembangan struktur teks deskriptif berbasis GNT (Guided Note Taking) dapat
meminimalisir kesalahan siswa dalam mengembangkan secara sistematis, baik, dan benar.
Hal tersebut didasarkan pada peningkatan mean rata-rata yang semula 47.6 di pre-test
menjadi 88.5 di post-test, meningkat 40.9%. Oleh karena itu, dapat penulis simpulkan
bahwa strategi GNT (Guided Note Taking) mampu meminimalisir kesalahan siswa dalam
mengembangkan struktur teks deskriptif
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PENDIDIKAN BERBASIS KECAKAPAN HIDUP UNTUK ANAK SMALB
TUNARUNGU DI SLB ABCD YSD POLOKARTO SUKOHARJO
Ani Sri Minata, Gunarhadi , Sunardi
(Pascasarjana Pendidikan Luar Biasa Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Anisriminata3812@gmail.com
ABSTRAK
Salah satu masalah sosial yang dihadapi bangsa Indonesia pada saat ini antara lain
adalah masalah penyandang cacat. Penyandang cacat juga mempunyai hak dan kewajiban yang
sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, diantaranya adalah berhak memperoleh
pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan yang ada pada mereka. Penyandang cacat
diharapkan mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan fisik, mental dan sosialnya
sehingga diharapkan yang bersangkutan mampu bekerja sesuai dengan tingkat kemampuan,
pendidikan dan keterampilan yang dimiliki serta sesuai dengan minat dan pengalamannya,
sehingga mencapai kemandirian di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu upaya
pemberdayaan penyandang cacat yang dilakukan khususnya bagi tuna rungu wicara yaitu
pemberian program pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat tuna rungu wicara . Pada
dasarnya anak tunarungu memiliki kemampuan yang hampir sama dengan anak normal yang
sederajat,kendala yang dialami anak tunarungu adalah dalam hal komunikasi secara verbal
sehinga harus ada pengunaan bahasa secara total baik ujaran maupun isyarat gerakan
tubuh.Dengan pendidikan vokasional ini diharapkan anak tunarungu dapat berkembang secara
baik baik ketrampilan vokasionalnya maupun kemampuan beradaptasi dengan dunia kerja yang
nyata. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan ketrampilan vokasional yang
dirasa masih sangat kurang bagi anak tunarungu kelas XI di SLB ABCD YSD Polokarto dalam
meningkatkan kemampuan vokasional yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yang akan
datang bila terjun ke masyarakat.Penelitian ini merupakan penelitian yang di kembangkan oleh
(Arief Furchan,1982 : 50). Metode pengumpulan data menggunakan metode kuesioner yang
digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan ketrampilan vokasional yang dimiliki
peserta didik tunarungu.Sampel penelitian adalah siswa kelas XI SLB ABCD YSD Polokarto.
Berdasarkan hasil analisa data menyimpulkan bahwa pendidikan berbasis kecakapan hidup bagi
anak tunarungu memberikan dampak yang positif tehadap kemampuan anak dalam mengikuti
perkembangan kognitif ,psikomotor dan affective yang dibutuhkan peserta didik.
Kata Kunci : Pendidikan Kecakapan hidup,Tunarungu
ABSTRACT
One of the social problems facing the Indonesian nation today is the problem of
people with disabilities. Persons with disabilities also have equal rights and duties in all aspects
life and livelihood, among them are entitled to obtain work according to the type and degree of
disability that is in them. Persons with disabilities are expected to be able to develop and
improve their physical, mental and social abilities so that they are expected to work according
to their level of ability, education and skills and in accordance with their interests and
experiences, to achieve independence in the community. One effort to empower people with
disabilities especially for deaf people who speaks is the provision of skills training program for
deaf people with speech. Basically children with hearing impairment have the same ability with
normal children who are equal, the obstacle experienced by deaf children is in terms of verbal
communication so that there must be the use of language in total both speech and gesture body
movement. With vocational education is expected deaf children can develop both in their
vocational skills and in their ability to adapt to the real world of work. This study aims to
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improve the education of vocational skills that are felt to be very less for children with hearing
impairment class XI in SLB ABCD YSD Polokarto in improving the vocational skills that are
needed in the future life when plunged into society. This research is a research developed by
(Arief Furchan, 1982: 50). Methods of data collection using questionnaire method used to
obtain data about the skills of vocational skills possessed by students deaf.Sampel research is
the students of class XI SLB ABCDYSDPolokarto. Based on the results of data analysis
concluded that life skills-based education for deaf children has a positive impact on the ability
of children to follow the cognitive, psychomotor and affective development that students need.
Keywords: Life Skills Education, Deaf children

Pendahuluan
Penyandang cacat tunarungu pada dasarnya memiliki tingkat kemampuan yang
normal bahkan ada yang lebih . Dengan kondisi yang seperti itu juga berpengaruh yang
positif terhadap kemampuan dan perkembangan di bidang ketrampilan yang di
milikinya.Menurut Ponijo(2013: 6).Kehilangan kemampuan pendengaran dapat
digolongkan kedalam beberapa macam yaitu :
 Tidak mampu mendengar adalah suatu kondisi dimana anak kehilangan
kemampuan pendengaran baik bersifat pemanen maupun bersifat
sementara,yang dapat mempengaruhi unjuk hasil belajar. Untuk kerusakan berat
akan menyebabkan kehilangan kemampuan untuk memproses informasi
linguistic yang diperoleh melalui pendengaranya
 Ketulian adalah kehilangan kemampuan pendengaran yang sifatnya yang
sifatnya sangat berat. Kondisi ini memepengaruhi unjuk hasil belajar.
 Kesulitan mendengar adalah ketidakmampuan mendengar yang sifatnya berat
tetapi belum termasuk kategori tuli.
Menurut Permanarian(1996:26) menjelaskan bahwa tunarungu merupakanistilah
yang diberikan kepada orang yang mengalami gangguan pendengaran.Tujuan dari
upaya pendidikan yang diusahakan bagi penyandang tunarungu khususnya dan anakanak kebutuhan khusus umumnya adalah agar mereka dapat mengembangkan diri
semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi mereka agar tidak menjaadi beban dalam
keluarga dan lingkungannya.
Mengoptimalkan potensi yang masih bisa dikembangkan pada anak tunarungu
ini ,maka guru memberikan pendidikan yang dibutuhkan bagi kehidupan mereka
kelak.Pendidikan yang cocok untuk kehidupan anak kelak adalah pendidikan vokasional
atau kecakapan hidup(lifeskill).Pendidikan kecakapan hidup ini berupa suatu
ketrampilan.Pemberian pembelajaran dalam mata pelajaran ketrampilan dapat
membantu anak untuk meningkatkan kreativitas dan mengasah memori,intelegensi yang
bersumber dari penglihatan dan motoriknya yang normal( Aspuriyah,EJupekhu,Volume 1,no 1 ,januari 2013:516) Pengembangan ketrampilan vokasional
untuk penyandang ketunaan ada beberapa program awal yang harus dilakukan ,yaitu (a)
memberikan pelatihandan bimbingan untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan
positif,sikap dan nilai kerja dalam kehidupan sehari-hari,(b) memberikan latihan dan
bimbingan untuk menjalin dan mempertahankan hubungan dalam keluarga
,masyarakat,dan lingkungan kerja,(c) Memberikan bimbingan dan penyadaran akan
alternative pekerjaan,(d)Memberikan latihan yang berorientasi pada dunia kerja yang
realistic sebagai produsen dan sebagai konsumen,(e)memberikan latihan kerja secara
nyata dalam kehidupan sehari-hari( Suparno,Haryanto dan Edi Purwanto,Jurnal
Pendidikan khusus,Vol 5,no 2 ,Nopember 2009: 13)

205

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Pendidikan sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan sistemasi dari proses
perolehan pengalaman. Oleh karena itu secara filosofis pendidikan diartikan sebagai
suatu proses perolehan pengalaman belajar yang berguna bagi peserta didik, sehingga
siap digunakan untuk memecahkan problem kehidupan yang dihadapinya. Pengalaman
belajar yang diperoleh peserta didik diharapkan juga mengilhami mereka ketika
menghadapi problem dalam kehidupan sesungguhnya
Selama ini strategi pembelajaran dalam pendidikan formal didominasi oleh
faham strukturalisme, obejektivisme, behavioristik. Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Nurhadi dan Agus Gerrad Senduk bahwa dalam pembelajaran pendidikan formal
hanya bertujuan siswa mengingat informasi yang faktual. Buku tek dirancang, siswa
membaca atau diberi informasi, selanjutnya terjadi proses memorisasi. Tujuan-tujuan
pembelajaran dirumuskan secara jelas untuk keperluan merekam informasi.
Pembelajaran dilaksanakan dengan mengikuti urutan kurikulum secara ketat. Aktivitas
belajar mengikuti buku teks. Tujuan pembelajaran menekankan pada penambahan
pengetahuan, dan seseorang dikatakan telah belajar apabila ia mampu mengungkapkan
kembali apa yang telah dipelajarinya.
Menurut faham konstruktivistik berbeda dengan faham klasik, pengetahuan itu
adalah bentukan (konstruksi) siswa sendiri yang sedang belajar. Atau dengan kata lain,
manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi arti
pada pengetahuan sesuai dengan pengalamnnya. Pengetahuan itu rekaan dan tidak
stabil, oleh karena itu pengetahuan adalah konstruksi manusia dan secara konstan
manusia mengalami pengalaman-pengalaman baru, maka pengetahuan itu tidak pernah
stabil. Oleh karena itu pemahan yang kita peroleh senantiasa bersifat tentatif dan tidak
lengkap, pemahaman kita akan semakin mendalam dan kuat jika diuji melalui
pengalaman-pengalaman baru
Sejak manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, maka sejak itu timbul
gagasan untuk melakukan pengalihan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan
melalui pendidikan. Maka dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan
senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi demi
generasi sejalan dengan tuntutan kemajuan masyrakat.
Menurut keyakinan kita, sejarah pembentukan masyarakat dimulai sejak
keluarga Adam dan Hawa sebagai unit kecil dari masyarakat besar umat manusia
dimuka bumi ini. Dalam keluarga Adam itulah telah dimulai proses kependidikan umat
manusia, meskipun dalam ruang lingkup terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk
mempertahankan kehidupannya.
Pendidikan di Indonesia landasan hukumnya adalah : Undang-Undang R.l No 20
Tahun 2003 . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan
Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang R.l No : 20 Tahun 2003. Pasal 4, ayat (1)
Pendidikandiselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif
dengan menunjang tinggi hak asasi manusia, nilaikeagamaan, bilai kultural dan
kemajemukan bangsa. Pasal 13, ayat (1)Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal,
non formal, dan informalyang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 ,
Jenjangpendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengahdan
pendidikan tinggi. Pasal 15, Jenis pendidikan mencakup pendidikanumum, kejuruan,
akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.Pasal 18, ayat (1) Pendidikan
menengah merupakan lanjutan pendidikandasar, (2) Pendidikan menengah terdiri atas
pendidikan menengah umumdan pendidikan menengah kejuruan, (3) Pendidikan
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menengah berbentuk madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) yang di
bawah Kementrian Agama atau bentuk lain yang sedrajat

Secara normatif dan legal formal, sebenarnya antara pendidikan liberal dan
pendidikan vokasional disetiap jenjang pendidikan tidak perlu terjadi dikotomi. Secara
jelas pendidikan liberal dan pendidikan vokasional telah diatur dalam undang-undang,
bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal
yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Selanjutnya dinyatakan bahwa
pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan/vokasional. Bentuk pendidikan
menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah
kejuruan/vokasional.
Munculnya permasalahan pendidikan adalah berkaitan dengan proporsi,
kewenangan, interes kepentingan, masalah politik, kualitas luaran/SDM, fasilitas
pendukung, sarana parasarana, tuntutan kompetensi dan pengaruh lain diluar masalah
pendidikan. Adanya kenaikan anggaran pendidikan sebesar 20% diharapkan dapat
memberikan angin segar bagi pennyelesaian berbagai permasalahan pendidikan di
Indonesia, terutama dalam alokasi dana pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
secara proporsional antara pendidikan umum dan vokasional . Kebijakan Menteri
Pendidikan Nasional Indonesia untuk menaikkan proporsi alokasi dana pengembangan
Pendidikan Vokasional sekitar 70 % dan untuk Pendidikan Umum sekitarr 30 % pada tahun
2014 , diharapkan dapat menunjang berbagi fasilitas penunjang dan peningkatan SDM tenaga
guru bidang pendidikan vokasional.
METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan
analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. (Arief
Furchan,1982 : 50). Metode penelitian sangat menentukan dalam usaha mengumpulkan
atau menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut jenisnya, penelitian
ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Analisis data
yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data dengan
menuturkan, menafsirkan, serta mengklasifikasikan dan membandingkan fenomenafenomena. (Noeng Muhajir, 1998 :104)
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Hal ini ditempuh atas, dasar pertimbangan bahwa pendekatan tersebut
memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan kelebihan dari masing-masing pendekatan
itu dapat saling melengkapi kekurangan antara satu dengan yang lainnya. Dengan
demikian, kedua pendekatan tersebut
diharapkan mampu mengungkap dan dapat mendeskripsikan kualitas, secara lebih
komprehensif
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMALB SLB ABCD YSD Polokarto
Sukoharjo, yang secara geografis terletak di wilayah kabupaten Sukoharjo. Sedangkan
waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester 1 Tahun Ajaran 2016/2017.
Penlitian untuk mengetahui minat siswa, guru mengenai pendidikan vokasional dan
mengimformasikan kepada siswa, guru, masyarakat dan pengelola Sekolah Luara Biasa
yang bertanggung jawab penuh kepala sekolah SLB ABCD YSD Polokarto.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan
metode pengumpulan data sebagai berikut:
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Metode observasi adalah metode yang dilakukan dengan jalan pengamatan.
(Hadi, Sutrisno, 1981: 136). Bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ada
tiga: pertama observasi deskriptif dengan suatu tujuan dapat memperoleh gambaran
secara umum tentang
Pendidikan di SLB ABCD YSD Polokarto, kedua observasi terfokus, yaitu mengamati
pelaksanaan pendidikan vokasional yang diberikan SLB ABCD YSD Polokarto kepada
para siswa. dan ketiga observasi selektif, observasi ini dimaksudkan untuk mengamati
secara intensif pelaksanaan pendidikan vokasional di SLB ABCD YSD Polokarto
Data kuantitatif yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap dalam
penelitian ini diperoleh melalui dokumen data-data yang ada dan berkaitan dengan
proses pendidikan di SLB ABCD YSD Polokarto , baik yang berupa frekuensi kegiatan
maupun data kuantitatif yang murni tentang jumlah yang bukan kegiatan. Metode
dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang dipersiapkan karena adanya
permintaan penyedik. (Lexy J. Moleong, 2002 : 161)
Demi terjaminnya akurasi data yang didapatkan dari dokumen ini peneliti
melakukan dan menelaah; pertama keaslian dokumen yang diperoleh, kedua kebenaran
isi dokumen yang didapat, dan ketiga relevansi isi dokumen dengan permaslaahan yang
dikaji dalam penelitian ini.
Dalam hal ini penelitian memilih interview bebas terpimpin (intervier
terstruktur) dan interview tidak berstruktur. Interview bebas terpimpin yaitu
melaksanakan interview dengan membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal
yang akan ditanyakan. (Suharsimi
Arikunto, 1993: 145). Dalam metode ini penelitian menetapkan sendiri pertanyaanpertanyaan atau persoalan yang akan diajukan. Metode ini dilakukan karena sejumlah
sampel yang refresentatif ditanyai dengan pertanyaaan yang sama, sehingga diketahui
informasi dan data yang penting.
Sedangkan Metode interview tidak berstruktur, peneliti tidak menetapkan sendiri
masalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, dengan tujuan untuk memperoleh
informasi yang bukan tunggal. Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
keterangan secara umum tentang kualitas pendidikan di SLB ABCD YSD Polokarto
Sukoharjo dalam konteks pendidikan vokasional. Hasil dari interview tidak berstruktur
ini diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menyusun pertanyaan lebih yang
akan dituangkan dalam penyusunan interview berstruktur. Sedangkan tujuan dari
interview berstruktur untuk mengumpulkan informasi mengenai pendidikan vokasional
di SLB ABCD YSD Polokarto Sukoharjo.
Pengujian keabsahan data adalah merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan
oleh peneliti agar data yang telah diperoleh, yang berakhir pada kesimpulan atau
verifikasi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sedangkan teknik yang
digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini, sebagaimana
diungkapkan yaitu meliputi:
a. Perpanjangan keterlibatan atau keikutsertaan, yaitu dengan jalan
memperpanjang banyaknya waktu bagi peneliti untuk terlibat bersama dalam
kegiatan yang menjadi sasaran dari penelitian. Langkah semacam ini
diharapkan dapat menguji ketidakbenaran informasi (distorsi informasi).
b. Kesungguhan pengamatan, adalah merupakan pengamatan yang bertujuan
untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalarn situasi yang relevan
dengan persoalan atau isu yang sedang dican yang kemudian memusatkan diri
pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti mengadakan
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pengamatan terhadap faktor-faktor yang mencolok pada pengelolaan jasa,
terutama pada isi dan penyajian pelayanan jasa.
c. Pemeriksaan sejawat melalui dialog dan diskusi juga, dilakukan oleh peneliti
dengan tujuan agar peneliti tetap mempertahankan sikap obyektif dan terbuka
serta menjajagi pemikiran peneliti. Dari dialog dan diskusi analitik tersebut
kemencengan peneliti ditangkap dan ditelaah secara mendalam, sebagai dasar
klasifikasi. Dengan susunan pertanyaanpertanyaan yang berkaltan dengan
teori substantif, metodologi dan peraturan lainnya. Di samping itu juga
peneliti tetap memperhatikan posisi, kondisi, dan proses yang ditempuh
dalam dialog dan diskusi sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan.
Adapun dengan sejawat dilakukan dengan para kolega mahasiswa
pascasarjana, guru, dan para pegawai struktural di lingkungan SLB
ABCDYSD Polokarto Sukoharjo.
d. Kecukupan referensi merupakan cara yang digunkan peneliti sebagai alat
untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis guna keperluan
evaluasi, yaitu melalui kaset rekaman, yang digunakan sebagai patokan untuk
menguji sewaktu diadakan analisis atau interpretasi data.
Menurut Tjetjep Rohendi Rohidi (1992: 138) pada dasarnya analisis data ini
didasarkan pada pandangan Positivisme. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan
dari penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs, jadi seorang analis
sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah
pengumpulan data yang telah dilakukan satu situs atau dua situs. Dalam penelitian ini
dilaksanakan pada satu situs yaitu di situs SLB ABCD YSD Polokarto.
Teknik analisis data dala penelitian ini mengunakan tehnik deskriptif, sesuai
dengan pendapat Tjetjep Rohendi Rohidi (1992:16) terdapat prosedur yaitu; (1) reduksi
data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.
1. Reduksi Data

Pada tahap ini data mengalami pengurangan sesuai dengan keperluan
penelitian. Data yang dapat mendukung penelitian akan digunakan
sedangkan data yang tidak terlalu mendukung atau bahkan tidak
mendungkung sama sekali akan dihilangkan. Definisi reduksi data dapat
diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabsahan dari transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung terus
menerus selama penelitian. Caranya antara lain melalui seleksi data yang
ketat menggolongkan dalam pola yang lebih luas.
2. Penyajian Data
Pada tahap ini, peneliti menunjukkan data dan membandingkan antara
data-data yang telah terkumpul tersebut dengan data yang sesuai dengan
penelitian. Dengan cara ini diharapkan akan mempermudah penarikan
kesimpulan, pengambilan verifikasi atau bisa melengkapi data yang masih
kurang melalui pengumpulan data tambahan dan reduksi data.
3. Verifikasi Data
Akhirnya, pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan dari penelitian
yang telah dilakukannya dan kemudian data tersebut perlu diverifikasi.
Analisis data kualitatif ini merupakan upaya berulang terus menerus dan
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terjalin hubungn yang saling terkait antara kegiatan reduksi data, penyajian
data, serta penarikan kesimpulan. Jika kesimpulan yang diambil masih
kurang maka dilakukan pengumpulan data tambahan yang dianalisis melalui
rangkaian kegiatan yang sama.
4. Pengambilan Kesimpulan
Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan
penelitian yang diajukan .Menjawab pertanyaan penelitian didasarkan pada
deiskripsi hasil penelitian dan pembahasannya.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam pengembangan kurikulum di SMALB SLB ABCD YSD Polokarto
Sukoharjo menekankan pada aspek skill ,maka pengembangan yang dilakukan antara
lain :
Kurikulum inti Pendidikan Vokasional untuk pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM), berisikan : (1) Materi pembelajaran untuk membentuk karakter
keunggulan dengan standard global , (2) Materi pembelajaran untuk membentuk
perilaku budaya industri (3) Materi pembelajaran untuk dapat beradaptasi terhadap
perkembangan anak didik secara totalitas, adaptip dan pro-aktip terhadap perkembangan
IPTEK, meliputi : (a) Matematik/IPA, (b) Bahasa Inggris moderen, Komputer, dan ICT
(c) Model pembelajaran berbasis kompetensi dalam bidang praktek dan ketrampilan.
Pengembangan Kurikulum Khusus sesuai dengan kompetensi yang dikembangkan
dan akan dibentuk pada masing-masing Program Studi, dengan mengakomodasi potensi
ekonomi produktip dan kearifan lokal di lingkungan masing-masing daerah
Pendidikan Vokasional harus selalu menyesuaikan diri (ajust) dengan segala
pembaharuan (innovations) yang diperlukan. Salahsatu pendekatan dalam efisiensi
pembiayaan.pendidikan vokasional,pengembangan/perubahan kurikulum pendidikan
tanpa harusmerubah kurikulum inti, tetapi cukup dengan melakukanpembaharuan (ajust
and innovations) dalam kurikulum khusussesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia
industri dan pasar kerjabaik lokal maupun global.
Konsep pendidikan Vokasional
Menurut Wenrich dan Wenrich (2004: 8) menyebutkan bahwa pendidikan vokasi :
the total process of education aimed at developing the competencies needed to function
effectively in an occupation or group of occupations. Makna yang tersirat dalam definisi
ini ialah: (1) pengembangan kompetensi, (2) kompetensi yang dibutuhkan, (3)
kompetensi yang dikembangkan dapat berfungsi efektif, dan (4) kompetensi yang
dikembangkan terkait dengan suatu pekerjaan – atau kelompok pekerjaan. Pendidikan
vokasi merupakan pendidikan yang bersifat khusus (terspesialisasi) dan meliputi semua
jenis dan jenjang pekerjaan. Penafsiran yang tidak benar ialah memaknakan pendidikan
vokasi sebatas pada pendidikan yang hanya concern pada manual skills. Pendidikan
vokasi sesungguhnya concern dengan mental, manual skills, values, dan attitudes
(Wenrich dan Wenrich, 2004: 10). Oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi secara
implisit terkandung unsur-unsur berpikir (cognitive), berbuat psychomotor), dan rasa
(affective) dalam proporsi yang berbeda mengikuti kebutuhan kompetensi pada jenis
dan jenjang pekerjaan yang terkait. Selain itu, konsep ini menunjukkan pula bahwa
pendidikan vokasi terdapat pada semua jenjang pendidikan: dasar, menengah, tinggi.
Hal ini dapat dipahami bahwa pekerjaan tertentu membutuhkan kualifikasi/kompetensi
SDM yang berbeda. Perbedaan kualifikasi/kompetensi ini merujuk adanya jenjang
dalam kompetensi. Paradigma pendidikan harus mulai berubah dari supply minded
(orientasi jumlah) menjadi demand minded (kebutuhan) ke dunia kerja. Harus digali,
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kompetensi apa saja yang dibutuhkan pasar kerja ke depan. (Wardiman Djojonegoro
2007: 28)
Berdasarkan pada konsep pendidikan vokasional, maka untuk memahami
filosofi pendidikan vokasional perlu dikaji dari landasan penyelenggaraan
pendidikan vokasional sebagai berikut :
1. Asumsi Tentang Anak Didik
Pendidikan vokasional harus memandang anak didik sebagai individu
yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi
yang dimilikinya. Pengembangan ini menyangkut proses yang terjadi pada diri
anak didik, seperti proses menjadi lebih dewasa, menjadi lebih pandai menjadi
lebih matang, yang menyangkut proses perubahan akibat pengaruh eksternal,
antara lain berubahnya karir atau pekerjaan akibat perkembangan sosial ekonomi
masyarakat.
Pendidikan vokasional merupakan upaya menyediakan stimulus berupa
pengalaman belajar untuk membantu mereka dalam mengembangkan diri dan
potensinya. Oleh karena itu, keunikan tiap individu dalam berinteraksi dengan
dunia luar melalui pengalaman belajar merupakan upaya terintegrasi guna
menunjang proses perkembangan diri anak didik secara optimal. Kondisi ini
tertampilkan dalam prinsip pendidikan vokasional ―learning by doing‖, dengan
kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja
2. Konteks Sosial Pendidikan Vokasional
Tujuan dan isi pendidikan vokasional senantiasa dibentuk oleh kebutuhan
masyarakat yang berubah begitu pesat, sekaligus juga harus berperan aktif dalam
ikut serta menentukan tingkat dan arah perubahan masyarakat dalam bidang
vokasionalnya tersebut.
Pendidikan vokasional berkembang sesuai dengan perkembangan tuntutan
masyarakat, melalui dua institusi sosial. Pertama, institusi sosial yang berupa
struktur pekerjaan dengan organisasi, pembagian peran atau tugas, dan perilaku
yang berkaitan dengan pemilihan, perolehan dan pemantapan karir. Kedua,
berupa pendidikan dengan fungsi gandanya sebagai media pelestarian budaya
sekaligus sebagai media terjadinya perubahan sosial.
3. Dimensi Ekonomi Pendidikan Vokasional
Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan vokasional secara
konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of
return) dari hasil pendidikan itu sendiri. Di samping itu pula, hasil (output) dari
pendidikan vokasional seharusnya memiliki peluang tingkat balikan (rate of
return) yang lebih cepat dibandingkan dengan pendidikan umum, kondisi
tersebut sangat dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan vokasional
dirancang sejalan dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugastugas pekerjaan maupun pengembangan karir peserta didik.
Pendidikan vokasional merupakan upaya mewujudkan peserta didik
menjadi manusia produktif, untuk mengisi kebutuhan terhadap peran-peran yang
berkaitan dengan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat. Dalam
kerangka ini, dapat dikatakan bahwa lulusan pendidikan vokasional seharusnya
memiliki nilai ekonomi lebih cepat dibandingkan pendidikan umum.
4. Konteks Ketenagakerjaan Pendidikan Vokasional
Pendidikan vokasional harus lebih memfokuskan usahanya pada
komponen pendidikan dan pelatihan yang mampu mengembangkan potensi
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manusia secara optimal. Meskipun pada dasarnya hubungan antara pendidikan
vokasional dan kebijakan ketenagakerjaan adalah hubungan yang didasari oleh
kepentingan ekonomis, tetapi harus selalu diingat bahwa hubungan
penyelenggaraan pendidikan vokasional tidak semata-mata ditentukan oleh
kepentingan ekonomi semata.
Dalam konteks ini, diartikan bahwa pendidikan vokasional dengan dalih
kepentingan ekonomi, tidak seharusnya hanya mendidik anak didik dengan
seperangkat skill atau kemampuan spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena
keadaan ini tidak memperhatikan anak didik sebagai suatu totalitas.
Mengembangkan kemampuan spesifik peserta didik secara terpisah dari totalitas
pribadi anak didik, berarti memberikan bekal yang sangat terbatas bagi masa
depannya sebagai tenaga kerja.
Kesimpulan
Pendidikan vokasional yang dilaksanakan di SLB ABCD YSD Polokarto pada
dasarnya merupakan pengembangan sumber daya manusia melalui pembentukan
karakter peserta didik keunggulan dalam standar ,berperilaku dalam budaya
kerja,mampu beradaptasi secara adaptif dan pro aktif dalam perkembangan iptek dan
ICT dalam pendidikan ketrampilan. Pendidikan Vokasional harus selalu menyesuaikan
diri (ajust) dengan segala pembaharuan (innovations) yang diperlukan dengan
melakukanpembaharuan (ajust and innovations) dalam kurikulum khusussesuai dengan
tuntutan kebutuhan dunia industri dan pasar kerjabaik lokal maupun global.
Pengembangan dalam pendidikan vokasional antara lain : (1) pengembangan
kompetensi, (2) kompetensi yang dibutuhkan, (3) kompetensi yang dikembangkan dapat
berfungsi efektif, dan (4) kompetensi yang dikembangkan terkait dengan suatu pekerjaan – atau
kelompok pekerjaan. Pendidikan vokasi sesungguhnya concern dengan mental, manual skills,
values, dan attitudes. Oleh karena itu, di dalam pendidikan vokasi secara implisit terkandung
unsur-unsur berpikir (cognitive), berbuat psychomotor), dan rasa (affective) dalam proporsi yang
berbeda mengikuti kebutuhan kompetensi pada jenis dan jenjang pekerjaan yang terkait.

Landasan penyelenggaraan pendidikan vokasional sebagai berikut :(1) Asumsi
tentang anak didik yaitu Pendidikan vokasional harus memandang anak didik sebagai
individu yang selalu dalam proses untuk mengembangkan pribadi dan segenap potensi
yang dimilikinya,(2) Kontek sosial pendidikan Vokasional adalah bertujuan Pendidikan
vokasional harus lebih memfokuskan usahanya pada komponen pendidikan dan
pelatihan yang mampu mengembangkan potensi manusia secara optimal,(3) Dimensi
ekonomi Pendidikan Vokasional yaitu Hubungan dimensi ekonomi dengan pendidikan
vokasional secara konseptual dapat dijelaskan dari kerangka investasi dan nilai balikan (value of
return) dari hasil pendidikan itu sendiri ,( 4) Kontek ketenagakerjaan Pendidikan Vokasional
adalah bahwa pendidikan vokasional dengan dalih kepentingan ekonomi, tidak

seharusnya hanya mendidik anak didik dengan seperangkat skill atau kemampuan
spesifik untuk pekerjaan tertentu saja, karena keadaan ini tidak memperhatikan anak
didik sebagai suatu totalitas.
Saran
1. Bagi Guru
Guru wajib membuat dan melaksanakan program pendidikan vokasional dikelas
masing-masing dengan melihat ketenuan-ketentuan yang kita simpulkan diatas dan guru
harus berpegang pada kompetensi paedagogik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
pada anak tunagrungu, jika prinsip pendidikan vokasional yang diterapkan disekolah
berjalan baik maka tuntutan pengembangan pendidikan vokasional akan terwujud .
2. Bagi sekolah
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Sekolah hendaknya memberi kesempatan pada guru untuk melakukan
pengembangan pendidikan vokasional secara bertahap di kelasnya dan sekolah
mefasilitasinya.
3. Bagi peneliti lanjutan
Untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sama hendaknya
melengkapi dan memperbaruhi sistem dan cara kerja yang peneliti buat saat ini,
mengingat penelitian ini dibuat saat ini, mengingat penelitian ini di akui oleh peneliti
masih jauh dari sempurna dan mohon dilakukan penyempurnaan lebih baik lagi.
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Abstract
Interference in phonological, morphological, and syntactic aspects can damage grammar.
New problem, interference precisely happened because intentionally used speakers. This
study aims to describe and explain the interference of Javanese-Indonesian among
students in psycholinguistic. This research applies qualitative descriptive approach. The
research strategy used case study. This study uses data from recording conversations and
interviews with informants. Sampling was conducted by using purposive sampling
technique. The data were collected using the technique of recording and interview
techniques. Data validity uses data triangulation. Data analysis use flow analysis
technique. The results show: in the positional stages, a cultural of courtesy in Javanese
influences interference. Interference who take intentional by substituting or mixing in the
Indonesian into the Java-speaking contact to avoid Javanese error. Proverty of knowledge
and a dominated Javanese is the main cause of interference.
Keyword: interference, psycholinguistic, Javanese, Indonesian, dialogue discourse
Abstrak
Interferensi bahasa dalam aspek fonologi, morfologi, dan sintaksis merupakan penyakit
yang merusak bahasa. Persoalan baru yaitu interferensi justru terjadi karena kesengajaan
dipakai penutur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan
interferensi Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia pada kalangan mahasiswa dalam tataran
psikolinguistik. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Strategi
penelitian yang digunakan adalah Studi kasus. Penelitian ini menggunakan data dari
rekaman percakapan dan hasil wawancara dengan informan. Pengambilan sampel
dilaksanakan dengan menggunakan teknikpurposive sampling. Pengumpulan data
dilaksanakan dengan menggunakan teknik simak-catat dan teknik wawancara. Validitas
data menggunakan triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik analisis mengalir.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap posisional, terdapat hubungan budaya
sopan santun masyarakat Jawa yang memengaruhi kesengajaan interferensi dengan
menyubtitusi atau mencampurkan dalam kata Bahasa Indoensia ke dalam kontak
bebahasa Jawa guna menghindari kesalahan berbahasa Jawa. Kemiskinan pengetahuan
atau lema Bahasa Jawa yang dikuasai menajadi penyebab utama terjadinya interferensi.
Kata kunci : Interferensi, psikolinguistik, Bahasa Jawa, Bahasa Indonesia, wacana dialog
PENDAHULUAN
Pendengar mengalamami kesulitan dalam menginterpretasikan makna atau pesan yang
diimplikasikan penutur apabila penutur tersebut memakai dua bahasa atau lebih. Pemakaian dua
bahasa atau lebih disebut dengan istilah interferensi. Interferensi muncul disebabkan oleh
pengaruh latar belakang sosial maupun budaya lingkungan hidup dari penutur. Akibatnya,
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ambiguitas makna yang diterima oleh pendengar muncul. Chaer dan Agustina (1995) juga
menyatakan akibat yang lebih luas, bahwa interferensi bahasa baik dalam aspek fonologi,
morfologi, dan sintaksis merupakan penyakit yang merusak bahasa sehingga perlu dihindari.
Persoalan baru yaitu interferensi justru terjadi karena kesengajaan dipakai penutur. Hal tersebut
menjadi kebaruan dalam penelitian ini.
Bertolak dari penelitian yang dilakukan oleh Mokthar (2000), masyarakat Bugis dalam
berbahasa Indonesia menyimpulkan bahwa masyarakat Bugis mencampurkan bentuk partikel
Bahasa Bugis dalam percakapan. Mokthar mengkaji interferensi Bahasa Indonesia dan Bahasa
Bugis dalam aspek morfologi dan sintaksis. Tidak lepas dari itu, tataran psikolinguistik dapat
digunakaan untuk menelaah proses kesengajaan pemakaian interferensi merupakan hal penting
dan menarik di sini.
Interferensi yang dilakukan secara sengaja oleh penutur berarti penutur tersebut sudah
mempertimbangkan pemahaman lawan tutur. Manusia dalam memahami ujaran harus
memerhatikan struktur lahir dan struktur batin ujaran. Perbedaan antara struktur lahir dengan
struktur batin ini sangat penting untuk pemahaman ujatan atau tindak tuturan. Konteks
berhubungan erat dengan makna sebuah tuturan. Dalam memahami suatu ujaran, ada tiga faktor
yang ikut membantu, yaitu pertama, faktor bahasa yang menunjukkan pengetahuan dunia.
Sebagai anggota masyarakat menuntut manusia hidup bersama dengan alam. Alam sekitar
memberikan sebuah pengetahuan-pengetahuan kehidupan tentang dunia. Sebagian dari
pengetahuan dunia dapat bersifat universal atau umum, sedangkan sebagian yang lain bersifat
khusus sesuai masyarakat dimana manusia tinggal. Kedua, strategi sintaksis. Strategi sintaksis
memanfaatkan adanya konstituen yang memiliki struktur. Struktur tersebut membantu
memahami ujaran. Dan Ketiga, semantik.
Masyarakat penutur Bahasa Jawa dalam berbahasa Indonesia seringkali terjadi
interferensi. Artinya, Bahasa Jawa dicampurkan ketika menuturkan Bahasa Indonesia.
Berkelindan dengan hal tersebut, kodrat manusia di dunia tidak disadari menguasai dua bahasa
atau lebih. Bahasa pertama (B1) dan bahasa kedua (B2) terkadang muncul dalam peristiwa
tuturan sehingga terjadi interferensi. Interferensi dapat berupa pencampuran bahasa dari aspek
fonologis, morfologis, sintaksis, maupun leksikon.
Interferensi terjadi karena kebiasaan-kebiasaan seseorang yang memiliki B1 atau dialek
ke dalam B2. Dengan tidak disadari, B1 tersebut digunakan dalam ujaran B2. Masyarakat jawa
memiliki tataran kesopanan dalam menggunakan bahasa. Pemakaian bahasa dalam Bahasa Jawa
memerhatikan lawan bicara, yaitu orang yang lebih muda, sebaya, dan lebih tua memiliki
tataran yang berbeda. Tataran ataun tingkatan berbahasa tersebut merupakan bentuk kepribadian
(karakter) masyarakat Jawa. Sementara, Bahasa Indonesia tidak seperti Bahasa Jawa yang
memiliki tingkatan atau tangga lema dalam menggunakan bahasa. Hal tersebut menjadi menarik
dikaji apabila penutur Bahasa Jawa dalam berba-hasa Indonesia
Salah satu wujud kebudayaan masyarakat Jawa yaitu kebudayaan sopan santun. Sopan
santun masyarakat Jawa diwujudkan salah satunya dengan bahasa. Berkelindan dengan hal
tesebut, masyarakat Jawa memiliki karakter sopan santun yang diwujudkan melalui budaya.
Koentjoroningrat (1983) menyatakan bahwa bahasa adalah salah satu unsur dari kebudayaan.
Berdasarkan uraian di atas, interferensi yang dilakukan secara sengaja penting dan
menarik untuk dikaji. Peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan menjelaskan penutur
Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia melakukan interferensi. Ilmu psikolinguistik digunakan
dalam penelitian ini guna mencari tahu alasan kesengajaan tersebut.
KAJIAN TEORI DAN METODE PENELITIAN
Interferensi merupakan peristiwa pemakaian unsur B1 ke dalam B2 yang terjadi dalam
aktivitas kebahasaan. Harimurti (1984) menyatakan interferensi sebagai penggunaan unsur
bahasa lain oleh bahasawan yang bilingual dalam suatu bahasa, ciri-ciri bahasa lain itu masih
kentara. Richards (dalam Suwito, 1988) berpendapat bahwa Interferensi sebagai transfer negatif
yaitu penggunaan suatu aturan bahasa asli yang mengarah ke suatu kesalahan yang tidak tepat
pada bahasa target.
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Dalam peristiwa berbahasa, interferensi dapat terjadi secara timbal-balik. B2 dapat
beralih peran menjadi bahasa penerima, atau sebaliknya, B1 dapat beralih peran menjadi bahasa
penerima. Nababan (1993) mengemukakan beberapa istilah interferensi, yaitu interferensi
perlakuan (performance interference) dan interferensi sistemik (systemic interference).
Interferensi perlakuan terjadi pada seorang dwibahasawan yang sedang belajar B2. Interferensi
sistemik terlihat dalam bentuk perubahan satu bahasa dengan struktur bahasa yang lain. Artinya,
interferensi sistemik melihatkan gejala perubahan sistem bahasa akibat pengaruh bahasa lain.
Kedwibahasaan penutur dapat mengakibatkan terjadinya interferensi. Sikap ini terjadi
sebagai bentuk pengabaian kaidah bahasa penerima yang digunakan dalam pengambilan unsurunsur bahasa sumber secara tidak terkontrol. Akibatnya muncul berbagai bentuk interferensi.
Mustakim (1994) mangungkapkan penyebab terjadinya interferensi, antara lain: (a)
kedwibahasaan peserta tutur, (b) tingkat kesetiaan pemakai bahasa penerima, (c) tidak cukupnya
kosakata bahasa penerima dalam menghadapi pembaharuan, (d) menghilangnya kata-kata yang
jarang digunakan, dan (e) kebutuhan akan sinonim, dan (f) terbawanya kebiasaan B1.
Salah satu penyebab interferensi ialah faktor keterbatasan lema bahasa yang dikuasai.
Faktor keterbatasan lema bahasa dapat menimbulkan interferensi. Pemakaian bahasa lebih
bervariatif dalam memilih kata-kata, tetapi keterbatasan lema bahasa yang dikuasai justru
menjadi hambatan dalam aktivitas berbahasa. Akibatnya, penyerapan atau peminjaman kosakata
B1 (atau sebaliknya) terjadi guna berjalannya kontak bahasa.
Ada lima bentuk interferensi, yaitu: (1) interferensi fonologi, (2) interferensi morfologi,
(3) interferersi sintaksis, (4) interferensi leksikon, dan (5) interferensi semantik. Artinya,
interferensi dapat terjadi dalam aspek tata bunyi, tata bentuk, tata kalimat, tata kata, dan tata
makna.
Psikolinguistik merupakan perpaduan ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Harley (dalam
Dardjowidjojo, 2012) mengemukakan bahwa psikolinguistik adalah studi ten-tang proses
mental-mental dalam pemakaian bahasa. Secara lebih rinci, Chaer (2003) berpendapat bahwa
psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa, bagaimana struktur itu
diperoleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam
pertuturan itu. Oleh karena itu, psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi
yang berlangsung dalam diri seseorang ketika mengucapkan kalimat-kalimat pada waktu
berkomunikasi serta menguraikan pula kemampuan bahasa diperoleh oleh manusia.
Sumarlam (2017) menyatakan bahwa budaya mengajarkan kepada manusia untuk
berpikir dan berbahasa. Produksi ujaran dapat dibagi menjadi empat langkah, antara lain: (1)
tingkat pesan yang akan diproses, (2) tingkat fungsional berupa bentuk leksikal dipilih lalu
diberi peran dan fungsi sintaktaktik, (3) tingkat posisional berupa konstituen yang akan dibentuk
dan afiksasi dilakukan, dan (4) tingkat fonologi yang mana struktur fonologi ujaran itu
diujarkan. Dardjowidjojo (2012) menggambarkannya sebagai berikut.
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Gambar 1. Langkah-langkah Pemrosesan Ujaran
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Penelitian
kualitatif dengan strategi studi kasus ialah penelitian yang mengkaji gejala kasus atau
fenomena-fenomena tertentu sebagai bahan penelitian. Moleong (2014: 6) menyatakan bahwa
penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata
dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.
Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik
simak-catat dan wawancara digunakan dalam pengambilan data. Penelitian ini dilakukan di
wilayah Surakarta. Subjek penelitian adalah mahasiswa penutur Bahasa Jawa dan Bahasa
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Indonesia. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data
menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data,
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Penelitian ini menghasilkan dua temuan, yaitu bahwa interferensi Bahasa Jawa- Bahasa
Indonesia sebagai hasil dialek dan interferensi Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia sebagai hasil
budaya sopan-santun. Akan tetapi, penelitian ini dibatasi oleh interferensi yang dilakukan secara
sengaja. Interferensi Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia sebagai aki-bat budaya sopan-santun
merupakan interferensi yang dilakukan secara sengaja.
Interferensi Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia sebagai Hasil Budaya Sopan-Santun
Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan Bahasa Jawa Krama Inggil
pada kalangan mahasiswa membuat kalangan mahasiswa melakukan interferensi. Kesengajaan
tersebut dikarenakan kalangan mahasiswa menjaga budaya sopan-santun. Hasil analisis temuan
penelitian yang dijabarkan dalam artikel ini hanya satu wacana dialog. Terbatasnya halaman
artikel menjadi dasar mendeskripsikan dan menjelaskan satu hasil analasis tersebut. Berikut
adalah hasil analisis proses pemroduksian ujaran in-terferensi Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia
pada kalangan mahasiswa sebagai hasil buda-ya sopan santun.
(1) Mahasiswa : Siang niki panase kepatos-patos nggih, Pak. Siang panas
mekaten menawi dalu saget-sagete jawah.
(siang ini panas sekali ya, Pak. Kalau siang panas tetapi kalau
malam bisa hujan)
(2) Lawan tutur
: Nggih gentenan, Mas.Pun ketigen telas kersane petani ansal
toya.
(Gantian, Mas. Kemarau sudah habis biar petani dapat air)
(3) Mahasiswa : Nggih niki paling sekedap malih jawah. Biasanipun wayah
sonten dumadakan jawah. Padahal sakderengipun panase
kepatos-patos maketen.
(Paling sebentar lagi hujan. Biasanya waktu sore hari tiba-tiba
hujan. Padahal sebelumnya panas sekali)
(4) Mahasiswa : Menawi rotinipun mboten telas, didaur ulang atau dibuang,
Pak? Roti ngeteniku naming tigang dinten, nggih? nopo mboten
rugi, Pak?
(Kalau rotinya tidak habis, apakah didaur ulang atau dibuang?
Roti itu hanya bisa bertahan tiga hari, ya? Kalau dibuang apa
tidak rugi?)
(5) Lawan tutur
: Kulo naming mendet saking bose, mas. Kadose disade kagem
pakan sapi.
(Saya hanya ambil dari bos. Katanya dijual untuk makanan sapi)
(6) Mahasiswa : Njenengan menawi mendet tigang dinten niku telas sedanten
nopo mboten?
(Kamu kalau mengambil tiga hari itu sudah habis semua atau
masih sisa?)
(7) Lawan tutur
: Mboten mesti, Mas.
(Tidak tentu, Mas)
(8) Lawan tutur
: Bu, tambahipun tempe kalih, es teh. Pinten?
(Bu, tambahnya tempe dua dan es teh, berapa?)
(9) Penjual
: Delapan ribu, Pakdhe.
(Delapan ribu, Paman.):
(10) Lawan tutur
: Monggo.
(Mari)
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Percakapan di atas merupakan jenis wacana dialog. Wacana dialog adalah waca-na yang
memiliki empat unsur yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Personalia
Tiga pembicara:
Mahasiswa yang
bernama Kholis
sebagai pembicara
satu, pramubarang
roti basah sebagai
pembicara dua,
Penjual sebagai
pembicara tiga, dan
peneliti sebagai
penguping.

Tabel 1. Unsur wacana dialog
Latar Bersama
Perbuatan Bersama
Musim hujan dan roti Pembukaan:
basah
Membicarakan hujan
Isi:
Pertukaran informasi
seputar roti
Penutup:
Salam dengan ajakan
mari duluan.

Kontribusi
Adanya unsur saling
menjawab. Hal
tersebut dapat dilihat
dari nomor 2
menjawab nomor 1,
nomor 4 menjawab
nomor 3, nomor 6
menjawab nomor 5,
dan seterusnya.
Kontribusi ini saling
berhubungan.

Berdasarkan tabel 1, unsur personalia dalam wacana dialog tersebut memiliki tiga
pembicara, antara lain: (a) mahasiswa yang bernama Kholis sebagai pembicara satu, (b)
pramubarang roti basah sebagai pembicara dua, (c) penjual sebagai pembicara tiga, dan (d)
peneliti sebagai penguping. Latar bersama dalam wacana dialog yaitu topik musim hujan dan
roti basah. Perbuatan bersama yang dilakukan meliputi pembukaan, isi, penutup. Kontribusi
berjalan baik dengan urutan percakapan yang saling menjawab atau berkontribusi.
Penelitian terhadap interferensi Bahasa Jawa-Bahasa Indonesia pada kalangan
mahasiswa ditemukan empat tahapan yang terjadi pada mahasiswa dalam memproduksi ujaran.
Tahapan tersebut sesuai dengan tahapan memroduksi ujaran dalam psikolinguis-tik, yaitu (1)
tingkat pesan yang akan diproses, (2) tingkat fungsional, (3) tingkat posi-sional, dan (4) Tingkat
fonologi (Dardjowidjojo, 2012). Berikut uraian proses mempro-duksi ujaran yang terjadi pada
kalangan Mahasiswa.
Tingkat Pesan yang Akan Diproses. Tingkat pesan yang akan diproses yaitu
pemikiran tentang pesan yang ingin disampaikan. Pada tingkat ini, Kholis selaku pembi-cara
ingin menyampaikan tentang keheranannya pada musim yang tidak stabil di nomor (1),
menanyakan kerugian roti apabila tidak habis di nomor (4), dan memastikan tingkat roti yang
terjual di nomor (6).
Pada nomor (1) memiliki nosi-nosi, antara lain: (aa) ada panas, (bb) ada panas, (cc)
siang panas sekali, (dd) sore yang sering hujan, (ee) musim kemarau, (ff) musim hujan, (gg)
musim kemarau tapi muncul hujan, (hh) musim hujan tapi siang sangat panas, (ii) keraguan
siang yang panas akan tetapi malam hujan.
Pada nomor (4) memiliki nosi-nosi, antara lain: (aa) roti hanya bertahan tiga hari, (bb)
roti bisa habis dan bisa tidak habis, (cc) roti yang tidak habis dan basi didaur ulang, (dd) roti
yang tidak habis dan basi dibuang, dan (ee) roti yang dibuang bisa merugikan.
Pada nomor (6) memiliki nosi-nosi, antara lain: (aa) ada pramubarang roti, (bb) roti
hanya bertahan tiga hari, (cc) pramubrang roti datang tiga hari sekali, (dd) roti habis dalam
kurun waktu tiga hari, (ee) roti tidak habis dalam kurun waktu tiga hari.
Tingkat Fungsional. Tingkat fungsional adalah tingkatan menentukan bentuk leksikal
dengan fungsi sintaksis.Pada tahap ini, Kholis menghubungkan nosi-nosi yang dipikirkan. Pada
nomor (1), nosi ada panas dihubungkan dengan siang yang selalu terik atau siang yangpanas
sekali. Nosi ada hujan dihubungkan dengan sore yang sering hujan. Nosi musim kemarau tapi
muncul hujan dihubungan dengan nosi musim hujan tapi siang sangat panas yang menimbulkan
keheranan. Oleh karena itu, Kholis memilih gabungan nosi siang ini panas sekali ya, Pak.
Kalau siang panas tetapi kalau malam bisa hujan.
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Pada nomor (4), nosi roti hanya bertahan tiga hari dihubungkan dengan nosi roti bisa
habis dan bisa tidak habis. Nosi roti yang tidak habis dan basi didaur ulang dihubungkan
dengan nosi roti yang tidak habis dan basi dibuang. Nosi roti yang dibuang bisa merugikan
dihubungkan dengan nosi roti yang tidak habis dan basi dibuang.
Pada nomor (6), nosi ada pramubarang roti dihubungkan dengan pramubarang rotu
datang tiga hari sekali. Nosi roti hanya bertahan tiga hari dihubungkan dengan nosi roti habis
dalam kurun waktu tiga hari. Nosi roti hanya bertahan tiga hari dihubungkan dengan nosi roti
tidak habis dalam kurun waktu tiga hari.
Tingkat Posisional. Tingkat posisional adalah tingkat pemilihan konstituen dan afiksasi
yang dilakukan. Pada tingkat ini, Kholis menyatakan dalam wawancara bahwa narasumber tidak
memungkiri Bahasa Jawa Karma Inggil yang dikuasai kurang baik sehingga mencampurkan
Bahasa Jawa Krama Inggil dengan Bahasa Indonesia yang bersifat umum guna menghindari
kesalahan berbahasa jawa. Artinya, Kholis sebagai pembicara dengan orang yang lebih tua
menjaga sopan santun berbahasa sesuai dengan budaya Jawa.
Pada nomor (1) terdapat Bahasa Indonesia yaitu kata siang. Hal tersebut dikare-nakan
ketidaktahuan kata siang dalam Bahasa Jawa Krama Inggil. Pemilihan kata siang didasarkan
pada kata tersebut bersifat umum. Hal yang sama juga terlihat pada nomor (3) yang terdapat
kata padahal dan biasanipum, nomor (4) yang terdapat frasa daur ulang, kata dibuang, dan kata
rugi. Lema dalam Bahasa Indonesia tersebut dipilih guna menggantikan lema dalam Bahasa
Jawa Krama Inggil yang pembicara tidak mengetahui.
Pada tingkatan ini, pembicara membentuk interferensi. Interferensi yang terjadi yaitu
interferensi morfologi dan sintaksis. Interferensi morfologi dapat dilihat adanya afiksasi
tambahan sufiks –ipun dalam Bahasa Jawa Krama Inggil ke dalam Bahasa Indonesia. Sebagai
contoh yaitu pada ujaran Menawi rotinipun mboten telas. Ujaran tersebut dapat diketahui bahwa
roti merupakan lema dari bahasa Indonesia. Sedangkan, penambahan sufiks –ipun dalam Bahasa
Jawa Krama Inggil dilakukan. Selain kata biasanipun yang merupakan bentuk interferensi
morfologi, terdapat kata rotinipun dalam nomor (3).
Selain interferensi morfologi, wacana dialog di atas juga terjadi interferensi sintaksis.
Dalam kaitannya dengan sintaksis, lema dari Bahasa Indonesia digunakan secara utuh untuk
menggantikan lema dari Bahasa Jawa Krama Inggil. Sebagai contoh adalah kata siang di nomor
(1), kata padahal di nomor (3), dan kata dibuang, rugi, dan frasa didaur ulang di nomor (4).
Pada tahap posisional ini, peneliti menghubungkan dengan faktor-faktor pemero-lehan
B2 adalah faktor lingkungan (eksternal) dan faktor diri (internal). Lingkungan bahasa adalah
segala sesuatu yang didengar dan dilihat anak pada waktu belajar B2, yaitu bahasa yang
digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Faktor internal adalah faktor seseorang yang dapat
mempengaruhi anak dalam berbahasa. Faktor tersebut adalah (1) kepribadian, (2) umur, (3)
motivasi. Dalam tingkat posisional ini, budaya so-pan santun masyarakat Jawa memengaruhi
motivasi berbahasa degan baik. Selain itu, usia pembicara satu yang sudah dikatakan dewasa
memengaruhi pembentukan ujaran.
Tingkat Fonologi. Tingkat fonologi adalah tingkat mengujarkan ujaran yang telah
diproses dari segi pesan yang akan disampaikan, fungsional, dan posisional. Pada tingkat ini,
Kholis mencampurkan lema dalam Bahasa Indonesia dalam ujaran Bahasa Jawa Krama Inggil
sesuai dengan hasil posisional yang sudah dikembangkan. Ujaran yang diletupkan dapat dilihat
pada nomor 1, 3, 4, dan 6.

Secara lebih rinci dan terpadu, langkah-langkah pemrosesan bahasa dapat dilihat pada
tabel 2 berikut.

Pesan yang akan
diproses

Tabel 2. Langkah-Langkah Pemrosesan Ujaran.
Tahap Fungsional
Tahap Posisional
Tahap Fonologi
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nosi-nosi:
(aa) ada panas, (bb)
ada panas, (cc) siang
panas sekali, (dd)
sore yang sering
hujan, (ee) musim
kemarau, (ff) musim
hujan, (gg) musim
kemarau tapi muncul
hujan, (hh) musim
hujan tapi siang
sangat panas, (ii)
keraguan siang yang
panas akan tetapi
malam hujan.

nosi-nosi:
(aa) roti hanya
bertahan tiga hari,
(bb) roti bisa habis
dan bisa tidak habis,
(cc) roti yang tidak
habis dan basi didaur
ulang, (dd) roti yang
tidak habis dan basi
dibuang, dan (ee) roti
yang dibuang bisa
merugikan.

nosi-nosi:
(aa) ada pramubarang
roti, (bb) roti hanya
bertahan tiga hari,
(cc) pramubrang roti
datang tiga hari
sekali, (dd) roti habis
dalam kurun waktu

nosi ada panas
dihubungkan dengan
siang yang selalu
terik atau siang
yangpanas sekali.
Nosi ada hujan
dihubungkan dengan
sore yang sering
hujan.
Nosi musim kemarau
tapi muncul hujan
dihubungan dengan
nosi musim hujan tapi
siang sangat panas
yang menimbulkan
keheranan.
gabungan nosi siang
ini panas sekali ya,
Pak. Kalau siang
panas tetapi kalau
malam bisa hujan.
nosi roti hanya
bertahan tiga hari
dihubungkan dengan
nosi roti bisa habis
dan bisa tidak habis.
Nosi roti yang tidak
habis dan basi didaur
ulang dihubungkan
dengan nosi roti yang
tidak habis dan basi
dibuang.
Nosi roti yang
dibuang bisa
merugikan
dihubungkan dengan
nosi roti yang tidak
habis dan basi
dibuang.
nosi ada
pramubarang roti
dihubungkan dengan
pramubarang rotu
datang tiga hari
sekali.
Nosi roti hanya

Bahasa Indonesia
yaitu kata siang
digunakan atau
diinterferensikan. Hal
tersebut dikare-nakan
ketidaktahuan kata
siang dalam Bahasa
Jawa Krama Inggil.
Pemilihan kata siang
didasarkan pada kata
tersebut bersifat
umum guna menjaga
dan melestarikan
budaya sopan santun
masyarakat Jawa.

Siang niki panase
kepatos-patos nggih,
Pak. Siang panas
mekaten menawi dalu
saget-sagete jawah.

kata padahal dan
biasanipum
digunakan atau
diinterferensikan. Hal
tersebut dikare-nakan
ketidaktahuan kata
padahal dan
biasanipun dalam
Bahasa Jawa Krama
Inggil. Pemilihan kata
padahal dan
biasanipun
didasarkan pada kata
tersebut bersifat
umum guna menjaga
dan melestarikan
budaya sopan santun
masyarakat Jawa.

Menawi rotinipun
mboten telas, didaur
ulang atau dibuang,
Pak? Roti ngeteniku
naming tigang dinten,
nggih? nopo mboten
rugi, Pak?

frasa daur ulang, kata
dibuang, dan kata
rugi digunakan
diinterferensikan. Hal
tersebut dikare-nakan
ketidaktahuan kata
rugi, dibuang dan
daur ulang dalam

Njenengan menawi
mendet tigang dinten
niku telas sedanten
nopo mboten?

(siang ini panas sekali
ya, Pak. Kalau siang
panas tetapi kalau
malam bisa hujan)

(Kalau rotinya tidak
habis, apakah didaur
ulang atau dibuang?
Roti itu hanya bisa
bertahan tiga hari, ya?
Kalau dibuang apa
tidak rugi?)

(Kamu kalau
mengambil tiga hari
itu sudah habis semua
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tiga hari, (ee) roti
tidak habis dalam
kurun waktu tiga hari.

bertahan tiga hari
dihubungkan dengan
nosi roti habis dalam
kurun waktu tiga
hari.
Nosi roti hanya
bertahan tiga hari
dihubungkan dengan
nosi roti tidak habis
dalam kurun waktu
tiga hari.

Bahasa Jawa Krama
Inggil. Pemilihan kata
tersebut didasarkan
pada kata bersifat
umum guna menjaga
dan melestarikan
budaya sopan santun
masyarakat Jawa.

atau masih sisa?)

Pembahasan
Interferensi merupakan bentuk pencampuran dua bahasa atau lebih dalam kontak
bahasa. Dalam kajian sosiolinguistik, alih kode dan campur kode sering terjadi di masya-rakat.
Mustikawati (2015) menyatakan bahwa dalam proses transaksi dan komunikasi di pasar
Songgolangit terjadi dua penggunaan alih kode dan campur kode. Wujud alih kode berupa
penggunaan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Begitu juga dengan campur kode, wujud campur
kode berupa penggunaan kode dari bahasa Indonesia digunakan pembeli yang sebelumnya
berbahasa Jawa. Kemudian, dalam penelitian Mustakim dijelaskan faktor- faktor yang
mempengaruhi terjadinya alih kode dan campur kode adalah penutur, mitratutur, kehadiran
penutur ketiga, latar belakang pendidikan, konteks kebahasaan, dan tujuan pembicaraan.
Berkelindan dengan penelitian tersebut, alih kode merupakan bentuk interferensi. Alih kode
yang terjadi di pasar Songgolangit berupa penggunaan Bahasa Jawa ke Bahasa Indonesia.
Mustikawati menguraikan percakapan antara penjual di pasar Songgolangit yang
mencampurkan Bahasa Jawa ketika melakukan kontak bahasa dengan Bahasa Indonesia.
Penelitian ini, memiliki hubungan secara tidak langsung dengan Alih kode. Alih kode
merupakan interferensi bahasa, yaitu pemakaian Bahasa Jawa dalam dialog Berbahasa
Indonesia.
Penelitian serupa dengan Mustikawati yang meneliti Alih Kode dan Campur Kode juga
dilakukan oleh Rulyandi dkk (2014) yang mengambil penelitian berjudul Alih Kode dan
Campur Kode dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Rulyandi dkk menemukan
wujud campur kode yang terjadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas X SMA
Muhammadiyah 4 Yogyakarta berupa: (1) wujud campur kode berupa penyisipan kata, (2)
campur kode berupa frase, (3) wujud campur kode berupa klausa, (4) wujud campur kode
berupa pengulangan kata, dan (5) wujud campur kode berupa idiom/ ungkapan. Penelitian
Rulyandi dkk dapat diartikan bahwa Campur Kode yang dijabar-kannya merupakan bentuk
interferensi sintaksis, Hal tersebut terlihat terjadi subtitusi B1 ke dalam kontak bahasa B2.
Penelitian ini memang berhubungan dengan penelitian Rulyandi dkk, tetapi penelitian ini lebih
menekankan pada aspek spikolinguistik. Pengungkapan proses kesengajaan dalam berujar
interferensi ditekankan.
Penelitian serupa yang menganalisis interferensi dilakukan oleh Suprihati (2013).
Suprihatini menemukan interferensi morfologi pada karangan siswa di Wonosobo. Siswa yang
tidak menguasai Bahasa Jawa dengan baik maka mencampurkan Bahasa Indonesia dalam
karangan. Hal semacam itu dikarenakan dengan kesengajaan. Tetapi, Suprihatini hanya
memfokuskan pada penjabaran bentuk interferensi morfologis dan sintaksis yang terjadi.
Sebagai contoh interferensi sintaksis pada kalimat dari karangan siswa Sinten mawon sing saged
mbendung sungai lan dadi danau banjur ndamel prahu kang ageng. Pada kutipan karangan
tersebut dapat dilihat ada Bahasa Indonesia yaitu kata sungai dan danau. Suprihatini tidak
membahasa bagaimana langkah pemroduksian ujaran. Suprihatini hanya berfokus dalam macam
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interferensi dan menemukan interferensi morfologi dan sintaksi yang terjadi dalam sebuah
karangan. Berbeda dengan interferensi fonologi hanya terjadi dalam penuturan.
SIMPULAN
Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya pengetahuan Bahasa Jawa Krama Inggil
pada kalangan mahasiswa membuat kalangan mahasiswa melakukan interferensi. Kesengajaan
tersebut dikarenakan kalangan mahasiswa menjaga budaya sopan-santun. Tahapan pemroduksin
ujaran dalam kalangan mahasiswa, antara lain (1) tingkat pesan yang akan diproses, (2) tingkat
fungsional, (3) tingkat posisional, dan (4) Tingkat fonologi.
Pada tahap posisional, terdapat hubungan budaya sopan santun masyarakat Jawa yang
memengaruhi motivasi berbahasa degan baik pada kalangan mahasiswa. Usia mahasiswa yang
dapat dikatakan dewasa memengaruhi pembentukan ujaran. Di dalam tahap ini kesengajaan
interferensi dilakukan. Interferensi dilakukan secara sengaja dengan menyubtitusi atau
mencampurkan dalam kata Bahasa Indoensia ke dalam kontak bebahasa Jawa guna menghindari
kesalahan berbahasa Jawa. Kemiskinan pengetahuan atau lema Bahasa Jawa yang dikuasai
menajadi penyebab utama terjadinya interferensi.
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PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL ETNIK BUDAYA MATARAMAN
DIKABUPATEN PACITAN
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Email penulis: mulyantotugas@gmail.com

ABSTRAK
Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur merupakan daerah termiskin ke 5 (16,66 persen)
menurut data Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota seJawa Timur, sehingga responden
semuanya termasuk katagori miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering
mengabaikanorang miskin dan tersingkirkan, Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi
Ketahanan wilayah, berbasis masyarakat miskin dalam perspektif kearifan lokal dari etnik
budaya mataraman di kabupaten Pacitan propinsi Jawa timur, Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif(qualitative research) yang merupakan metode untuk mengeksplorasi dan
memahami makna kemiskinan dan bahkan masih banyak kegiatan-kegiatan kearifan lokal
lainnya yang sifatnya gotong royong, antara yang kaya dan yang miskin untuk kepentingan
desa, fakta yang terekam diDesa Kasihan Kec. Tegal ombo, Kab. Pacitan, Ciprotan,
Lungkangan, Resik Desa,
dan diDesa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan kegiatan; Sambatan, Bawonan dan Bedah
Bumi, sedangkan diDesa Sido Mulyo, Kec. Ngadirojo, Kab. Pacitan, Genggongan (Tayuban)
dan Ringgit (Wayangan), semua kegiatan ini dibiayai masyarakat sendiri, nilai kegotong
royongan antara masyarakat miskin dan kaya terjalin dengan erat, demikian juga walaupun
kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan pribadi (simbiose mutualistis), yaitu Tandur panen
kegiatan gotong royong antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, tetap terjalin dengan
baik,dengan adanya gotong royong yang tinggi semua masyarakat maka tercipta ketahanan
wilayah yang tinggi pula.
Kata kunci:Ketahanan Wilayah, Masyarakat miskin, Kearifan Lokal.

I.

Pendahuluan

A. Ketahanan Wilayah Pacitan
Ketahanan Wilayah Kabupaten Pacitan adalah kondisi dinamik wilayah Kabupaten
Pacitan dimana yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mampu untuk
mengembangkan kekuatan wilayah Kabupaten Pacitan dalam mengatasi ancaman,
tantangan, hambatan dan gangguan yang datangnya dari luar mapun dari dalam, yang
langsung maupun tidak langsung membahayakan wilayah Kabupaten Pacitan.
Ketahanan Wilayah Kabupaten Pacitan diperlukan bukan hanya konsepsi politik
saja melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok
pemerintah kabupaten Pacitan, yaitu konsepsi-konsepsi lainnya seperti pembinaan
Ideologi,ekonomi, soial budaya dan pertahanan keamanannya,
B. Geografis Mataraman
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara Kepulauan, yang
terdiri dari 18.110 pulau dan 128 etnis budaya, dan 10 etnis budaya tersebar di jawa
timur , salah satu nya merupakan etnis mataraman yang sedang diteliti, di Jawa Timur
yang terdiri dari 12 Kabupaten dan kota, dimana gambaran geografis kabupaten
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Pacitan yang masuk katagori miskin di Jawa timur dan yang mewakili dari etnis budaya
Mataraman, adapun table dan gambaran pembagian wilayahnya, sebagai berikut :
1. Jawa Mataraman
2. Panaragan
3. Samin (Sedulur Sikep)
4. Arek
5. Pandalungan

JM
P
S
A
Pd

6. Tengger
7. Osing
8. Madura Pulau
9. Madura Bawean
10. Madura Kangean

T
O
MP
MB
MK

Pembagian Wilayah Kebudayaan Jawa Timur

Peta Wilayah Kebudayaan Jawa Timur
Kabupaten Pacitan terletak diujung barat daya propinsi Jawa Timur, dipantai
selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa
Jogyakarta, sehingga pengaruh budaya mataramannya sangat kuat, luas wilayah
1.389.871 Km luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan, yaitu ± 85%, gununggunung kecil ±300 buah, yang tersebar diwilayah Kabupaten Pacitan dan jurang-jurang
terjal yang termasuk dalam deretan pegunungan seribu, yang membujur sepanjang
selatan pulau jawa, sedang selebihnya merupakan dataran rendah, aspek topografinya
bentang datarannya bervariasi dengan kemiringan 0-52%.
Adapun wilayah administrasi terdiri dari dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166
Desa, dengan letak geografis berada antara 110º 55′ – 111º 25′ Bujur Timur dan 7º 55′ –
8º 17′ Lintang Selatan.
Batas-batas Administrasi :
1.
Sebelah timur
: Kabupaten Trenggalek.
2.
Sebelah Selatan
: Samudera Indonesia.
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3.

Sebelah Barat

:

Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten
4.
Sebelah Utara
:
Wonogiri (Jawa Tengah).
Sutarto dan Setya (2008), disisi lain juga mempelajari kebudayaan adalah sebuah
multikulturasi dan hibridasi budaya antar etnik. Hal itu disebabkan banyaknya berbagai
jenis kebudayaan yang menyatu yang berproses didalamnya yang disebut sebagai
budaya Mataraman.. Hibridasi antar dua etnis menghasilkan dua kelompok besar di
dalam penyebarannya antara Jawa Jawa Timuran dengan Jawa tengah. Penelitian ini
mengembangkan konsep untuk memahami fenomena sosial dalam kerangka natural,
melalui penekanan pada pemaknaan, pengalaman, dan pandangan-pandangan kenapa
masyarakat khususnya masyarakat desa yang secara terus-menerus mengalami
kemiskinan.
A. Profil Demografi Mataraman
Menurut hasil registrasi penduduk tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten
Pacitan sebesar 540.881 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari
laki-laki sebesar 264.112 jiwa (48,83 persen) dan perempuan sebesar 276.769 jiwa
(51,17 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,43 persen. Hal ini berarti bahwa
setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 penduduk laki-laki. Kepadatan
penduduk Kabupaten Pacitan tahun 2015 sebesar 431 Jiwa/Km2 . Kepadatan penduduk
paling tinggi adalah Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 993
Jiwa/Km2 , hal ini sangat jauh bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk
kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara 241-538 Jiwa/Km2 .berdasarkan
komposisi umurnya, penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 402.271 jiwa berada pada
usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun atau sebesar 67,10 persen. Penelitian ini
menampilkan Profil Demografi Mataraman, etnik budaya Mataraman diwakili dari
daerah Kabupaten Pacitan.dalam Penelitian ditemukan bahwa sebagian besar responden
memiliki tanggungan dua sampai tiga orang anak atau keluarga yang ikut di rumah
tersebut yang masih menjadi tanggungannya. serta semua responden mempunyai
jaminan asuransi kesehatan (Jamkesmas), hanya sebagian kecil yang tidak mempunyai
Jamkesmas, rata-rata didalam keluarga responden, hanya terdapat satuorang yang
menjadi tulang pungung keluargakehidupan. Rata-rata respondenetnik budaya
Mataraman bekerja sebagai buruh tani, hal ini disebabkan mereka hanya memiliki
lahan yang sempit ( petani gurem) khususnya di etnik budaya Mataraman yang
hidupnya didekat hutan sering diganggu oleh binatang liar, yang juga dilindungi oleh
undang-undang agar tidak punah, untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya selain
buruh tani responden jiga bekerja memecah batu.
A. Masyarakat Miskin Mataraman
Kemiskinan, merupakan unsur pertama yang membuat orang miskin. Kemiskinan
menjadi faktor yang paling dominan diantara faktor-faktor yang lainnya. dikarenakan
kemiskinan dapat mengakibatkan seseorang lemah jasmani akibat kurang makan,
kekurangan gizi, rentan pada serangan penyakit, rentan terhadap keadaan darurat atau
keadaan mendesak karena tidak mempunyai kekayaan, dan seseorang menjadi tidak
berdaya karena kehilangan kesejahteraan dan mempunyai kedudukan yang sangat
rendah, Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan secara seragam dan kurang
memperhatikan karakter orang miskin, terutama karakter psikologi sosial mereka
tersebut. pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering mengabaikan orang miskin dan
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tersingkirkan. Oleh karena itu, pertumbuhan yang inklusif dapat memainkan peran
penting dalam mengurangi kemiskinan. Begitu banyak cara telah dilakukan untuk
menurunkan angka kemiskinan, (Minten, 2008;Christiaensen, et.al., 2011; Abro, et.al.,
2014; Medina, et.al., 2015)
Di Jawa Timur Kabupaten Pacitan merupakan daerah termiskin ke 5 (16,66 persen)
menurut data Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota Jawa Timur, sumber Jatim
dalam Angka BPS, 2015, sehingga responden semuanya termasuk katagori miskin.

Sumber : Jatim dalam Angka BPS, 2015.
Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota Jawa Timur
II. METODE PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi Ketahanan wilayah, berbasis
masyarakat miskin dalam perspektif kearifan lokal dari etnik budaya mataraman di
kabupaten Pacitan propinsi Jawa timur, Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif (qualitative research).
B. Pengumpulan Data
1) Wawancara Mendalam
Wawancara langsung kepada informan dilakukan untuk memperoleh pemahaman
mendalam(indept-interview), dimana peneliti mengadakan kontak langsung secara
dibuat lisan atau tatap muka dengan sumber data, seperti informan maupun pihak-pihak
lain, baik dalam situasi sebenarnya (formal) maupun dalam situasi yang sengaja untuk
keperluan penelitian tersebut (informal) meliputi data primer dan data sekunder,
wawancara mengunakan beberapa instrumen yaitu catatan lapangan dan alat perekam
audio, kamera, Instrumen-instrumen
isualisasi data-data yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data.
2) Prosedur Pengumpulan Data
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Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan
sejumlah informan. Partisipan/Informan adalah orang (pelaku) yang mempunyai
banyak pengalaman dan pengetahuan lokal atau pengetahuan modern.
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ideologi
Pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat mengerti dan
memahami dengan baik, apa yang dilihat benar dan apa yang dilihat tidak benar, serta
apa yang diyakini baik dan tidak baik, oleh sebab itu di Indonesia khususnya di
Kabupaten Pacitan, di tiap-tiap tempat lokasi pertemuan dengan warga atau masyarakat
selalu tertampang foto presiden dan Wakil Presiden serta lambang Negara Garuda
Pancasila, termasuk di tiap-tiap klas, mulai Paud, sampai SMA, dan hukumnya wajib,
bahkan di Kabupaten Pacitan terdapat monument atau napak tilas panglima besar
jendral Sudirman.

B.

Profil adat Budaya Mataraman
Mempertahankan kearifan lokal adalah usaha penanggulangan kemiskinan yang
dinilai efektif, mengingat kehidupan sosial petani tidak dapat dipisahkan dari
mekanisme kearifan lokal. Pemecahan tersebut tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, akan
tetapi perlu kerja sama diantara mereka. Untuk dapat bekerja sama diperlukan hubungan
sosial yang kuat (Sungkharat, Utit; Doungchan, Piboon; Tongchiou, Chantas; Tinpangnga, Banlue, 2010). Kebudayaan merupakan cermin masyarakat dan tidak bisa
dilepaskan dari perilaku masyarakat pendukungnya., adapun kegiatannya sebagai
berikut:
DAFTAR KEARIFAN LOKAL
NO

1

LOKASI

Desa Kasihan
Kec. Tegal ombo
Kab. Pacitan

NAMA KEGIATAN

-Ciprotan

WAKTU

Selo /
Lungkang
(Setelah
syawal) , hari
Rabu legi
pertama,

KEGIATAN

KETERANGAN

-Kenduren
(bahasa Jawa
Banca‘an)
dilanjutkan taritarian
(sendratari)

Untuk
menghormati
Dewi Sekartaji
dan Panji Asmoro
Bangun
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2.

-Lungkangan

3..

-Resik Desa

4.

-Tandur Panen

sebelum
Wayang kulit
Setelah acara
Ciprotan

- Sebelum
Puasa
- Sebelum
Lebaran
Tanam padi

Panen padi

NO

LOKASI

1.

Desa Sido
Mulyo
Kec. Ngadirojo,
Kab. Pacitan

2.

NO

LOKASI

1.

Desa Sukorejo,
Kec. Sudimoro,
Kab. Pacitan

NAMA
KEGIATAN

Endang loro
Tompe
-Wayang kulit
-Membersihkan
sumber air
yang di
manfaatkan
masyarakat
desa Kasihan
Membersihkan
jalan desa
secara gotong
royong
-warga desa
kasihan, yang
bekerja diluar
desa, pulang
kekampung
untuk ikut
membantu
menanam padi.
-Ikut membantu
memanen padi

WAKTU

KEGIATAN

-Genggongan
(Tayuban)

Lungkang
(Setelah
Syawal), hari
Selasa Kliwon

-Ringgit
(Wayangan)

3 tahun sekali,
pada bulan
Besar

Ada Penari
yang diiringi
alat musik
(gamelan),
kaadangkadang ada
warga yang
ikut menarinari
-Wayangan
yang didahului
dng pengajian

WAKTU

KEGIATAN

Sa‘at
mendirikan
rumah

Kalau ada
warga
mendirikan
rumah, maka
warga yang
lainnya
membantu
dengan
sukarela tidak
dibayar
(gotong

NAMA
KEGIATAN

-Sambatan

Biaya dari
masyarakat

Biaya dari
masyarakat

KETERANGAN

Biaya dari
masyarakat

Biaya dari
masyarakat
KETERANGAN

Biaya dari yang
mendirikan
rumah, warga
membantu
tenaga.
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royong)

2.

-Bawonan

Sa‘at tanam
padi dan
panen padi

Pada saat
tanam dan
pada saat
panen, ada
warga yang
diminta untuk
membantu

3.

-Bedah Bumi

-Kalau ada
warga desa
ada yang
meninggal
dunia

Pembagian
kerja
Pemakaman,
Warga RT
yang warganya
meninggal
dunia,
kebagian kerja
mengurus
jenasahnya
sampai
dimakamkan,
sedangkan RT
lainnya
membantu
menggali
lubang
pemakaman.

Biaya dari warga
yang punya
lahan,dengan
cara Bawon,
yang membantu
tanam dan panen
padi dibayar,
dengan hasil
panen

C. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan
1) Faktor Kemiskinan
Amartya Sen (1992), menyatakan komunitas dimana individu itu dilahirkan kelak
akan mempengaruhi kesempatan individu untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.Yang menjadi modal utama dalam perencanaan program pengentasan
kemiskinan adalah bagaimana masyarakat miskin melihat dirinya sendiri, Penelitian ini
menemukan beberapa masalah yang berhubumgan dengan masyarakat miskin terhadap
kondisi yang melekat pada masyarakat, dimana perspektif orang miskin terhadap
kondisi mereka mencerminkan "karakter kemiskinan sosial ". yang dirinci menjadi
beberapa bagian seperti kenapa mereka miskin?, bagaimana cara mengukur kemiskinan,
bagaimana cara mereka keluar dari kemiskinan? Program-program apa saja yang
diharapkan dapat mengentaskan mereka keluar dari kemiskinan? berikut penjelasan
tentang perspektif orang miskin; Beberapa informan dalam FGD di etnik budaya
Mataraman merasa miskin karena kondisi bangunan rumah mereka kecil, jelek dan
tidak terbuat dari batu bata, tetapi dari bambu (gedek), dengan lantai rumah
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tanah,Pengukuran kemiskinan juga didasarkan pada pendapatan mereka yang tidak
dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka, Mereka juga merasa miskin karena
mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang bisa menjadi sumber pendapatan reguler.
Ketidakmampuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau untuk mengirim anak
mereka dengan baik juga menjadi salah satu alasan mengapa merasa miskin. di
Kabupaten Pacitan dimana daerah penelitian adalah pedesaan, mereka merasa miskin
karena hanya memiliki lahan kecil untuk pertanian (petani gurem), atau bahkan tidak
memiliki lahan dan hanya buruh tani. dan Bahkan di Kabupaten Pacitan mereka merasa
putus asa untuk mengerjakan lahannya sendiri sering diserang binatang- binatang liar
yang justru, binatang tersebut dilindungi oleh undang-undang agar tidak dibunuh oleh
manusia
2) Faktor perilaku
Diantara responden ada yang cerita, bahwa pernah memulai usaha, jual buah tapi
karena jarang lakunya dan banyak yang busuk, , serta perilaku yang lainnya, seperti
tidak bisa berhenti dari merokok, diera tehnologi informasi harus membeli pulsa rutin
bulanan, sedangkan makan harus tetap ada dan karena perilaku konsumstifnya, serta
tidak tertata rapi dalam keuangannya, lama kelamaan kehabisan modal, Amartya
Kumar Sen (1979), memiliki pemikiran bahwa pembangunan dilakukan adalah untuk
rakyat, idealnya rakyat diberi hak bebas untuk ikut menentukan.
3) Faktor Ketrampilan
Faktor ketrampilan sangat mempengaruhi munculnya kemiskinan, responden cerita
bahwa, pernah terpengaruh oleh seseorang untuk ikut merantau ke luar negeri, tapi
karena tidak mempunyai ketrampilan yang baik, karena tidak mempunyai ketrampilan
sama sekali. Maka responden gabung dengan kelompok tenaga kerja yang illegal, suatu
saat tertangkap dan diganjar kurungan 6 bulan, sehingga pulang kampung tidak
membawa hasil sama sekali, bahkan bertambah miskin.
4) Faktor Warisan
Warisan rumah atau tanah dari orang tua kepada anak-anaknya, ada yang tidak
boleh dijual ke orang lain selain dari keturuan , sehingga harus di miliki dan ditempati
keluarga dari ahli warisnya, salah satu responden cerita bahwa dia dan keluarganya
tidak memungkinkan untuk kerja di tempat yang jauh dari desanya karena harus
menempati rumah dari keluarga yang di wariskan dari orang tuanya, dimana rumah
tersebut tidak boleh dijual oleh orang tuanya maupun oleh ahli warisnya, dan
merupakan pusat berkumpulnya sanak saudara (punden), terutama pada saat hari Raya
atau lebaran, apalagi kalau orang tua mereka masih hidup.
5) Faktor pendidikan
Faktor pendidikan merupakan faktor utama kemiskinan yang ditelitii dalam
penelitian ini, dimana para informan, berpikiran kalau misalkan pendidikan tinggi dulu
bisa diraih, pasti keadaannya akan berbeda, pasti akan lebih baik dan tidak miskin
seperti sekarang, mereka berpikiran anaknya harus berpendidikan tinggi, akan tetapi di
kabupaten Pacitan ditemukan di desa Bubakan, kecamatan Tulakan, yang berpikiran
bahwa anaknya cukup lulus SMP, terus kerja, agar menghasilkan uang , dapat
membantu orang tua, sehingga banyak anak desa Bubakan yang sesudah lulus SMP
tidak mau lagi meneruskan sekolah kejenjang yang lebih tinggi dalam wawancara
dengan responden yang menyatakan sebagai berikut : ―….. Lare-lare mriki sedoyo
nggih ngaten sedoyo….‖(….‖anak-anak disini semuanya ya seperti ini…‖), responden
menceritakan bahwa anak-anak desa bubakan kebanyakan, setelah SMP langsung cari
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pekerjaan. ―…anak kulo niku nggih mekaten sampun lulus SMP….‖ sedangkan didesa
Ngile masih termasuk kecamatan Tulakan, masyarakatnya berkeinginan anaknya
sekolah di perguruan tinggi, tetapi diluar Kabupaten Pacitan. dan etnik budaya
Mataraman merupakan kelompok petani miskin yang produktif, Sebagian besar
responden memang berpendidikan sampai SDsekolah (Sekolah Dasar / SD),walaupun
ada juga gapoktan yang berijasah sarjana demikian juga di etnik budaya Mataraman
yang lulus SD 86.00persen.dan ada pula satu orang yang berijasah sarjana
IV. KESIMPULAN
Dari rekam data penelitian dengan judul : ―Ketahanan Wilayah Berbasis
Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Kearifan lokal Etnik Budaya Mataraman Di
Kabupaten Pacitan‖ dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini dengan menggunakan
pendekatan kualitatif(qualitative research) dapat memahami makna berbagai faktor
kemiskinan dan bahkan masih banyak kegiatan-kegiatan kearifan lokal lainnya yang
sifatnya gotong royong, antara yang kaya dan yang miskin untuk kepentingan desa, dari
fakta yang terekam diDesa Kasihan Kec. Tegal ombo, Kab. Pacitan, Ciprotan,
Lungkangan, Resik Desa, dan diDesa Sukorejo, Kec. Sudimoro, Kab. Pacitan kegiatan;
Sambatan, Bawonan dan Bedah Bumi, sedangkan diDesa Sido Mulyo, Kec. Ngadirojo,
Kab. Pacitan, Genggongan (Tayuban) dan Ringgit (Wayangan), semua kegiatan ini
dibiayai masyarakat sendiri, nilai kegotong royongan antara masyarakat miskin dan
kaya terjalin dengan erat, demikian juga walaupun kegiatan yang sifatnya untuk
kepentingan pribadi (simbiose mutualistis), yaitu Tandur panen kegiatan gotong royong
antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, tetap terjalin dengan baik, dengan
adanya gotong royong yang tinggi semua masyarakat maka tercipta ketahanan wilayah
yang tinggi pula.
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ESTETIKA DAN MAKNA DESAIN MATA UANG KERTAS
INDONESIA 1967-1998 SERI DIPONEGORO DAN KARTINI
Anissa Mei Primasanthi
Surakarta, Indonesia
Email: anissameip@uns.ac.id
ABSTRAK
Uang kertas Indonesia merupakan salah satu media komunikasi visual yang
mengandung nilai estetika pola yang tidak kalah dengan uang kertas negara lain.
Uang sebagai media komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya sehingga segala
simbol mencerminkan keadaan sosial dan politiknya. Estetika desain mata uang
Indonesia mewakili simbol-simbol budaya kearifan lokal menjadikan uang ini
memiliki nilai seni yang tinggi. Tahun 1967-1998 seri desain uang masih beragam
namun tahun berikutnya, BI (Bank Indonesia) mulai konsisten membuat mata uang
dengan tema pahlawan nasional sebagai ilustrasi dalam mata uang kertas Indonesia di
masa depan. Estetika dan makna apa yang tersembunyi dibalik desain uang kertas
Indonesia. Pemilihan tokoh-tokoh pahlawan dalam setiap nominal uang memiliki
maksud tersembunyi yang perlu digali lebih lanjut. Toko pahlawan Pangeran
Diponegoro dan Kartini dari unsur-unsur desain dan gambar pahlawan mengandung
nilai-nilai histori, kebudayaan, identitas sosial, hingga alat politis.
Kata kunci: estetika, semiotika Pierce, semiotika Barthes, sejarah, sosial politik,
dan uang kertas Indonesia.
ABSTRACT
Paper money Indonetion is one of the visual communication cointaining the value of
aesthetic pattern not inferior to paper money other countries. Money as a medium
communication between ruler with people so that all symbol reflect sosial condition
and politic. Aesthethic design the indonesian currency represent local culture symbol
knowledge made money habe a hard artistic. Years 1967-1998 series design money
still various but the following years, BI (Bank Indonesion) strates to consisted make
the design money with the theme national hero as illustration in a paper currency
Indonesian future. Aesthetic and meaning what is behind design paper money
Indonesian. An election figure hero having ulterior motive who necessary to
uncover.Series hero Prince Diponegoro and Kartini of element design and pictures
hero containing value history, culture, sosial identification until the device political.
Keyword: Aesthetic, semiotic Pierce, semiotic Barthes, history, sosial political,
and paper money Indonesian.

Introduction (Pendahuluan)
Uang kertas dikenal di Nusantara pada masa VOC yang berlaku untuk transaksi
pembelian rempah-rempah dalam bentuk cek atau kupon biasa (Kartiwa, 2009: 2). Seri
ORI (Oeang Repoeblik Indonesia) merupakan mata uang kertas pertama yang
diciptakan Republik Indonesia yang dijuluki ―uang revolusi‖ karena lahir ditengah
revolusi bangsa Indonesia. Seri ORI didominasi gambar presiden Sukarno serta
peristiwa-peristiwa yang mencerminkan kobaran api semangat bangsa Indonesia
melawan kolonialisme. Mulailah Orde Baru tahun 1966, zaman Suharto menginginkan
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negara RI menjadi negara industri. Pembangunan-pembangunan zaman Suharto
tergambar jelas dalam uang periode 1967-1998, dimana setiap lembaran yang
dikeluarkan zaman tersebut terdapat gambar hasil proyek-proyek pembangunan yang
sedang dirintis Suharto. Hal ini terbukti bahwa desain sebagai fenomena ideologi
dimana terjadi representasi makna yang berasal dari sistem budaya lingkungan
masyarakat mempengaruhi bentuk desain pada zamannya (Sobur, 2013:113). Desain
menjadi bagian instrument yang paling vital saksi sejarah serangkaian ideologi citra
yang dibangun suatu lingkungan melingkupinya sesuai zamannya. Saat ideologi
komunis bergeser ke ideologi kapitalis, ditinjau dari desain zaman Sukarno beralih ke
zaman Suharto memiliki perbedaan dari unsur-unsur desainnya baik itu gaya desain
maupun teknik pembuatan . Negara Indonesia sebenarnya menganut ideologi pancasila
sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara sedangkan ideologi kapitalis
bertentangan dengan hakekat perjuangan rakyat Indonesia ialah menentang penjajahan,
sedangkan penjajahan merupakan anak dari kapitalisme (Sukarno, 2005:178). Unsurunsur desain uang kertas seharusnya mencerminkan ideologi Pancasila yang terdiri dari
lima sila sesuai dengan bangsa Indonesia.
Uang kertas Indonesia periode pemerintahan Sukarno dan Suharto memiliki seri
yang bermacam-macam seperti seri flora dan fauna, seri binatang, seri pekerja perajin,
budaya dan seri pahlawan. Beragamnya seri uang ini menunjukkan sifat dinamis
masyarakat yang senantiasa termotivasi menciptakan kreativitas dan inovasi baru dalam
menjawab tantangan lingkungan, budaya, ekonomi, dan politik sesuai zamannya
(Kartiwa, 2009: 5). Sebagai alat transaksi, uang kertas merupakan produk kebudayaan.
Tentunya tidak lepas dari fenomena kebudayaan yang meliputi teknologi, religi, nilainilai spiritual, sistem ekonomi dan sosial. Tahun 1967-1998 seri desain uang masih
beragam namun tahun berikutnya, BI (Bank Indonesia) mulai konsisten membuat mata
uang dengan tema pahlawan Nasional sebagai ilustrasi dalam mata uang kertas
Indonesia di masa depan. Gambar tokoh-tokoh pahlawan nasional yang ditampilkan
dalam uang rupiah sebagai media kesadaran sejarah yang diperlukan untuk
mempertahankan identitas kebangsaan ditengah mulai mengglobalnya budaya Barat
agar bangsa Indonesia tertanam dalam dirinya semangat nasionalisme, patriotisme,
demokrasi, dan cinta tanah air (Subaryono, 2013: 4). Namun, dalam kenyataannya
masih banyak rakyat Indonesia yang tidak menghargai jasa para pahlawan. Penelitian
ini, difokuskan pada desain mata uang seri pahlawan Pangeran Diponegoro dan Kartini
yang dikenal memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Pangeran Diponegoro dan Kartini
merupakan seri pahlawan pertama yang pernah muncul di periode pemerintahan
Sukarno beredar di tahun 1950-an dan dihadirkan kembali pada periode Suharto. Visual
sebuah lembar uang merefleksikan banyak nilai-nilai history, sosial budaya, identitas
nasional, ideologi, dan pesan politik.
Theory and Methods (Teori dan Metode)
Estetika
Estetika berasal dari bahasa Yunani ―aisthetika‖ artinya hal-hal yang bisa
diserap pancaindera. Oleh karena itu, estetika sering disebut sebagai persepsi indera
(sense of perception). Alexander Baumgerten (1714-1762), seorang filsuf Jerman yang
memperkenalkan kata ―aisthetika‖. Keindahan (beauty) merupakan pengertian seni yang
telah diwariskan oleh bangsa Yunani seperti Plato yang mengartikan keindahan sebagai
watak yang indah dan hukum yang indah (Kartika, 2004: 9). Sedangkan, Aristoteles
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merumuskan keindahan sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan. Sebaliknya,
Plotinus menganggap keindahan sebagai ilmu yang indah dan kebajikan yang indah.
Bangsa Yunani mengenai kata keindahan dalam estetis disebut ―symmetria‖ untuk
keindahan visual, dan harmoni untuk keindahan pendengaran.
Semiotika
Semiotika mengalami perkembangan yang pesat yang awalnya sebagai ilmu
tentang tanda saja, mulai mengkaji bagaimana tanda-tanda itu berfungsi, juga
bagaimana hubungannya dengan tanda-tanda lain, dan juga proses pengiriman dan
penerimaan oleh penggunanya (Sobur, 2013: 19). Analisis mengenai fungsi tanda
dikenal dengan sintaks-semiotik. Kemudian analisis yang berhubungan dengan tandatanda dikenal sebagai semantik-semiotik, sedangkan analisis tanda yang berkaitan
dengan pengirimannya dikenal sebagai semiotik-pragmatik.
a. Teori Semiotika Pierce
Pierce memaknai tanda sebagai ilmu tentang tanda dan segala yang
berhubungan dengan tanda, cara berfungsi (sintaksis semiotika), hubungan antar
tanda (semantik semiotika), serta mengkaji pengirim dan penerima oleh pengguna
tanda (pragmatik semiotik) (Pradja, 2014: 107). Menurut Sumbo Tinarbuko dalam
bukunya Semiotika Komunikasi Visual menjelaskan tanda dalam hubungan dengan
acuannya dibedakan menjadi tanda yang dikenal dengan ikon, indek, dan simbol.
Ketiganya dihubungkan dengan ground, objek, dan interpretant. Bentuk akan
menimbulkan persepsi dan setelah dihubungkan dengan objek akan menimbulkan
interpretant. Semiotika Pierce memandang tanda bukan sebagai struktur, tetapi
bagian dari proses pemahaman (signifikasi komunikasi). Tanda merupakan bagian
yang tidak terpisahkan oleh objek referensinya serta pemahaman subjek atas tanda.
Teori Pierce dapat diterapkan pada tanda yang berupa gambar untuk melihat makna
dibalik uang kertas tahun 1967-1998 seri pahlawan.
b. Teori Roland Barthes
Lima kode ditinjau Barthes adalah kode hermeneutic (kode teka-teki), kode
semik (makna konotatif), kode simbolik, kode proapretik (logika tindakan), dan
kode gnomic atau kode kultural. Tujuan analisis ini untuk membangun system
klasifikasi unsur-unsur narasi, namun lebih banyak menunjukkan bahwa peristiwa
itu lebih masuk akal, rincian yang paling meyakinkan, atau teta-teki yang paling
menarik. Teori penting yang ditemukan Bartes adalah peran pembaca (the reader),
yang mana denotasi merupakan system signifikasi tingkat pertama, sedangkan
konotasi merupakan tingkat kedua. Konotasi identik dengan ideologi biasa disebut
mitos berfungsi untuk mengungkapkan dan memberi pembenaran bagi nilai-nilai
dominan yang berlaku dalam periode tertentu (Sobur, 2013:71). Bagi Barthes
ideologi dan mitos saling terkait dimana ideologi sebagai kesadaran palsu yang
membuat orang hidup di dalam dunia yang imajiner dan ideal, walapun realitanya
tidak demikian.
Metode
Penelitian ini merupakan penelitian bidang ilmu kajian seni dengan
menggunakan penelitian kualitatif pendekatan kritik seni. Kritik seni sebagai usaha
pemahaman kualitas karya seni dengan dilakukan analisis yang logis dan argumentatif
untuk menafsirkan karya seni, dan menumbuhkan apresiasi serta tanggapan terhadap
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seni sampai aktivitas evaluasi nilai baik dan buruk (Bangun, 2000: 2). Tujuan dari kritik
seni adalah penikmat karya seni memperoleh informasi dan pemahaman yang berkaitan
dengan kualitas suatu karya sehingga menumbuhkan apresiasi serta tanggapan terhadap
karya seni (Feldman, 1967: 448). Secara umum penelitian yang menggunakan analisis
kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata atau tindakan-tindakan yang dapat diamati dengan menekankan pada
pengembangan konsep dan pemahaman pola yang adapadadata.
Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)

Desain Uang seri Pangeran Diponegoro nominal 1000 emisi 1975
Qualisign
Uang seri Pangeran Diponegoro nominal 1000, terbit ditahun 1975 dominasi
warna hijau memberi suasana segar dan alam, berukuran 15,8x7,8 cm. Terdiri dari
nominal angka 1000 disisi kiri atas, kiri bawah dengan konfigurasi ornamen rosette, dan
kanan bawah. Nominal 1000 dengan konfigurasi rosette , logogram burung Garuda kiri
atas. Pada lembar uang ini memiliki tekstur nyata dan semu, tekstur nyata terdapat
dibeberapa bagian ilustrasi depan belakang, nominal angka, teks dan bentuk segi lima.
Sedangkan, tekture semu terdiri dari garis-garis guilloche halus, tipis melengkunglengkung arah menyebar dan garis-garis melengkung arah memusat.
Sinsign
Bagian tengah lembar berisi teks keterangan ―BANK INDONESIA‖ dan
―SERIBU RUPIAH‖ tipe hurus serif sebagai subheadline posisi rata tengah dengan
gradasi warna hijau kehitaman, sedangkan nominal 1000 ukurannya sangat besar
bertipe huruf dekoratif mirip taligrafi Arab ditengah lembar uang terlihat lebih kontras
daripada elemen-elemen lainnya berfungsi sebagai headline. Ilustrasi Pangeran
Diponegoro terlihat pipinya tirus, menghadap agak ke kanan sedang memandang tajam
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sambil mengerutkan alis dan memakai pakaian kebesarannya yaitu sorban dengan jubah
bergaya arab dan berbaju putih membawa keris didepan. Bagian atas dan bawah
dipenuhi garis-garis Guilloche berbentuk tiga roset berjejer bergradasi hitam kehijauan.
Background dipenuhi garis-garis vertikal, garis-garis lengkung berulang-ulang arah
menyebar dan garis melengkung tajam dengan arah memusat. Bentuk Geometris
segilima berada di lembar depan sisi kanan agak kebawah sebagai tanda Blinde cote
yang terasa kasar untuk memudahkan tuna netra mengenali uang
Legisign:
Pangeran Diponegoro ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan
Keppers No.87/TK/1973. Tanda tangan Gubernur BI: Drs. Rachmat Saleh dan Direktur
Soekmono B. Martokoesoemono untuk tanda legalitas uang dimana uang ini syah
beredar dan digunakan masyarakat Indonesia. Tanda air/watermark Patung Majapahit
berfungsi sebagai pengaman uang agar tidak mudah dipalsukan. Penetapan warna uang
dengan teori Munsell, dimana Munsell menyelidiki warna dengan standar warna untuk
aspek fisik dan psikis. Bahan yang digunakan dalam membuat uang ialah serat kapas,
bahan ini tahan coretan, lebih lentur, dan tidak mudah robek.
Ikon
Ilustrasi pada desain uang ini terdiri dari ilustrasi pangeran Diponegoro dan
petani sedang membajak sawah dengan dua ekor kerbau, dipahami sebagai ikon dari
objek yang sebenarnya.
Indeks
Ilustrasi Pangeran Diponegoro, teknik arsiran terlihat kontras antara gelap dan
terang terutama pada bagian wajah. Ilustrasi pada uang kertas ini depan dan belakang
diterapkan teknik engraving pada uang Rupiah sebagai pengaman uang kertas
menggunakan keahlian khusus yang sulit dipalsukan karena engraving dicetak dengan
teknik khusus (Herman, 2016:6). Teknik engraving pada mata uang sulit dipalsukan
karena dicetak dengan teknik intaglio sehingga permukaannya timbul dan bertekstur
sebagai tanda indeks.
Simbol
Pangeran Diponegoro disimbolkan perlawanan Kesultanan Mataram dan rakyat
Jawa terhadap kolonialisme. Logogram burung Garuda yang berada dilembar depan sisi
kanan atas sebagai simbol NKRI. Sosok petani membajak sawah ditarik dua ekor
kerbau sebagai gambaran bahwa bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Sedangkan,
Kerbau identik hewan keramat dan lambang kesuburan memiliki maksud wilayah
Indonesia memiliki tanah yang subur (Priatna, 2013:25).
Analisis Sintaksis:
Layout Desain Depan :
Uang seri Pangeran Diponegoro berdominasi warna hijau bermakna harapan
dimana tokoh Pangeran Diponegoro menjadi harapan bagi penerus pergerakan untuk
tidak gentar dan takut kepada Belanda yang mana pendahulunya mampu membuat
Belanda mengalami kerugian yang besar. Angka 1000 dibuat ukuran besar dengan tipe
dekoratif berada ditengah lembar uang menjadi penekan /emphasis yang paling kuat
sehingga menjadi pusat perhatian/point of interest sesuai dengan zamannya dimana
tahun 70-an typografi mengalami kemajuan ditandai munculnya huruf-huruf lebih
kreatif dan revolusioner.
Adanya keseimbangan simetris antara ilustrasi dengan teks terlihat dari penataan
teks rata tengah dengan headline angka 1000 tengah lembaran dibuat besar untuk
menarik perhatian dan untuk subheadline teks BANK INDONESIA diatas SERIBU
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RUPIAH dibawahnya bergradasi warna hijau kehitaman. Ilustrasi Pangeran Diponegoro
penyeimbang sisi kanan watermark patung Majapahit.
Irama dalam penyusunan garis-garis guilloche yang halus tipis melengkunglekung dengan berulang-ulang arah menyebar dan garis-garis tipis melengkung kearah
memusat membentuk efek lingkaran. Irama juga ada dalam penyusunan nominal angka
1000 yang berulang dikiri atas, kanan bawah, kiri bawah dengan konfigurasi rosette
penyeimbang logogram burung Garuda.
Unity/kesatuan antara ilustrasi, teks, layout, dan warna saling berkaitan dan
tersusun dengan rapi. Kesatuan elemen-elemen terlihat secara fisik dan pesan yang ingin
disampaikan dari ilustrasi Pangeran Diponegoro yang sedang memakai busana bergaya
Arab, font angka 1000 seperti taligrafi tulisan Arab, warna hijau yang identik dengan
Islam dan kesuburan serta ilustrasi depan dan belakang saling terkait. Pangeran
Diponegoro adalah pemimpin perang Diponegoro disebabkan tanah Diponegoro di
Tegalrejo digusur Belanda untuk dijadikan jalan.
Layout Desain Belakang:
Emphasis/penekan lembar belakang adalah ilustrasi pemandangan petani
membajak sawah dengan dua ekor kerbau menghiasi sebagian besar lembar belakang.
Angka 1000 dengan konfigurasi Garis-garis Guilloche yang membentuk bingkai rosette,
ukuran besar dibawahnya ilustrasi petani membajak sawah serta tulisan SERIBU
RUPIAH terlihat berat ke kanan untuk penyeimbang watermark patung Majapahit dan
peringatan pemalsuan uang diletakkan disisi kiri. Lembar belakang uang ini adanya
keseimbangan Asimetris.
Analisis Semantik:
Maknanya :
Uang menggambarkan sosok Pangeran Diponegoro dengan baju kebesarannya
jubah dan sorban bergaya Arab dengan keris yang diikatkan didepan mencitrakan
Diponegoro sosok pahlawan yg religius berketurunan keluarga ningrat Jawa terlihat dari
senjata pusaka keris sebagai lambang keluarga bangsawan dan memiliki kekuatan megis
(Purwadi, 2007:106).
Sosok Diponegoro dalam lukisan ini,memiliki tonjolan pipi dan dagu yang
lancip, ciri sosok yang berjiwa petualang dan pembangkang namun optimis dalam
segala hal yang dilakukannya serta suka merancang sesuatu terbukti dari beliau yang
ikut merancang tata kota Tegalrejo. Ekspresi emosi yang ada Nampak pada figure
Diponegoro mengerutkan alis menggambarkan ketidaksukaan, risih dan terganggu
adanya Belanda ikut campur urusan Kraton dan merebut tanah-tanah bangsawan.
Pangeran Diponegoro adalah simbol perlawanan Kesultanan Mataram dan
rakyat Jawa terhadap kolonialisme dimana semangat juang yang tinggi tidak mengenal
lelah selama 5 tahun dalam perlawanan untuk membebaskan tanah Jawa dari eksploitasi
Belanda. Tanah yang selama ini diperjuangkan Diponegoro adalah tanah-tanah
pertanian sesuai dengan gambaran Ilustrasi belakang lembar uang. Sosok petani
membajak sawah ditarik dua ekor kerbau sebagai gambaran bahwa bangsa Indonesia
sebagai negara agraris. Kerbau yang identik sebagai hewan keramat dan lambang
kesuburan memiliki maksud wilayah Indonesia memiliki tanah yang subur (Priatna,
2013:25). Pesan politik dalam uang ini adalah bangsa Indonesia kehidupannya ditopang
pada sektor pertanian sehingga pemerintahan masa itu untuk mengejar keterbelakangan
ekonomi melakukan pembangunan sektor pertanian.
Analisi Pragmatik
Fungsinya:
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Pangeran Diponegoro, tokoh pemimpin perang Diponegoro sebagai perang
yang terkenal dengan semangat dan keberanian rakyat Jawa melawan Belanda. Perang
yang menggunakan senjata sederhana ini bisa membuat kerugian yang besar bagi
Belanda, hal ini menjadi inspirasi bagi kaum pergerakan untuk tidak takut melawan
penjajahan walaupun dengan senjata yang kalah canggih.

Desain Uang seri Pangeran Diponegoro nominal 1000 emisi 1975
Qualisign
Uang seri Kartini nominal 10000, terbit ditahun 1985 dominasi warna violet
memberi kesan anggun, kelembutan, keagungan serta kebangsawanan, berukuran
15,8x7,8 cm. Terdiri dari nominal angka 10000 disisi kanan atas dan kiri bawah tipe
huruf sans serif berukuran sama. Tulisan BANK INDONESIA disisi kanan atas dan
SERIBU RUPIAH kiri tengah memakai tipe huruf serif mengesankan klasik, anggun
dan feminism. Garis-garis melengkung tipis (guilloche) berulang-ulang terkesan indah,
lemas, lincah dan meliuk serta beberapa membentuk rosette dengan gradasi warna ungu
orange.
Sinsign
Gambar Utama uang nominal 10000 tahun 1985 ialah R.A Kartini sosok putri
bangsawan berparas cantik memakai baju adat khas kebaya Jawa dengan rambut
disanggul serta aksesoris khas Jawa yang menghiasi rambutnya dengan latarbelakang
candi Prambanan terkenal dengan kisahnya Loro Jonggrang. Logo BI dengan motif
ukiran Jawa berada di pojok kiri bawah. Ilustrasi belakang sarjana wanita yang
memakai toga serba hitam sebagai cita-cita seorang Kartini agar wanita Indonesia
berpendidikan tinggi.
Legisign
Pemilihan Ilustrasi Kartini: Kepres RI No. 108 Tahun 1964, 2 Mei 1964 yang
menetapkan Kartini sebagai pahlawan nasional. Teknik cetak yang digunakan dalam
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pembuatan uang adalah teknik intaglio dan teknik offset. Tanda tangan Gubernur BI:
Mr. Arifin M. Siregar dan Direktur Mr. Sujitno Siswowidagdo terdapat ditengah posisi
bawah lembar uang sebagai bukti uang syah beredar. Pemilihan warna pada uang
berdasarkan teori warna Teori Mussel dimana Munsell menyelidiki warna dengan
standar warna untuk aspek fisik dan psikis (Kusrianto, 2007:48). Tanda air/watermark
Dr.Tjipto M. untuk pelindung uang dari pemalsuan.
Ikon
Ilustrasi Depan uang kertas ini yakni, ilustrasi Kartini, ilustrasi Prambanan dan
motif ukiran Jawa serta lembar Belakang berupa ilustrasi wanita wisuda memegang
bendera merah putih sedang berpidato juga merupakan ikon objek yang sebenarnya.
Indeks
Logo BI terlihat kontras dengan latarbelakang motif Jawa. Ilustrasi Kartini
dengan background candi prambanan sama-sama mengangkat tokoh wanita
didalamnya.
Simbol
Kartini merupakan tokoh wanita yang sangat peduli dengan nasib perempuan
Indonesia menjadi simbol emansipasi wanita. Busana Kebaya ciri khas baju adat Jawa,
simbol dari kepatuhan, kehalusan, dan kelemah lembutan perempuan. Burung Garuda
yang terletak kanan atas merupakan simbol NKRI. Prambanan yang menjadi
latarbelakang ilustrasi tokoh Kartini adalah simbol toleransi umat beragama. Ilustrasi
wanita wisuda berada dilembar belakang uang simbol kemampuan wanita
berpendidikan tinggi. Bendera merah putih sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran
negara Indonesia.
Analisis Sintaksis:
Warna: Ungu
Layout Depan:
Point of interest ilustrasi Kartini yang dibuat besar dengan posisi agak ke kiri
dengan background candi Prambanan. Balance/Keseimbangan desain depan uang
terkesan adanya keseimbangan asimetris dimana ilustrasi mendominasi dengan sudut
atas dan bawah terdapat angka 1000 (kiri atas &kanan bawah), logo BI (kiri bawah),
logo Garuda (kanan atas), tulisan BANK INDONESIA (atas), tulisan SEPULUH RIBU
RUPIAH (kiri bawah).
Unity/kesatuan antara teks, ilustrasi, warna, dan ornament menunjukkan
feminism, bisa dilihat ilustrasi tokoh Kartini memakai baju kebaya dengan rambut yang
digulung menampilkan sosok keanggunan wanita Jawa, background candi prambanan
melambangkan sosok Loro Jonggrang, teks tipe serif terkesan anggun, lemah gemulai,
feminism ditambah dominasi warna ungu yang melambangkan keanggunan dan
kebangsawanan dengan ornament khas Jawa makin menegaskan tokoh berasal dari
Jawa. Sequence/ alur bacaan pada desain layout ini dibaca dari kiri ke kanan dan dari
atas kebawah membentuk sequence Z.
Layout Belakang:
Ilustrasi sosok sarjana wanita yang memakai toga serba hitam dengan
memegang teks buku dan bendera merah putih menjadi point of interest. Adanya
keseimbangan asimetris pada lembar belakang uang ini dan adanya unity antara desain
depan dan belakang. Sequence/ alur pembacaan juga sama dengan desain depan.
Ragam Hias: Ornamen Jawa, garis-garis Guilloche yang membentuk rosette.
Semantik
Makna Desain Depan:
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Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya seorang Wedana Mayong dan
kakeknya adalah Bupati Demak. Pada umur 12 tahun Kartini mulai dipingit, selama
masa pingitan Kartini gemar membaca buku atau majalah Eropa hingga bertukar surat
dengan teman-temannya di Belanda. Pergaulan Kartini yang luas dan pemahaman
kebudayaan Barat membuka pemikiran Kartini bagi bangsa Indonesia khususnya kaum
perempuan (Priatna, 2013:88). Wanita Indonesia zaman itu masih sangat terikat oleh
adat. Hal inilah yang mendorong Kartini menyerukan agar wanita Indonesia diberi
pendidikan seperti kaum pria.
Kartini yang memiliki pemikiran modern tetapi tidak meninggal budayanya
terlihat dari busana kebaya yang dipakai Kartini. Identitas Jawa sangat kuat dalam
desain uang ini yakni, busana kebaya yang dipakai kartini, candi Prambanan, dan
ornament jawa. Kartini menjadi sosok inspiratif wanita Indonesia anggun, sopan,
lembut, cerdas serta tangguh memperjuangkan hak perempuan (emansipasi wanita) agar
mendapatkan pendidikan tinggi. Emansipasi wanita ialah keinginan untuk mendapatkan
persamaan hak dan kebebasan dari kungkungan adat (:36) Ilustrasi sarjana wanita pada
lembar belakang uang kertas ini adalah rekontruksi dari cita-cita Kartini untuk
memajukan wanita Indonesia dengan memperoleh pendidikan tinggi agar bisa
berkontribusi untuk negara dengan tidak meninggalkan adat istiadat, budaya dan
kesopanan yang menjadi ciri khas wanita indonesia. Indonesia memiliki visi misi pada
pelita III untuk menekankan pemerataan kesempatan berpartisipasi bagi generasi muda
dan kaum perempuan dalam pembangunan.
Pragmatik
Fungsi sebagai:
 Sosok Wanita inspiratif yang wajib diteladani wanita Indonesia untuk mengejar
pendidikan setingginya agar bermanfaat bagi Bangsa dan Negara dengan tidak
melupakan kodrat sebagai wanita harus anggun, sopan, bertingkah laku baik.
 Realisasi cita cita Kartini dengan mulai banyak didirakannya sekolah-sekolah putri
diberbagai wilayah seperti sekolah Kartini di Semarang, Malang, Jakarta, Madiun,
Bogor, dll.
 Dampak luas cita-cita Kartini, setelah tahun 1908 semakin banyak kaum perempuan
mendapatkan pendidikan sehingga banyak yang berkontribusi dibidang sosial dan
pendidikan seperti berdiri organisasi wanita ―Putri Mardika‖ di Jakarta dan
diselenggarakan konggres perempuan III di Bandung yang hasilnya kaum
perempuan berhak ikut serta dalam politik.
Conclusion (Kesimpulan)
Gambar visual yang terdapat didua lembar uang kertas ini memiliki makna
konotasi yang berbeda dimana uang kertas seri Pangeran Diponegoro sebagai symbol
perlawanan Kesultanan Mataram dan rakyat Jawa terhadap kolonialisme dimana
semangat juang yang tinggi tidak mengenal lelah selama 5 tahun dalam perlawanan
untuk membebaskan tanah Jawa dari eksploitasi Belanda. Sedangkan, Kartini
menyampaikan makna konotasi bahwa Kartini simbol emansipasi wanita dan sosok
inspiratif wanita Indonesia anggun, sopan, lembut, cerdas serta tangguh
memperjuangkan hak perempuan untuk maju dan berkontribusi untuk negara dengan
tidak meninggalkan adat istiadat, budaya dan kesopanan yang menjadi ciri khas wanita
indonesia. Ikon-ikon budaya yang ditampilkan dalam mata uang ini menunjukkan
identitas nasional dari busana adat, motif yang diangkat, logogram burung garuda, dan

242

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

kekayaan alam lainnya. Uang kertas ini juga menyampaikan pesan politik dari penguasa
untuk rakyat berupa visi misi negara yang akan dilakukan atau sudah dilakukan.
Pengkajian melalui pendekatan semotik Pierce dan semiotik Barthes dengan
desain uang kertas merupakaan telaah bahasa rupa dalam perspektif desain komunikasi
visual dan dimensi kultural historis.Melalui penelitian diketahui pula, kelebihan dan
kelemahan penerapan semiotika Pierce dengan Bartes. Semiotika Pierce unggul dalam
merombak tanda-tanda visual yang terdapat didalam sebuah desain sedangkan
kelemahannya tidak menerangkan fungsi dibalik tanda-tanda tersebut dalam lingkungan
lingkungan sosial budayanya. Sedangkan, semiotika Barthes memiliki kelebihan dalam
mengungkapkan tanda-tanda dilihat dari ruang lingkup lingkungan sosial budaya tetapi
lemah dalam merombak tanda-tanda visualnya.
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ABSTRAK

Ritual Sedekah Gunung adalah sebuah upacara selametan yang menjadi tradisi
masyarakat Desa Lencoh, Selo, Kabupaten Boyolali. Ritual ini dilakukan sebagai
ungkapan rasa syukur dan permohonan agar dijauhkan dari mara bahaya terutama dari
erupsi Gunung Merapi. Di era kekinian, ritual ini menarik banyak orang untuk datang,
termasuk wisatawan asing. Ritual yang sakral menjadi daya tarik wisata. Oleh sebab itu,
makalah ini mencoba untuk menganalisis perubahan yang terjadi di Desa Lencoh. Ada
tiga permalahan yang dibahas. (1) Apa yang dimaksud dengan ritual Sedekah Gunung?
(2) Bagaimana pemerintah daerah berkontribusi terhadap proses komodifikasi ritual
Sedekah Gunung di Desa Lencoh? (3) Bagaimana respon masyarakat Desa Lencoh
terhadap komodifikasi yang terjadi terhadap ritual Sedekah Gunung? Metode yang
digunakan adalah analisis data kualitatif interpretatif dengan metode pengumpulan data
observasi dan wawancara. Teori strukturasi Anthoni Giddens digunakan untuk
menganalisis realitas yang ada di Desa Lencoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
ritual Sedekah Gunung upacara sakral yang dilaksanakan secara turun temurun.
Pemerintah memanfaatkan potensi budaya ini sebagai objek wisata budaya. Pemerintah
sebagai agen menggunakan kekuasaannya untuk melakukan komodifikasi terhadap
ritual dalam bingkai diskursus wisata budaya dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Kebiakan ini memiliki dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Namun, implikasi negatifnya adalah nilai-nilai sakral yang terkandung dalam ritual
menjadi berkurang.
Kata kunci: Desa Lencoh, Ritual Sedekah Gunung, Strukturasi, wisata budaya
Introduction (Pendahuluan)
Menurut Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta
layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah. Ada beragam jenis pariwisata. Salah satunya adalah cultural tourism. Jenis
wisata ini menawarkan budaya, tradisi, dan adat sebagai komoditas pariwisata. Definisi
wisata budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wisata budaya adalah
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bepergian bersama-sama dengan tujuan mengenali hasil kebudayaan setempat. Menurut
R.S Damardjati (1989:19), wisata budaya adalah gerakan atau kegiatan wisata yang
dirangsang oleh adanya objek-objek wisata yang berwujud hasil-hasil seni budaya
setempat; adat istiadat, upacara agama, tata hidup masyarakat, peninggalan sejarah,
hasil seni, kerajinan-kerajinan rakyat dan sebagainya.
Atraksi budaya menawarkan mimpi maupun kesenangan bagi wisatawan baik
pengalaman maupun keunikan karena sifatnya yang intangible dan beragam. Beragam
perubahan kemudian terus diupayakan dalam bisnis pariwisata budaya guna melakukan
penyesuaian atau rekayasa terhadap sumber daya (atraksi) guna pemenuhan ekspektasi
wisatawan. Pengembangan inovasi ini memberikan kontribusi positif pada
pembangunan infrastruktur, akomodasi, pelayanan, transportasi, dan aksebilitas
terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya manusia (Nurdiansah, 2014).
Salah satu objek budaya yang menjadi komoditas adalah ritual Sedekah Gunung
di Selo, Boyolali. Dahulu, ritual Sedekah Gunung menjadi salah satu simbol
harmonisasi masyarakat lereng Gunung Merapi. Ritual ini menghubungkan dunia
makrokosmos dengan mikrokosmos. Ritul ini adalah wujud diplomasi antara dunia
nyata dengan alam gaib. Ritual semacam ini selalu berhubungan dengan sistem
kepercayaan suatu masyarakat. Koentjaraningrat dalam buku Kebudayaan Jawa (1994)
mengatakan bahwa orang Jawa percaya pada Allah, nabi-nabinya, tokoh-tokoh Islam
keramat, konsep kosmogoni tentang penciptaan alam, esyatologi, dewa-dewa tertentu
yang menguasai bagian-bagian alam semesta, dan kehidupan pasca kematian. Orang
Jawa juga memperayai makhluk halus, roh penjaga, setan, hantu, raksasa, dan kekuatan
gaib dalam alam semesta. Oleh sebab itu, ritual sedekah gunung merupakan sebuah
bagian dari sistem kepercayaan orang Jawa yang sakral.
Beberapa permasalahan yang dibahas di antaranya menggambarkan apa itu
wisata budaya ritual sedekah gunung di Selo Boyolali. Kedua, penelitian ini
menganalisis bagaimana pengembangan kepariwisataan menghasilkan komodifikasi
ritual sebagai wisata budaya. Ritual yang menjadi simbol harmonisasi mengalami
pergeseran fungsi dari ritual menjadi tontonan. Ketiga, penelitian ini mencari tahu
bagaimana implikasi terjadinya komodifikasi ritual sedekah gunung terhadap kehidupan
sosial masyarakat di Selo, Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan
potensi wisata yang dimiliki daerah Selo sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Theory and Methods(Teori dan Metodologi)
Paper ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan menggunakan
paradigma Kajian Budaya. Paper ini menggunakan metode oral atau wawancara
purposif dan studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Teori utama yang digunakan
adalah strukturasi Anthoni Giddens. Lubis (2014: 144) mengatakan bahwa teori
strukturasi Giddens memiliki sebuah tujuan untuk mengatasi dualitas agen struktur
dengan menyatakan bahwa terdapat sebuah hubungan dialektik antara agen dan struktur.
Giddens (2010) mengatakan bahwa―struktur adalah persilangan antara keadaan dan
ketiadaan, prinsip tanda yang harus dipatuhi dari luar kemunculannya. Giddens
memahami struktur yang merujuk pada hukum. Ia beragumen bahwa ―peraturan dan
sumber daya yang dilibatkan secara berulang dalam reproduksi sistem sosial. Struktur
hanya hadir sebagai sebuah jejak memori, basis organik pengetahuan manusia, dan
bahwa manifestasi itu sendiri dalam aksi. Oleh sebab itu, strukturasi adalah formasi
relasi sosial melintasi ruang dan waktu, dari poin dualitas struktur. Teori strukturasi ini
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digunakan untuk menjelaskan hubungan antara agen dan struktur yang menciptakan
komodifikasi ritual Sedekah Gunung sebagai daya tarik wisata.
Sedekah Gunung: Manifestasi Rasa Syukur dan Tolak Bala
Gunung Merapi adalah gunung berapi teraktif di Jawa. Hampir setiap tahun
gunung ini menunjukkan aktivitas erupsi. Lava yang keluar dari aktivitas vulkanik
berbahaya. Oleh sebab itu, masyarakat yang terdampak selalu diungsikan untuk
menghindari korban jiwa. Namun, lava dingin dan material yang keluar dari gunung
memicu kesuburan tanah. Area yang ada di sekitar Gunung Merapi menjadi sangat
subur. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kesuburan tanah untuk bercocok tanam.
Tanah di sekitar area ini memberi penghidupan kepada masyarakat. Kondisi ini memicu
masyarakat untuk berdamai dengan alam.
Cara yang digunakan masyarakat adalah melalui ritual yang bersifat sakral.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ritual sebagai bagian dari ritus atau
pemujaan tata aturan dalam upacara keagamaan. Ritual juga diartikan sebagai apresiasi
hidup dan kehidupan dengan mengagungkan Yang Maha Kuasa (Negara, 2010). Ritus
atau ritual berhubungan dengan sistem keagamaan masyarakat Jawa.
Sistem
keagamaan masyarakat Jawa disebut dengan Kejawen atau Agama Jawi. Kejawen
adalah bentuk sistem keagamaan sinkretik antara konsep mistik Hindu-Budha, Islam,
dan kepercayaan lokal masyarakat Jawa (Koentjaraningrat, 1994). Oleh sebab itu, ritual
Sedekah Gunung praktik religius yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lencoh
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta dan tolak bala terhadap mara
bahaya yang bisa datang kapan saja. Ritual ini adalah bagian dari ritus Selametan atau
wilujengan dalam sistem keagamaan masyarakat Jawa. Selametan adalah inti dari
semua upacara dalam sistem keagamaan masyarakat Jawa. Ritual Sedekah Gunung
adalah upacara yang sakral. Menurut Koentjaraningrat (1994: 344), setiap orang yang
terpegaruh dan merasakan getaran emosi yang sakral dari peristiwa upacara hingga
upacara berakhir diselenggarakan.
Menurut keterangan yang disampaikan oleh juru kunci, upacara ritual ini telah
dilaksanakan sejak masa Paku Buwana IV. Upacara ini dipimpin oleh seorang tokoh
masyarakat yang dituakan dan dihormati. Tokoh masyarakat dipercaya memiliki
kekuatan spiritual sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Mitos yang beredar
mengatakan bahwa upacara ini bermila dari kisah pembukaan lahan oleh Mbah Petruk.
Lahan tersebut dipenuhi oleh kerbau aehingga kerbau yang dikorbankan. Kepala kerbau
disembelih kemudian ditutup dengan kain mori berwarna putih. Kepala kerbau diiringi
oleh berbagai macam uba rampe yang terdiri dari nasi tumpeng, rokok klobot, palawija,
jadah bakar, gomok, acung-acung, bothok sempuro, pisang, kembang kanthil, telur,
ribuan rupiah, dan beberapa sesaji lainnya (Gumilang, 2014; Solopos.com, 13 Oktober
2015).
Puncak ritual adalah upacara pendhemendhaskebo (mengubur kepal kerbau) di
lereng Gunung Merapi. Tujuan ritual ini adalah untuk memperoleh keselamatan dan
perlindungan dari semua mara bahaya dan bencana kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ritual ini selalu digelar setiap 1 Sura atau 1 Muharram. Masyarakat percaya bahwa
ritual ini dapat menjauhkan mereka dari bencana (Paiman, 2017, Wawancara pada 12
April). Kepercayaan ini merupakan sebuah simbol yang dikonstruksi dalam sistem
keagamaan masyarakat Jawa. Fashri (2014) berargumen bahwa simbol memiliki
kekuatan untuk membentuk, melindungi, dan merubah realitas. Kekuatan simbol
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menyimpan energi yang dapat membuat orang percaya, mengakui, dan menerima
keyakinan yang dibentuk oleh simbol-simbol.
Berdasarkan pendapat tersebut maka ritual Sedekah Gunung adalah sebuah
simbol yang dibentuk oleh masyarakat Desa Lencoh untuk merespon bencana yang
sering terjadi di wilayah tersebut. Bencana dimaknai masyarakat sebagai hukuman
terhadap kebiasaan manusia yang melupakan dan meninggalkan alam sebagai ciptaan
Tuhan. Oleh sebab itu, Ritual Sedekah Gunung menjadi simbol pengingat bahwa
manusia dan alam harus selaras sehingga alam tetap terjaga dan manusia dapat
memperoleh manfaat dari alam untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat percaya bahwa
mengabaikan ritual dapat menyebabkan bencana yang merenggut banyak nyawa.
Sebagai sebuah bentuk kearifan lokal, ritual ini memiliki daya tarik bagi orang
yang asing dengan tradisi seperti ini. Elemen-elemen ritual yang penuh dengan simbol
spiritualitas orang Jawa menarik wisatawan untuk datang. Oleh sebab itu, ritual ini
memiliki daya tarik wisata budaya. Dengan demikian, wisata budaya ritual Sedekah
Gunung adalah daya tarik wisata yang memanfaatkan kearifan lokal masyarakat Lencoh
berupa ritual dalam sistem kepercayaan masyarakat Jawa.
Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Desa Lencoh
Mosco sebagaimana dikutip oleh Ibrahim dan Akhmad (2009) mengatakan
bahwa komodifikasi adalah proses transformasi barang dan jasa termasuk komunikasi
menjadi komoditas. Berhubungan dengan pendapat ini, wisata budaya Desa Lencoh
adalah sebuah bentuk komodifikasi nilai-nilai sakral yang dimiliki oleh masyarakat.
Pemerintah memulai untuk mengemas ritual sebagai daya tarik wisata sejak tahun 2000an. Pemerintah mengombinasikan wisata alam dan wisata budaya untuk daya tarik
wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Boyolali melakukan
pendampingan kepada masyarakat tentang manfaat ritual terhadap pariwisata di
kabupaten. Daya tarik wisata lain juga diintegrasikan seperti wisata lereng Gunung
Merapi (Solopos, October 13, 2015). Dibangun pula wisata New Selo dan Oemah
Bamboo yang menambah daya tarik wisata di Desa Lencoh.
Tempat wisata ini berbentuk menara yang terbuat dari bambu. Setiap
pengunjung dapat menikmati keindahan Gunung Merapi dan Merbabu. Para
pengunjung dapat mengambil gambar dan selfi atau wefie atau groupie. Kebanyakan
pengunjung adalah remaja berkelompok atau bersama partnernya. Setiap pengunjung
harus membayar tiket masuk Rp10.000,-. Daya tarik wisata yang banyak dikunjungi
oleh pengunjung membuktikan bahwa budaya, alam, dan tur petualangan menjadi
favorit dalam era kekinian. Ruzic dan Demonja (2015) berargumen bahwa ―adventure
spirit is more evident in modem tourists as well as greater demand for holidays that are
full of outdoor activities, cultural and recreational contents. It was noted that most of
the tourists avoiding destinations with the impaired environment.‖
Ada beberapa strategi pemerintah untuk mengemas ritual menjadi daya tarik
wisata. Disbupar memfasilitasi penyelenggaraan ritual. Pemerintah juga menyediakan
sejumlah dana untuk mendukung penyelenggaraan ritual yang membutuhkan dana besar
(Sumardi, 2017, Wawancara pada April 12). Pemerintah juga mempromosikan
kekayaan budaya berupa Ritual Sedekah Gunung. Pemerintah membuat kalender event
dan iklan sebagai media untuk mempromosikan Ritual Sedekah Gunung yang ada di
Desa Lencoh, Selo, Boyolali Irawati 2017, Wawancara pada April 12).. Ini berkat Desa
Lencoh memiliki modal budaya. Menurut Bourdieu sebagaimana dikutip Fashri (2014:

247

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

109), modal budaya adalah semua kualifikasi intelektual yang dapat diproduksi melalui
pendidikan formal dan juga warisan keluarga.
Pemerintah juga aktif dalam mendukung masyarakat yang memiliki usaha dalam
wisata alam dan budaya di Desa Lencoh. Pemerintah memberikan bantuan dana bagi
masyarakat. Masyarakat merespon dengan ikut berkontribusi dalam pengembangan
fasilitas wisata. Mereka yang memiliki modal besar membuka home stay untuk
memenuhi kebutuhan wisatawan. Beberapa membuka restoran, kafe, dan warung
makan. Pada saat ritual dilaksanakan maka banyak pedagang dadakan muncul untuk
menjajakan dagangannya. Kebanyakan barang yang dijual adalah makanan ringan,
kerajinan tangan, buku, perhiasan, pakaian, dan sebagainya. Pasar-pasar dadakan
menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat sekitar meski banyak pula
pedagang yang datang dari luar desa.
Pemerintah membangun fasilitas sarana transportasi agar wisatawan dapat
mengakses daerah wisata. Akses menuju Desa Lencoh menjadi lebih mudah daripada
sebelumnya. Fasilitas-fasilitas lainnya juga turut dibangun. Misalnya pembangunan
Joglo Mandala Wisata atau Joglo Merapi I, sebuah faslitas wisata alam di Selo yang
dibangun pada tahun 2002. Objek wisata ini dibangun untuk mendukung daya tarik
utama yang ada di Selo. Fasilitas tersebut terdiri dari theater terbuka, teater tertutup,
taman bermain, dan pendhapa/ joglo. Area ini menjadi salah satu pusat aktivitas
kebudayaan. Ada pula Theater Vulcano Merapi di area ini untuk menonton film
dokumenter. Harga tiket masuk berkisar Rp2,500 (Desa-Lencoh, April 24, 2015).
Pengembangan Ritual Sedekah Gunung sebagai daya tarik wisata adalah
program yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Disbudpar.
Strategi pemerintah adalah untuk memanfaatkan warisan budaya yang bersifat
intangible berupa ritual sebagai komoditas wisata. Pemerintah memiliki motif ekonomi
untuk menambah pendapatan daerah. Sebagaimana Giddens (2010: 9) mengatakan
bahwa tujuan berhubungan dengan aksi potensial dan motif yang mengandung semua
rencana atau program, kerja yang mendasari kebiasaan.
Menurut Giddens (2010: 12) aksi memiliki konsekuensi yang tidak diharapkan
dari determinasi struktur yang mempengaruhi aksi manusia untuk menguraikan alasan
setiap tujuan. Pendekatan pemerintah dengan berkolaborasi dengan tokoh masyarakat
Desa Lencoh memiliki tujuan untuk membuat ritual sebagai sebuah komoditas. Motivas
yang dimiliki oleh pemerintah adalah sebuah aksi yang disengaja. Akan tetapi, program
yang dibangun oleh pemerintah memiliki efek yang tidak disengaja. Munculnya
pedagang dadakan adalah contoh efek yang tidak disengaja dari kesengajaan
membangun wisata budaya ritual Sedekah Gunung.
Motivasi selalu dimiliki oleh agen. Agen adalah seorang aktor yang memiliki
relasi dengan struktur. Berdasarkan pendapat tersebut maka agen, dalam kasus ini,
adalah kelompok yang memiliki kepentingan dalam struktur. Dengan kata lain, relasi
antara agen dan struktur dalam kasus ini ada pada kebijakan pemerintah untuk
mengembangkan Ritual Sedekah Gunung sebagai daya tarik wisata. Pemerintah sebagai
agen menggunakan kebijakan dan strategi untuk memperoleh kuasa dan mendominasi
tokoh masyarakat dan masyarakat dalam komodifikasi ritual. Masarakat juga
membutuhkan pemerintah untuk melestarikan tradisi dan memperbaiki kondisi
perekonomian. Relasi antara pemerintah dan masyarakat Selo adalah sebuah relasi yang
saling membutuhkan. Paralel dengan Giddens (2010: 25), kekuasaan memiliki
kontinuitas dalam ruang dan waktu dengan meyakni kemerdekaan hubungan rutinitas
dan ketergangungan terhadap aktor. Giddens menyebutnya sebagai dialektik kontrol dan
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sistem sosial. Akan tetapi, efek negatifnya adalah mengurangi nilai spiritual dalam ritual
karena menjadi tontonan bukan tuntunan.
Conclusion (Kesimpulan)
Ritual Sedekah Gunung adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Desa
Lencoh, Selo, Boyolali. Ritual ini adalah bagian dari budaya agraris. Ritual ini
bertujuan untuk ungkapan rasa syukur dan tolak bala. Masyarakat Desa Lencoh percaya
bahwa ritual ini dapat menyelamatkan mereka dari mara bahaya. Ritual menjadi sebuah
peringatan untuk selalu menjaga keselarasan alam. Ritual ini adalah seuah kekayaan
budaya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata.
Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Boyolali
bernegosiasi dengan tokoh masyarakat agar ritual ini dapat dijadikan daya tarik wisata.
Pemerintah tidak segan mengucurkan dana untuk menyokong kegiatan selama ritual
dilaksanakan. Pemerintah juga mempromosikan ritual sebagai kekayaan budaya melalui
kalender event wisata. Ritual yang awalnya bernilai sakral mulai menjadi profan.
Dengan kata lain, ritual telah dikomodifikasi. Banyak anggota masyarakat ikut terlibat
dalam aktivitas pariwisata. Pemerintah membutuhkan banyak pemasukan dari sektor
wisata budaya, sedangkan masyarakat membutuhkan tambahan pendapatan ekonomi.
Akhirnya, nilai-nilai tuntunan dalam ritual berkurang karena menjadi tontonan yang
menarik bagi wisatawan.
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ABSTRAK

Festival Payung Indonesia diselenggarakan setiap tahun di Surakarta, Jawa
Tengah sejak 2005 oleh Mataya Art & Heritage. Festival diselenggarakan dengan
tujuan membangun kreativitas seni sekaligus promosi produk kerajinan dan karya cipta
dari Indonesia. Setiap tahun diselenggarakan atas inisiatif Mataya untuk menghadirkan
seni pertunjukan, fotografi, fashion, produk usaha kecil dan industri kreatif lainnya.
Kajian ini membaca seni pertunjukan yang hadir dalam Festival Payung
Indonesia 2015-2017 dengan paradigma Kajian Budaya, khususnya teori
Pengetahuan/Kuasa yang dikembangkan Michel Foucault. Kajian ini bermanfaat untuk
membaca bagaimana warga negara Indonesia memproduksi multikulturalisme sekaligus
bersikap terhadap globalisasi budaya di Indonesia.
Pembacaan seni pertunjukan dalam Festival Payung Indonesia menunjukkan
kecenderungan multikulturalisme sekaligus ramah dengan budaya kosmopolit.
Kedatangan kesenian dan budaya dari luar Indonesia tidak dipandang sebagai lawan
yang harus dihadapi dengan sikap tertutup. Interaksi dan dialog dengan budaya luar
Indonesia dipandang semakin memperkuat identitas Indonesia dan identitas etnik.
Indonesia sebagai bangsa dapat berinteraksi dengan bangsa lain dalam posisi setara
dalam budaya. Dialog diperlukan untuk memperkuat identitas nasional, identitas etnik
dan daya saing budaya. Festival (seni pertunjukan) pun kemudian dapat menjadi wadah
perjumpaan antar identitas etnik, identitas bangsa dan kreativitas individu.
Kata kunci :Festival Payung Indonesia, seni pertunjukan, multikulturalisme, identitas

etnik, kosmopolitan
Pendahuluan
Negara-bangsa merupakan komunitas yang terbayang, komunitas di mana
warganya merasa memiliki nasib yang sama dan bersepakat menyatu dalam sebuah
negara, walau pun tidak saling mengenal (Anderson, 2010). Negara-bangsa Indonesia,
sejak merdeka pada 1945, terus-menerus dirawat oleh negara agar tetap menjadi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Setiap penguasan di Indonesia selalu berusaha menjaga
kesatuan negara-bangsa Indonesia. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah untuk
merawat Indonesia yang beragam. Jika penguasa Orde Baru menjaganya dengan
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tindakan represeif dan operasi militer, maka Orde Kerja ini melakukannya dengan
memproduksi diskursus multikulturalisme.
Perihal kebijakan politik negara dan hubungannya dengan kesenian tercantum
dalam makalah Sastra dan Politik pada Masa Demokrasi Terpimpim sampai Awal Orde
Baru (1963-1974) yang disusun Didik Prajoko (2013). Dalam makalah ilmiah ini,
Prajoko membicarakan sejumlah karya sastra yang mendapat sanksi penguasa saat itu.
Ada pun karya-karya sastra tersebut yakni Bawuk karya Umar Kayam, Berhentinja
Seorang Kepala Negara karya Chairul Harun, cerpen Langit Makin Mendung karya
Kipandjikusmin, Malam Kelabu karya Martin Aleida, Domba Kain karya
Kipandjikusmin, Namanja Wayan Lana karya Faisal Baraas, cerpen Prahoto Sendja
karya Tamsir AS, dan cerpen Dia Tidak Tidur karya Kipandjikusmin. Karya ilmiah
yang menggunakan analisa hegemoni Gramsci ini mengungkap politik negara terhadap
sejumlah karya, sekaligus menunjukkan bagaimana politik kebudayaan diterapkan oleh
penguasa Orde Baru.
Kemudian penelitian Tod Jones dengan judul Kebudayaan dan Kekuasaan di
Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi (2015).
Penelitian antropologi ini menerangkan bahwa perubahan politik mempengaruhi
kebijakan budaya oleh negara. Pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, Era
Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi memiliki kebijakan budaya masingmasing. Negara dengan kekuasaanya yang dimilikinya berupaya keras membentuk
identitas Indonesia. Setiap warga negara kemudian diharuskan untuk menyesuaikan diri
dengan konstruksi budaya tersebut. Sejak Era Reformasi berlangsung para warga
negara, juga seniman, menanggapi kebijakan budaya oleh negara dengan tindakan
berbeda-beda. Ada warga yang tunduk pada identitas yang diberikan negara, ada warga
yang menegosiasi identitas tersebut, dan ada pula warga yang mengkritisinya dengan
menyusun identitas komunitas etniknya sendiri. Pergantian penguasa negara dan
pemerintahan di Indonesia berperan penting dalam kebijakan budaya, juga mengubah
pola respon warga negara terhadap kebijakan tersebut.
Jones menerangkan penelitian kebijakan budaya di Indonesia terbagi dalam tiga
kelompok. Pertama, penelitian pada praktik kebudayaan dan komunitas dalam kaitannya
dengan kekuasaan negara dan politik lokal. Kelompok penelitian kedua lebih banyak
meneliti konseptualisasi negara terhadap kebudayaan, termasuk di dalamnya intervensi
negara dan penyensoran. Kelompok penelitian ini meneliti lembaga pendidikan seni,
pengaturan wisata budaya dan museum. Topik penelitian meliputi kesusastraan, seni
rupa dan seni pertunjukan populer. Sedangkan kelompok ketiga meneliti pada lembaga
dan industri kebudayaan (Jones, 2015: 5).
Kebijakan budaya oleh negara berkaitan erat dengan proyek diskursif
multikulturalisme di Indonesia. Diskursus multikulturalisme muncul di Indonesia sejak
1970, yang dimulai oleh para cendekiawan dan kalangan akademisi. Namun,
multikulturalisme semakin menguat pasca Reformasi berlangsung. Indonesia yang lama
terkendali dalam konsep ―persatuan dan kesatuan‖ yang dibangun Orde Baru harus
berhadapan dengan kepentingan etnik, kedaerahan, dan menguatnya kelompok agama.
Pada saat bersamaan, globalisasi budaya semakin mudah masuk Indonesia, baik karena
perubahan politik ekonomi dunia maupun perkembangan teknologi informasi. Sejak era
Reformasi bergulir, diskursus multikulturalisme terus direproduksi oleh negara dan
warganya.
Dikdik Baehaqi Arief berpandangan bangsa Indonesia membutuhkan
kesederajatan kebudayaan dalam masyarakat serta memelihara hidup berdampingan
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dalam damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan. Hal ini diperlukan dalam
transformasi dari masyarakat majemuk (plural society) menjadi masyarakat multilutural
(multicultural society). Menurut Parsudi Suparlan, masyarakat multikultural
(multicultural society) berbeda dengan masyakat majemuk (plural society). Masyarakat
majemuk merujuk pada keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, sedangkan
multikulturalisme
menekankan
pada
kesederajatan
dalam
masyarakat.
Multikulturalisme lebih menonjolkan hidup berdampingan secara damai dalam
perbedaan budaya secara individual maupun kelompok dan masyarakat (Arif, 2011: 6).
Keberagaman budaya dapat dipandang sebagai modal sosial dan modal budaya
Indonesia. Keberagaman adat istiadat, agama, kepercayaan, bahasa dan lainnya dapat
menjadi potensi konflik sekaligus pengikat sebuah bangsa.
Politik kebudayaan berpengaruh sekali terhadap stabilitas keamanan, sosial
ekonomi dan ketidakharmonisan sosial. Bhinneka Tunggal Ika dalam perspektif
multikulturalisme menjadi pegangan utama dalam politik kebudayaan di Indonesia.
Bhinneka Tunggal Ika memberikan ruang bagi keanekaragaman bangsa dan memberi
peluang bagi setiap warga negara mengambil peran mengokohkan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Kebhinnekaan Indonesia dapat dipahami sebagai imagined
community (komunitas terbayang) dengan tujuan membangun solidaritas dan
kebersamaan yang memiliki sejarah masa lalu dan cita-cita bersama.
Demi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap orde
pemerintahan di Indonesia berkewajiban dan selalu menekankan keberagaman
Indonesia. Politik kebudayaan keberagaman diaplikasikan dengan cara pandang dan
kebijakan yang berbeda dalam setiap orde, tetapi tujuannya tetap untuk keutuhan NKRI.
Warga negara sendiri dengan inisiatif sendiri memproduksi multikulturalisme
sebagai solusi berbangsa dan berbangsa di Indonesia. Multikulturalisme diposisikan
sebagai cara pandang yang baik saat ini untuk merawat bangsa-negara Indonesia.
Cendekiawan, akademisi dan seniman menempatkan multikulturalisme sebagai
pedoman untuk membangun program kerja di bidang pendidikan, agama dan budaya.
Ninuk Kleden-Purbonegoro mengandaikan seni pertunjukan sebagai tanda
budaya (Ratnawati, 2006: 179). Tanda budaya ini kemudian penting ditafsirkan
maknanya sebagai identitas. Penampilan tanda-tanda budaya sebagai identitas selalu
bersifat politis. Seni pertunjukan sebagai tanda budaya dapat menjadi representasi
kelompok etnik, dan juga representasi suatu institusi pemerintahan yang berasal dari
berbagai kelompok etnik.
Sebagai tanda budaya, seni pertunjukan dapat digelar dalam ruang privat dan
ruang publik. Seni pertunjukan berada di ruang privat ketika digelar dalam lingkungan
kelompok atau sub kelompok etnik. Seni pertunjukan berada di ruang publik ketika
menjadi komoditas kesenian pemerintah. Pada masa Orde Baru, seni pertunjukan berada
di ruang publik ketika didukung dana proyek-proyek yang ditujukan sebagai pelestarian
(Bisri Effendi dalam Ratnawati, 2006:180). Sebagai tanda budaya, seni pertunjukan
dapat pula membawa kode diskursus ke ruang publik. Pertunjukan seni yang disajikan
oleh penyelenggara ke penonton berguna untuk menyampaikan kesederajatan budayabudaya di Indonesia.
Festival Payung Indonesia 2017 dapat menjadi lokus bagaimana
multikulturalisme diproduksi oleh warga negara. FPI 2017 bukan lagi sekadar
pertunjukan untuk hiburan saja melainkan menjadi proyek diskursif komunitas seni
untuk mengajak penonton dan seniman untuk menghargai kesederajatan budaya-budaya
yang hadir dalam festival.
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Teori dan Metodologi
Penelitian ini menggunakan paradigma Kajian Budaya dengan dukungan teori
wacana kekuasaan Michel Foucault.
John Hartley memahami kajian budaya sebagai kajian tentang hubungan antara
kesadaran dan kuasa, budaya sebagai politik. Kemudian kajian identitas, budaya sebagai
kehidupan sehari-hari. Kemudian, budaya sebagai teks, yakni budaya hiburan populer
yang dimediasi. Dan terakhir, budaya sebagai sesuatu hal yang plural (Hartley, 2010:
41-42).
Kajian budaya memandang budaya sebagai wilayah dimana hegemoni dilawan
dan dimapankan. Budaya menjadi area kelas, gender, ras dan kesenjangan lain lebih
bermakna baik dengan resistensi, akomodasi maupun negosiasi. Dalam pengertian lain,
kajian budaya menghimpun perbedaan budaya dan praktiknya bukan atas nilai instrik
atau eternalnya namun berdasarkan peta relasi sosial keseluruhan. Kajian budaya bukan
lagi berbicara mengenai kondisi manusia namun mengkaji kuasa. Kajian budaya
berusaha memahami budaya ditentukan dalam dirinya sendiri dan dalam relasinya
dengan ekonomi (produksi) dan politik (hubungan sosial) (Hartley, 2010: 42-43).
Pendekatan Kajian Budaya kemudian berguna untuk menguak kemapanan
sosial, dunia simulasi, pusat legitimasi dan strategi kebudayaan. Oleh karena itu
diperlukan keadaran untuk melihat kode dengan ruang-ruang lain dengan pembacaan
motif terhadap perangkat yang berada di dalamnya dan di sekitarnya (Pitana, 2014: 5).
Kajian budaya berdasarkan pada perspektif interdisipliner, bidang yang selektif
mengambil perspektif dari disiplin lain untuk meneliti hubungan-hubungan antara
kebudayaan dan politik. Dalam penegasan Akhyar Yusuf Lubis (Dhana, 2013: 33)
mengatakan bahwa:
Kajian Budaya dengan leluasa dan bebas bergerak dari satu teori ke teori
lainnya, dari satu metodologi ke metodologi lain, dari satu disiplin ke disiplin
lainnya. Kajian budaya mengambil apa saja yang dibutuhkannya dari bidangbidang ilmu lain, lalu diadopsinya untuk disesuaikan dengan tujuannya tanpa
mengikuti aturan keilmiahan konvensional.
Berdasarkan landasan tersebut dalam penelitian ini dipilih teori-teori yang
relevan sebagai alat bantu untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang dikaji, atau
teori-teori yang relevan untuk menganalisis objek penelitian (Dhana, 2013: 34-35).
Penelitian ini pun menggunakan teori kuasa/pengetahuan yang dikembangkan oleh
Michel Foucault sebagai alat bantu penelitian.
Michel Foucault membicarakan relasi antara kuasa (power) dan pengetahuan.
Dalam pandangan ini, kekuasaan dilegitimasi ke negara, negara kemudian mewajibkan
warganya untuk mematuhinya. Namun Foucault memandang kuasa sebagai relasi.
Dimana ada relasi, disitu ada kuasa. Kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi, itu
sebabnya berada dimana-mana. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan. Kuasa pun
muncul dari relasi antar kekuatan yang bertarung dan bernegosiasi.
Bagi Foucault, kekuasaan bukan hanya milik subjek tertentu melainkan berada
dalam setiap orang. Kuasa sebagai strategi, karena setiap individu memiliki kehendak
untuk mengetahui. Kehendak mencari kebenaran berkaitan erat dengan kehendak
berkuasa. Bagi Foucault, ilmu pengetahuan yang mencari kebenaran didasari kehendak
berkuasa. Ilmu pengetahuan kemudian menetapkan mana yang benar dan mana yang
palsu. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan tidak netral. Ilmu pengetahuan mengandung
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kuasa, sebaliknya kuasa mengandung pengetahuan. ‗Rezim kebenaran‘ modernitas
melibatkan relasi kekuasaan/pengetahuan (Barker, 2011; 84). Dalam konteks Festival
Payung Indonesia, kuasa dimiliki oleh penyelenggara dan seniman. Kedua pihak
memproduksi kuasa dalam untuk apresiator pertunjukan. Seniman memproduksi
wacana dan identitas etniknya ke apresiator, sedangkan penyelenggara membuat
regulasi dan pengkategorian seni. Kuasa dominan diproduksi oleh Mataya sebagai
penyelenggara festival,di mana penyelenggara membangun diskursus multikulturalisme
sekaligus menentukan karya seni yang pentas dalam festival. Walau demikian, negosiasi
dari pihak seniman tetap terjadi. Seniman bernegosiasi soal karya, waktu dan tempat
pementasan.
Kuasa bekerja di antara tarik-menarik perbedaan. Dari sana kemudian muncul
kesepakatan yang kemudian terwujud dalam Normalisasi (Menjaga) dan Regulasi
(Melarang-Menghukum). Kuasa tidak berpusat pada negara, kuasa tidak diberikan oleh
negara. Kuasa ada dalam setiap orang, lebih tepatnya jaringan kuasa para individu.
Manusia sebagai subjek berhak atas kuasa dirinya sendiri. Berhak untuk turut
membangun relasi kuasa. Melampaui sekadar hubungan kekuasan dan ekonomi.
Sebagai pijakan awal, yakni dengan melakukan terhadap kuasa yang ada. Mengenal
posisi, mencari, menganalisa kuasa, dan kemudian menyusun strategi untuk kuasa.
Teori Foucault memberi ruang ke setiap individu dan kelompok dalam masyarakat
untuk mengaktualisasikan diri secara bebas apa adanya. Kekuasaan pun tidak bekerja
secara negatif dan represif tetapi dengan cara yang positif dan produktif (Bartens, 1985).
Kuasa dalam Festival Payung Indonesia ini pun berlaku positif dan produktif, di mana
penyelenggara dan seniman bernegosiasi dalam wacana yang diusung dalam festival.
Seniman memiliki kebebasan untuk menampilkan karya yang dimilikinya. Seniman
diberi kebebasan untuk berkarya sekaligus memproduksi wacana dalam festival ini.
Genealogi merupakan usaha membongkar kekuasaan melalui strategi dan
praktilk diskursif, lewat identitas yang diproduksi lewat pengetahuan yang
mengendalikan subyektivitas manusia. Pembongkaran praktik diskursif tersamar ini,
genealogi menunjukkan upaya hegemoni. Genealogi merupakan metode analisis yang
didesain untuk mempertanyakan kemapanan kepercayaan dan praktik. Sejarah memiliki
karakter membaca hati-hati detail historis, sedangkan genealogi mempertanyakan
kembali konstitusi yang mereka yakini kebenarannya (Saukko, 2003: 116-118).
Kesenian pun tidak terlepas dari operasi kekuasaan. Oleh karena itu, kesenian
pun, dalam hal ini seni pertunjukan, dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk
membongkar permainan kekuasaan dan pergeseran makna keindonesiaan. Praktik
manipulasi, distorsi, dan pertarungan dapat diketahui bersama.
Penyelenggara kekuasaan selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis bagi
kekuasaannya. Kekuasaan ditopang oleh ekonomi politik kebenaran. Konsep ini
membawa konsekuensi untuk mengetahui kekuasaan dibutuhkan penelitian mengenai
produksi pengetahuan yang melandasi kekuasaan. Setiap kekuasaan disusun dan
diwujudkan lewat pengetahuan dan wacana tertentu (Eriyanto, 2006; 65-76).
Dari paparan tentang kuasa tersebut, pokok pikiran Foucaut terdiri dari (1) kuasa
bukan milik melainkan fungsi. (2) Kuasa tidak dapat dialokasikan tetapi terdapat
dimana-mana. (3) Kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi
terutama melalui normalisasi dan regulasi. Dan (4) kuasa tidak bersifat destruktif
melainkan produktif (Bartens, 1985: 487-490).
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Hasil dan Pembahasan
Indonesia merupakan negeri festival, di mana setiap tahunnya diselenggarakan
ratusan festival. Ratusan festival tersebut diselenggarakan oleh negara, komunitas,
pemerintah daerah, pihak swasta maupun perorangan.
Festival Payung Indonesia merupakan salah satu festival penting di Indonesia.
FPI merupakan salah satu dari 100 event penting versi Kementerian Pariwisata
Indonesia tahun 2017. Festival ini menghadirkan berbagai seni pertunjukan dan kriya
ke hadapan publik. Festival Payung Indonesia sudah berlangsung sejak 2014, dan
berlangsung setiap tahun. Festival ini diselenggarakan oleh Mataya Arts and Heritage
dengan tujuan ―mendorong pertumbuhan perajin payung tradisional dan melestarikan
payung tradisi Indonesia serta menempatkan payung sebagai sumber penciptaan karya
seni dalam perspektif kekinian‖ (Festival Payung 2015).
Penyelenggaraan Festival Payung Indonesia 2015 diisi dengan pasar payung,
karnaval payung, solo dance festival, pentas tari payung, fashion show payung, pameran
dan lomba foto, workshop dan melukis payung, dibawah payung indonesia (sarasehan
dan refleksi), dan workshop World Culture Forum. Event dengan tema Umbrella
Reborn yang diselenggarakan 11-13 September 2015 di Taman Balekambang Solo ini
dihadiri oleh seniman-seniman dari Semarang, Padang Panjang, Bandung, Jakarta, Solo,
Bali, Malang, Palu, Bandar Lampung, Yogyakarta, Banyumas, Kota Baubau, Klaten,
Karanganyar, Tasikmalaya, Kuantan Singingi Riau, Pekalongan, Thailand, Jepang dan
China. Dalam event tahun 2015 ini, seniman dari Thailand, China dan Jepang yang
berpartisipasi menyumbangkan karyanya. Dalam Solo Dance Festival sendiri hadir
karya-karya tari dari Ferry Alberto Lesar (IKJ Jakarta) Alfiyanto (ISI Bandung), Iwan
Dadijono (ISI Yogyakarta), Ni Putu Eka Laksmi Dewi (ISI Denpasar), Anny Meilia
Shofa (Malang Jatim), Iin Ainar Lawide (Palu, Sulawesi Tenggara), dan Jasmine Okubo
(Jepang).
Payung Indonesia #3 2016 dengan agenda desa payung, workshop, pameran
instalasi, fashion show, seni pertunjukan, karnaval, pameran dan lomba fotografi,
seminar dan di bawah payung Indonesia. Seniman dan pekerja budaya yang hadir
berasal dari Makassar, Denpasar, Ubud, Solo, Jogja, Klaten, Kendal, Banyumas,
Tasikmalaya, Semarang, Bandung dan Sawahlunto. Dan dari luar Indonesia berdatangan
seniman dari Jepang, Thailand, Singapura, Inggris, Mexico dan Jerman. Mengusung
tema Sky Umbrella, FPI 2016 ini tetap diselenggarakan di Taman Balekambang Solo,
23-25 September 2016.
Festival Payung Indonesia (FPI) 2017 diselenggarakan di Pura Mangkunegaran,
Solo pada 15-17 September 2017. Festival multi event yang menghadirkan kreator
payung, musik, senirupa, fotografi, sejarah, tari, fashion dan kuliner dalam formasi
keberagaman nusantara. Festival yang tidak hanya merayakan karya seniman tetapi juga
merayakan setiap individu yang hadir untuk mengaktualisasi diri dan memikirkan ulang
industri kreatifnya.
Festival Payung Indonesia 2017 ini mengusung tema ―Sepayung Indonesia‖
dengan maksud untuk membuka dialog budaya berbagai tradisi yang berada di
Indonesia. Sebuah penanda bahwa kebhinnekaan Indonesia merupakan potensi penting
untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Dalam pengertian lain, Festival Payung
Indonesia tidak hanya menempatkan diri sebagai event Jawa Tengah saja tetapi
sekaligus menjadi bagian utama dari perubahan sosial di Indonesia. Festival ini
memposisikan diri sebagai sentra strategis industri kreatif di Indonesia.Tidak heran
kemudian ratusan partisipan dari luar Solo berdatangan untuk memeriahkan festival ini.
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Partisipan Banyumas, Malang, Klaten, Sumba, Bandung, Jakarta, Denpasar, Riau,
Makassar, Chiangmai (Thailand) dan lainnya terlibat langsung untuk kemeriahan
festival tahunan ini.
Dalam Festival Payung Indonesia 2017 ditampilkan sejumlah pertunjukan dari
berbagai kota di Indonesia dan Chiangmai, Thailand. Seni pertunjukan dari Indonesia
mendominasi festival selama tiga hari ini. Dalam kesempatan ini diselenggarakan
Pentas Maestro Tari yang menghadirkan Dariah (Banyumas), Ayu Bulantrisna Djelantik
(Bali), Rusini (Solo), Retno Maruti (Jakarta), Didik Nini Thowok (Yogyakarta) dan
Munasiah Daeng Jinne (Makassar). Para maestro tari ini diharapkan dapat memberi
inspirasi bagi seniman muda untuk terus berkarya dan berkomitmen pada dunia tari.
Kemudian ada pula pertunjukan drum Bloeng (Kendal), grup perkusi SMP
Lazuardi Kamila, Bengawan Solo Orkestra, Sanggar Sri Gemala Laksamana, Srimara,
Metta Budaya, Keluarga Pelajar Mahasiwa Kabupaten Paser (Kalimantan Timur),
Sanggar Tari Kusuma Aji (Klaten), Black Voodoo, Sanggar Tengku Agung, Sanggar
Ajisaka Prawita (Grobogan), Ikatan Mahasiwa Lampung, Kemlaka & Pesona Indonesia,
flash mob dari BKKT UNS, Sanggar Kembang Lawu, tari Srimpi Moncar dari
Kematren Langenprojo Pura Mangkunegaran, tari tradisi Makassar oleh Ida El Bahra
Art Management, dan pertunjukan dari Sanggar Yayasan Kembang Setaman, Semarak
Candra Kirana, dan Sarwi Retno Budoyo. Juga pentas tarian dari Chiangmai, Thailand.
Festival Payung Indonesia ini merupakan festival yang diinisiasi oleh warga,
inisiatif Mataya Art & Culture. Dukungan dari pemerintah dan swasta merupakan
supporting event, oleh karena itu festival ini dapat disebut sebagai festival warga.
Festival Payung Indonesia merupakan festival untuk merayakan karya cipta warga
untuk diapresiasi warga pula. Apresiator bukan hanya berdatangan dari Surakarta dan
Jawa Tengah saja, melainkan berdatangan pula dari kota-kota lainnya di Indonesia.
Dalam penyelenggaraannya, Mataya melibatkan relawan dari generasi muda,
agar ada transfer ilmu dan pengembangan festival-festival lainnya. Peserta festival pun
berdatangan melalui undangan panitia dan menerima tawaran dari lembaga dan
komunitas seni yang berminat menampilkan karyanya.
Empat tahun Festival Payung Indonesia terselenggara, panitia sudah
mengundang seniman-seniman dari mancanegara untuk tampil menyajikan karyakaryanya. Mereka pun menghadirkan karyanya yang sudah diproses dengan cara
pandang budayanya masing-masing. Begitu pula halnya dengan seniman-seniman dari
Indonesia yang menampikan karya berdasarkan budaya masing-masing. Kemudian
pertanyaan yang muncul seniman mana yang kosmopolit? Ternyata seniman dari
mancanegara dan seniman dari Indonesia sama-sama kosmopolit. Mereka berasal dari
seniman akademik yang sudah akrab dengan teori-teori dari Eropa dan Amerika.
Mereka sudah terbiasa dengan cara pandang Eurosentris dalam menganalisa tema karya.
Perguruan tinggi seni ialah area wacana kosmopolitan beredar. Berbagai teori
yang berasal berbagai suku bangsa didistribusikan, baik dengan sengaja maupun tidak
sengaja. Teori tersebut kemudian digunakan untuk menganalisa dan menyusun karya.
Teori itu pun dianggap universal hingga dapat dipergunakan untuk segala hal walau
berbeda waktu, tempat dan konteksnya.
Para seniman pun membangun kesadaran kosmopolit-virtual melalui teknologi
informasi, di rumah dan lingkungan sosialnya. Internet menjadi perpustakaan utama
untuk mendapatkan referensi gerak, bunyi, mimik, dan estetika. Internet sudah
mempermudah dialog antar budaya, interaksi yang berlangsung 24 jam tanpa henti.
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Barangkali hal ini tidak pernah dibayangkan Ben Anderson sebelumnya, teknologi yang
bergerak masif dan terbuka dibandingkan dunia cetak.
Dalam festival pula, hasil dari proses interaksi dan pencernaan wacana tersebut
didistribusikan ke penonton. Hanya dalam festival kemudian interaksi langsung dengan
seniman beda budaya dapat terjadi, bukan lagi interaksi virtual.
Perihal multikulturalisme, penyelengara Festival Payung Indonesia berperan
peran besar dalam memproduksi diskursus multikulturalisme. Pemilihan dan undangan
untuk seniman dan komunitas seni pertunjukan yang tampil sudah menunjukkan aksi
diskursif tersebut. Seniman dan kelompok seni yang diundang bukan lagi berdasarkan
etnik dan agama melainkan lebih kepada karya dan kesediaannya untuk hadir di Festival
Payung Indonesia. Penyelenggara Festival Payung Indonesia terbuka terhadap budayabudaya yang berbeda, dari dalam negeri maupun luar negeri. Karya cipta yang
dipandang dapat membuka wawasan dan memberi inspirasi kepada apresiator
diutamakan untuk tampil.
Kesenian tradisi, modern, dan kreasi baru ditampilkan dalam festival ini.
Penyelenggara tidak mempersoalkan kesenian tradisi, modern dan kreasi baru. Kurasi
seni pertunjukan lebih didasarkan pada kesenian yang sedang berkembang saat ini di
Indonesia.Flashbmob, drumband, Srimara yang mengusung world music, dan grup
Kemlaka merupakan pertunjukan yang saat ini tumbuh berkembang di Indonesia.
Para seniman pun dibebaskan mengusung wacana yang diminatinya. Para
seniman tidak diberi pembatasan tema karya dalam pergelaran, hanya diatur waktu dan
tempat pentas. Seniman pun dapat bernegosiasi untuk memproduksi kuasa yang
dimilikinya.
Penampilan karya para maestro dan pembelajar kesenian dibedakan tempat dan
waktu pentasnya. Seluruh karya cipta yang hadir di Festival Payung Indonesia
merupakan keberagaman kekayaan budaya Indonesia, sekaligus memperkuat bangsa
Indonesia. Interaksi seniman dan apresiator yang berbeda budaya dapat memperkaya
toleransi dan pengakuan terhadap perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Budaya dari
luar Indonesia juga dapat memperkaya budaya yang tumbuh berkembang di Indonesia.

Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas diperoleh sejumlah
kesimpulan, antara lain:
Pertama, Festival Payung Indonesia merupakan ajang pertemuan pengalaman
kosmopolit. Festival menjadi tempat pertemuan antara ide-ide kosmopolit, tidak hanya
tampil tetapi juga menjadi dialog budaya. Pengalaman kosmopolitan tidak lagi virtual
melainkan pertemuan interaktif. Para seniman yang terlibat dalam FPI 2017 ini saling
bertukar gagasan dan ekspresi.
Kedua, kosmopolitan tidak bisa dimaknai dengan kehadiran seniman luar
Indonesia dalam festival, tetapi kosmopolitan berdiam dalam pribadi masing-masing
seniman. Seniman dari Indonesia pun, termasuk dari kota-kota kecil di luar pulau Jawa,
sama kosmopolitnya dengan seniman lainya. Revolusi teknologi informasi telah
mempermudah dan mempercepat pengalaman kosmopolit di antara para seniman.
Seniman tidak hanya mendapat informasi lewat wawancara tatap muka tetapi dapat
menemukannya di internet.
Ketiga, Festival Payung Indonesia menjadi area reproduksi diskursus
multikulturalisme. Penyelenggara dan seniman yang terlibat berpandangan sama dalam
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hal kesederajatan budaya yang ada di Indonesia. Interaksi antar budaya dipandang dapat
memperkaya budaya etnik masing-masing. Masuknya budaya dari luar Indonesia
bukanlah ancaman namun berpotensi sebagai unsur yang dapat memperkaya budaya
masing-masing. Perbedaan budaya bukan persoalan untuk membangun komunikasi
melainkan menjadi pembanding terhadap perkembangan budaya di Indonesia.
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ABSTRAK
Konflik antar desa yang terjadi di desa Laju dan Tolouwi Kabupaten Bima menarik
untuk dianalisis secara sosiologis, karena melibatkan massa yang berjumlah besar dan
memiliki kesamaan identitas Agama, Suku Mbojo, dan Budaya Maja labo dahu, bahkan
masih memiliki hubungan kekerabatan yang masih dekat. Solidaritas social terbentuk
dari perbedaan jarak dan letak wilayah secara geografis membentuk karakter secara
emosional saling menghormati, melindungi anggota warga, dan bertanggung jawab
secara moral untuk saling menjaga harga diri desa. Resolusi konflik antar desa
menggunakan pendekatan nilai Budaya Maja labo dahu. Penelitian bertujuan
mendeskripsikan faktor penyebab dan proses resolusi konflik antar warga dengan
pendekatan kearifan lokal Maja labo dahu, melalui teori konflik Lewis a. Coser dalam
konsep Solidaritas Sosial dan katup Penyelamat sosial (Savety-Valve). Metode
penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data wawancara
mendalam, observasi, dan Dokumentasi. Pemilihan informan dengan teknik purposive
sampling dikalsifikasi berdasarkan Pengaruh, dan Peranan dalam Resolusi konflik.
Validitas data dengan teknik triangulasi sumber, model analisis interaktif. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa; konflik antar desa dilatarbelakangi rasa dendam
akibat harga diri desa yang terganggu oleh tindakan dari warga desa lain yang
melanggar norma dan menyakiti anggota warga. Proses pencapaian kesepakan damai
melalui Musyawarah dan Mufakat dengan menjunjung tinggi Nilai Maja labo dahu dan
diikuti dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran dan kesanggupan Mengganti
kerugian yang diakibatkannya. Implikasi penelitian; untuk Pemerintah, bahwa
penanganan konflik secara cepat dan pendeteksian dini potensi konflik itu sangat perlu
untuk meminimalisir konflik yang bersifat destruktif serta kerugian yang diakibatkanya.
Untuk Akademis, Pengembangan penelitian konflik sangat dibutuhkan untuk
mewujudkan keutuhan bangsa yang damai dan sejahtera kedepanya.
Keyword: Resolusi Konflik, Budaya maja labo dahu, Solidaritas sosial.
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A. Pendahuluan
Konflik antar warga atau konflik yang melibatkan massa antar desa di
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 terjadi sebanyak 56 kasus atau
6,13%, sementara tahun 2011 mengalami peningkatan, terdapat 68 kasus atau
6,27%, sementara pada tahun 2014 konflik yang melibatkan massa terus meningkat
hingga 76 kasus atau 6,66%, setidaknya konflik tahun 2008 melibatkan 30
kelompok/komunitas masyarakat dan 23 desa/kelurahan yang berkonflik, tahun
2011 melibatkan 40 kelompok warga dan 31 desa/kelurahan yang berkonflik.
Sementara Tahun 2014 konflik massal di NTB melibatkan 33 kelompok warga dan
42 desa/kelurahan, terdapat 4 kasus perkelahian warga dengan aparat keamanan
dan 2 kasus konflik antara warga dengan pemerintah. (data Statistik criminal tahun
2016).
Berdasarkan data hasil sensus penduduk sejak tahun 2013 hingga tahun
2015 korban kekerasan sosial di Indonesia mencapai 2,43 juta orang pada tahun
2013, terus meningkat menjadi 2,66 juta orang pada tahun 2014, dan pada tahun
2015 menurun menjadi 2,64 juta orang. Perkelahian antar kampung atau konflik
antar desa di Indonesia Pada periode tahun 2008 hingga 2014 membuat kita lebih
tercengang lagi, pada tahun 2008 konflik antar desa terjadi pada 2.300
desa/kelurahan, sementara tahun 2011 melibatkan sebanyak 2.500 desa/kelurahan,
dan pada tahun 2014 konflik antar desa meningkat menjadi 2.800 desa/kelurahan
(BPS: Data Statistik criminal 2016). Keberlanjutan dari konflik antar desa di daerah
Bima, dapat dilihat melalui berkembangnya pola imitasi kekerasan sosial dan
meningkatnya skala tindak kriminal lainya didalam kehidupan masyarakat Bima.
Konflik antar warga desa tersebut berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara
tiba-tiba, warga yang terlibat konflik hingga memakan banyak korban, mulai dari
korban jiwa hingga korban materil dan berujung pada pembakaran kampung desa
yang berkonflik. Walaupun dalam kehidupan masyarakat Bima sendiri, bahwa
konflik antar kampong bukanlah masalah, bahkan keberadaan berita tentang
konflik antar desa sudah dianggap sebagai hal yang biasa, ada kesan bahwa bukan
Bima kalau tidak ada lewa kampo (perkelahian antar kampung).
Konflik sosial yang berlangsung di masyarakat Bima sendiri tidak bisa
dipisahkan dari dampakterkikisnya nilai-nilai budaya maja labo dahu dan kearifan
lokal masyarakat Suku dana Mbojo itu sendiri, berkembangnya pola konflik sosial
yang bersifat komunal yang melibatkan antar warga desa di Bima menjadikan tugas
pemerintah daerah Bima dan pemerintah Provinsi NTB berlipat ganda.
Konfliksosial tersebut merupakan konflik yang berlangsung dalam kurun waktu
yang berkepanjangan dan terjadi (ledakan konflik) dalam waktu yang singkat, dan
memiliki dampak yang membias dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat
pedesaan di kabupaten Bima sejak tahun 2000 hingga tahun 2017 kini.Walaupun
demikian, ditengah masyarakat perkotaan yang tengah mengalami transformasi
kebudayaan secara tajam, akan tetapi nilai-nilai luhur kebudayaan lokal Bima
―maja labo dahu‖ terpelihara dengan baik di wilayah pedalaman dan desa-desa di
pelosok pegunungan.
Konflik antar desa di kabupaten maupun di kota Bima sulit dipahami dari
perspektif homogenitas sosial dan budaya yang ada, karena masyarakat yang
konflik memiliki identitas sosial yang sama; pertama, sama-sama beragama Islam,
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kedua, Sama-sama berlatar belakang suku yang sama dan dialek bahasa Bima yang
sama. ketiga, sama-sama masyarakat petani yang hidup dari komoditi pertanian
sawah dan kebun. Keempat, Bahkan warga yang berkonflik masih terikat dalam
ikatan keluarga dan kerabat yang dekat. Faktor pembedanya hanyalah faktor
wilayah administratif pemerintahan yakni desa atau kelurahan. Namun faktor
pembeda yang relatif kecil tersebut cenderung menjadi faktor utama yang
melakukan proses-proses pematangan eskalasi konflik dari konflik laten menjadi
konflik terbuka/manifest. Bila ditelususri secara cermat, kasus konflik yang terjadi
antara warga desa Laju dan Tolouwi kecamatan Monta tersebut cenderung
terprovokatif oleh kondisi yang ―tidak terkendali‖.
Konflik antara desa Laju dan desa Tolouwi kecamatan Monta bila dilihat
dari factor pemicu, muncul dari rasa persaudaraan dan solidaritas antar sesama
warga desa yang masif. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Lewis a. coser
bahwa konfik solidaritas terlahir dari Solidaritas internal dalam suatu kelompok
yang berkonflik untuk mencegah sikap antagonis dari para anggota kelompok lain,
yang mana sikap ini hampir tidak dapat dihindari dalam semua hubungan social
(Johnson 1986:218). Solidaritas social juga dapat menjadi sumber rangsangan
utama dalam perubahan sosial dalam konflik yang realistik, khususnya konflik
yang non-realistik dapat mengurangi ketegangan emosional masyarakat yang
mengalami konflik.
Penyelesaian konflik antar kelompok, Lewis a. Coser menyebut istilah
Katup Penyelamat (Savety-Valve) sebagai langkah penyaluran konflik yang bersifat
destruktif atau menghancurkan, kemudian diarahkan menjadi konflik yang lebih
positif, menghindari agar konflik tidak mencapai sasarannya secara langsung.
Katup penyelamat merupakan suatu mekanisme khusus yang dipakai untuk
mempertahankan kelompok dari kemungkinan konflik sosial (Poloma, 2004: 108).
Konflik yang terpendam (latent) dalam masyarakat, memiliki resiko yang sangat
rentan terhadap lahirnya konflik yang lebih besar (manifest). Konflik yang muncul
secara tiba-tiba yang disebabkan oleh tidak tersalurnya konflik melalui lembaga
sosial sebagai tempat penyaluran konflik dapat berakibat putusnya hubungan
struktur sosial. Sebagaimana diungkapkan Lewis a. coser tersebut, bahwa Katup
penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar dari konflik yang meredakan
permusuhan, tanpa Katup penyelamat maka hubungan-hubungan sosial sebagai
pihak yang bertikai akan semakin tajam (Poloma, 2004: 108). Dalam menciptakan
katup penyelamat konflik antar desa di Bima, Pemerintah daerah harus berperan
aktif, setidaknya untuk menyiapkan lembaga penyalur konflik supaya tidak
menyebabkan bias konflik yang lebih besar, pemerintah kabupaten Bima perlu
menganggarkan dana khusus dalam memecahkan konflik antar desa yang
berkepanjangan tersebut.
Penyelesaian konflik sosial yang berlangsung selama ini oleh pemerintah
daerah Bima yaitu dengan menyalurkan tenaga kepolisian dan militer untuk
meredakan konflik. Bentuk penanganan konflik di kabupaten Bima selama ini
cenderung bersifat sementara. Kecenderungan pemerintah kabupaten Bima dalam
mengambil tindakan meredam konflik seperti halnya sikap panik menghadapi
kobaran api kebakaran, sementara disisi lain mengabaikan untuk memperbaiki
sumber dari kebakaran itu. Penanganan konflik dengan penyaluran tenaga
Kepolisian, Brimob, TNI, dan pihak-pihak keamanan lainya ―diklaim‖ sebagai
langkah utama dalam menangani konflik. Langkah ini Seperti halnya

263

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

pemerintahmenyelesaikan konflik pada masyarakat dengan cara penekanan tertentu
dan mengabaikan akar dari permasalahan dari konflik yang sebenarnya.
Pola penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bima
selama ini tidak sesuai dengan cerminan dari nilai budaya maja labo dahu yang
telah mengakar pada kehidupan masyarakat Bima sejak dahulu, budaya yang
seharusnya membimbing masyarakat akan penting saling menghormati dan
menghargai antar sesama, seakan telah dilupakan oleh masyarakat lebih-lebih
pemerintah sebagai pucuk kekuasaan dalam menciptakan kehidupan masyarakat
Bima yang damai, adil, dan sejahtera.
B. Metode Penelitian
Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data
wawancara mendalam, observasi, dan Dokumentasi. Pemilihan informan dengan
teknik purposive sampling dikalsifikasi berdasarkan Pengaruh, dan Peranan tokoh
masyarakat dalam Resolusi konflik desa Laju dan desa Tolouwi. Validitas data
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, dan dengan menggunakan model
analisis interaktif Milles dan Huberman.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Filosofis Budaya Maja labo dahu
Budaya Maja Labo Dahumerupakan falsafah hidup masyarakat Bima
dalam mengaktualisasikan nilai, norma-norma kemasyarakatan dan keagamaan
dalam setiap sikap dan tindakan masyarakat Bima, yaitu malu jika berbuat
kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial serta
takut kepada Tuhan yang maha esa, sehingga selalu berusaha keras agar mampu
menjadi masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat madani). Selain dari
makna secara harfiah dari Maja Labo Dahu, jugamengandung 4 (empat) konsep
nilai luhur yang terdiri dari; pertama, Toho ra ndai sura dou labo dana
(kesampingkan diri sendiri, utamakan kepentingan bangsa dan negara), kedua,
Toho mpa ra ndai sura dou marimpa (kesampingkan kepentingan pribadi dan
mengutamakan kepentingan orang banyak), ketiga, Renta ba rera kapoda ba
ade karawi ba weki (diucapkan dengan lisan, dikuatkan dengan tekat, dan
dikerjakan oleh diri sendiri), keempat, Nggahi rawi pahu (ucapan diikuti
tindakan). Nilai dasar dari budaya maja labo dahu yaitu cerminan langsung
dalam kehidupan kearifan lokal beragama, berbangsa dan negara.
Konsep kebudayaan maja labo dahu yang sudah tertanam kuat melalui
nilai-nilai Islam, memberikan pesan-pesan moral pada masyarakat Bima dalam
melaksanakan setiap kegiatan yang ditekuninya. Pudarnya nilai kebudayaan
pada masyarakat daerah Bima tidak terlepas dari pengaruh kebijakan
sentralistik masa Orde Baru. Indikator hilangnya pengaruh nilai budaya maja
labo dahu dalam sendi kehidupan masyarakat Bima dapat dilihat dari tumbuh
suburnya sikap saling memusuhi, saling curiga dan merebaknya konflik sosial
antar warga desa disetiap pelosok kota dan kabupaten Bima hingga kini.
Penyelesaian konflik dengan musyawarah dan mufakat menjadi cirikhas
suatu masyarakat muslim dalam menyelesaikan masalah, hal yang sama juga
dapat ditemukan pada masyarakat Bima. Budaya Maja labo dahu marupakan
budaya Bima yang dianut oleh Suku dana mbojo (Suku Bima), dalam konsep
musyawarah mufakat budaya maja labo dahu, Natsir (2014:180) menjelaskan
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model mbolo ro dampa yang berarti musyawarah dan mufakat. Model mbolo ro
dampa dalam penyelesaian konflik terdiri dari enam unsure utama:
a. Ka‘boro ro kambolo weki (Mengumpulkan semua pihak)
b. Kancihi ncao rawi mancara (Penyelesaian Sumber permasalahan)
c. Mufaka ro dampa pai ‗du ntau na dumpu (menyelesaikan masalah hingga
tidak menimbulkan masalah dikemudian hari)
d. Mufaka ro dampa pai ra da wara ma dompo na (hasil mufakat tidak boleh
ada yang mengingkari)
e. Nuntu wara ku ra ‗di nenti (hasil mufakat sebagai pegangan bersama)
f. Nenti ka cia ti ‗du wara ma loa ka cou (memegang teguh keputusan tampa
ada yang mempersoalkan).
Budaya maja labo dahu menggambarkan betapa kuatnya kehidupan
beragama di daerah Bima, dalam hal ini masyarakat Bima yang mayoritas
Muslim. Ajaran Agama Islam telah menjadi Landasan dari norma sosial dan
agama masyarakat Bima. Peningkatan aspek kerohanian dilaksanakan dengan
penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan pembangunan daerah dan semakin
memperkuat keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan
berkurangnya tingkat kriminalitas pada masyarakat dalam berbagai bentuk,
terciptanya keamanan dan ketertiban, serta terciptanya situasi kondusif untuk
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat;
Menjunjung tinggi nilai luhur dari Musyawarah dan Mufakat dalam
tradisi mbolo ro dampa merupakan nilai yang mengikat masyarakat Bima pada
umumnya, sikap menjunjung tinggi nilai budaya maja labo dahumengikat
individu secara norma, etika, dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun
sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya yaitu dianggap sebagai orang yang
hina dan tidak punya harga diri, dalam artian, bagi pelanggar nilai-nilai yang
substansi ini akan dianggap oleh anggota masyarakatnya sebagai manusia yang
tidak bermoral dan ―sampah masyarakat‖ yang tidak perlu dihormati hak-hak
adatnya. Keluhuran nilai budaya Maja labo dahu seiring dengan perkembangan
dunia politik, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan tengah mengalami
transformasi dan ketidak pemahaman di kalangan generasi muda. Hal ini juga
menjadi indikator akan minusnya aktualisasi nilai pendidikan atas budaya
sebagai identitas kearifan lokal Bima.
2. Kronologis Kejadian Konflik antara desa Laju dan Tolouwi
Konflik desa Laju dengan desa Tolouwi berawal dari kasus
Perampokan terhadap tujuh orang remaja desa Laju yang diduga dilakukan oleh
warga Tolouwi, ketika masyarakat Desa Laju melakukan negosiasi dalam
rangka mengambil kembali barang-barang milik korban, terjadi kesalahan
informasi yang menyebabkan sejumlah tokoh dari desa Laju dikeroyok oleh
sekelompok orang dari warga desa Tolouwi. Akibat dari penyerangan ini
menyebabkan satu orang terluka parah, mengalami luka sabetan senjata tajam
dan 6 unit kendaraan sepeda motor milik rombongan desa Laju terbakar,
mengetahui kenyataan tersebut, warga desa Laju terpancing emosi yang
berujung pada penyerangan dan konflik antar desa tidak dapat dihindari.
Kronologis dari konflik antar desa tersebut dapat kita simak melalui
urutan kejadian berikut:
a. Pada Tanggal 08 Mei 2017 Sekitar pukul 13.30. Korban yang bernama
Hesty sugiarti putri dari Sudirman M. Ali selaku Kaur Desa Laju dan 6
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orang temanya yang terdiri dari Desi Ratnasari, Fatimah, Khusnul khatima,
Imam kurniawan, Bima ardiansyah, dan Misnawir. Tujuh remaja tersebut
ketika hendak pulang rekreasi dari pantai Wane bersama teman-temanya,
mereka dihadang dan diminta untuk menyerahkan sejumlah barang
bawaanya oleh tiga orang pemuda tersebut. Pelaku perampokan tersebut
memakai penutup wajah dari sarung dengan menggunakan satu unit sepeda
motor dengan berbonceng tiga. Salah seorang pemuda tersebut Menarik
paksa tas milik salah satu korban dengan cara memotong tali tas milik
korban dengan parang hingga mengalami luka sabetan di bagian tangan
kanan. Pelaku lainya mengumpulkan barang milik enam orang remaja
lainya. akan tetapi salah satu pelaku tersebut tidak memakai penutup wajah
yang kemudian dikenal wajahnya oleh salah satu korban, bahwa pelaku
tersebut berasal dari warga desa Tolouwi, kebetulan juga korban yang
mengenal pelaku itu tinggal di rumah ibunya di Tolouwi bersama bapak
tirinya.
b. Pukul 14.40, para orang tua korban dan pemerintah Desa Laju setelah
mendengarkan keterangan dari korban yang mengenal salah satu dari tiga
orang, sehingga disimpulkan bahwa salah seorang pelaku tersebut bernama
Juhriandi alias Juri yang beralamat Rt 08, desa Tolouwi (belakangan
diketahui bersama dua orang temanya yang bernama Suaeb alias Semi Rt 08,
dan Habibi alias Robi Rt 04 dari dusun Kampo Nggaro desa Tolouwi).
Kemudian Kepala desa Laju menindaklanjuti dengan menelpon Kepala Desa
Tolouwi namun sedang berada di luar daerah, dan sehingga diwakilkan
kepada para perangkat desa lainya untuk membicarakan permasalahan itu
dengan pemerintah desa Laju.
c. Pada tanggal 8 mei 2017 pukul 15.10 orang tua korban, Pemerintah Desa
Laju, dan tokoh Pemuda, memutuskan untuk datang menyelesaikan masalah
anak-anak mereka di desa Tolouwi secara damai tanpa harus dipersulit
dengan masalah hukum (datang secara kekeluargaan) oleh karena hubungan
antara kedua warga sebelumnya cenderung harmonis, rombongan berangkat
dengan menggunakan 1 unit mobil pick-up dan sebagian menggunakan
sepeda motor. Sesampainya rombongan pemerintah desa Laju di desa
Tolouwi, kemudian masuk di rumah panggung milik bapak Sumitro
dipinggir jalan (bapak salah satu korban perampokan) yang sudah ditunggu
oleh Kepala Dusun, BPD dan ketua RT desa Tolouwi, ketika Rombongan
tengah mengkonfirmasi Babinsa (TNI) desa Tolouwi untuk memediasi,

Gambar 01. Pembakaran motor warga desa

Gambar 02. Rangka motor warga desa Laju di

Laju di lap. tolouwi (Bimakini.com)

Polres Bima (dokumentasi penelitian)
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d. Pada pukul 16.40 terjadi penyerangan secara tiba-tiba oleh sekelompok
warga Tolouwi dengan melempari rumah bapak sumitro yang dipakai
sebagai tempat pertemuan tersebut, dan disusul dengan aksi pembacokan
terhadap anggota rombongan desa Laju atas nama Asikin hingga menderita
luka serius disekujur tubuhnya akibat sabetan senjata tajam. Aksi ini juga
diikuti oleh tindakan pengrusakan dan pembakaran terhadap sejumlah
kendaraan milik anggota rombongan dari desa Laju. Akibat tindakan
tersebut, satu unit rumah Panggung milik warga rusak parah, enam unit
kendaraan bermotor jenis Vix-ion Jumbo 2 unit, Vix-ion standar 2 unit, 1
unit motor Mio z dan 1 unit motor CBR milik korban Asikin pemuda desa
Laju yang menderita Luka serius akibat penyerangan tersebut.
e. Pada pukul 18.50, Kepolisian Polsek kecamatan Monta tiba di lokasi dan
melakukan evakuasi terhadap rombongan yang masih bertahan didalam
rumah, kepolisian menghalau kerumunan warga Tolouwi yang mencoba
menyerang rombongan dari desa Laju dengan melakukan tembakan
peringatan. Rombongan warga desa Laju dievakuasi dengan menggunakan 1
unit mobil patroli milik Polsek Monta. Setelah berhasil dievakuasi, anggota
rombongan dari desa Laju akhirnya dipulangkan menuju desa Laju,
sementara korban yang bernama Asikin langsung di larikan ke Puskesmas
Monta yang kemudian diteruskan ke RSUD Bima.

Gambar 03. Keadaan korban
Asikin warga desa Laju di
RSUD Bima (dokumen
penelitian)

Gambar 04. Korban
Penembakan Brimob alm.
Ovardiansyah warga desa Laju
(dokumen penelitian)

f. Pada tanggal 09 Mei pukul 09.20, Polsek kecamatan Langgudu dan
pemerintah kecamatan Langgudu meminta kepada perwakilan pemuda,
tokoh masyarakat dan pemerintah desa Laju untuk bertemu dengan Muspika
Monta dan pemerintah desa Tolouwi yang difasilitasi oleh Polres Kabupaten
Bima, belum sempat pembicaraan menemukan titik solusi, dan proses
musyawarah diberhentikan akibat kedua warga sedang bersitegang, warga
desa Laju tengah memasuki desa Tolouwi. Sebagian warga desa Laju di
hadang oleh pasukan Brimob yang bersenjata lengkap ketika memasuki
Nonto Tera. yang berujung pada disitanya ratusan senjata tajam milik warga
Laju dan tiga orang warga Laju lainya ditahan, terdiri dari warga desa Laju
atasnama Busran, Mustamin dan Firmansyah, mereka ditahan ketika hendak
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memasuki desa Tolouwi. Tiga pemuda tersebut kedapatan tengah memegang
senjata api rakitan.

Gambar 05. Bersitegang antara Brimob dengan

Gambar 06. Wakil Polres Abdi M. menanggapi

warga desa Laju di desa Nontotera, (dokumentasi

permintaan warga desa Laju untuk

g. Pada pukul 15.30 Polres
Bima M. Eka Faturahman dan sepasukan
peneliti)
membebaskan 3Brimob,
warga yang ditahan,
bersitegang dengan warga desa Laju, warga meminta agar ketiga
orang
yang
(dokumentasi peneliti)
ditahan oleh Brigade Mobile dilepaskan pada saat itu juga, dengan catatan
bahwa masyarakat desa Laju akan kembali kedesa tanpa ada yang terluka
sedikitpun, akan tetapi permintaan tersebut tidak mendapat persetujuan dari
Kapolres. Kapolres M. Eka Faturrahman meminta kepada semua warga
untuk pulang kembali kedesa Laju, sementara mereka yang ditahan akan
dilakukan proses lanjutan di Kantor Kepolisian Sektor. Sebagai bahan
pertimbangan warga, Polres meminta warga agar tetap tenang sambil
menunggu kehadiran dari Bupati Bima dan DPRD Kabupaten Bima untuk
memutuskan keadaan tersebut.
h. Pada pukul 16.20, Brigade Mobile melakukan tembakan pembubaran Massa
dengan mengarahkan Senjata kearah langit yang kemudian diarahkan ke
kumpulan warga ketika mendapat perlawanan dengan dilempari batu oleh
warga, peristiwa ini terjadi ketika mobil rombongan wakil Bupati Bima H.
Dahlan dan anggota DPRD Dapil Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima
tiba di lokasi. Hal ini disesalkan oleh wakil Bupati Bima H. Dahlan, tidak
diberikan kesempatan untuk membangun komunikasi secara persuasive
terhadap warganya terhadap sikap Kapolres Bima tersebut. Akibat dari
kejadian ini, puluhan orang warga terluka akibat peluru senjata api Pasukan
Brigade Mobile dan seorang warga meninggal dunia, korban seorang anak
yang berumur 16 tahun atas nama Ovardiansyah (siswa SMA) warga desa
Laju, meninggal di RSUD Bima akibat luka tembakan dibagian kepala.
i. Tanggal 10 mei 2017, pukul 10.30, wakil Bupati Bima H. Dahlan,
didamping oleh Kaposek Langgudu Sirajuddin, dan Pemerintah Kecamatan
Langgudu Muhammad Rum menghadiri Pemakaman Jenajah Korban
Penembakan oleh Brigade Mobile atas nama Ovardiansyah. Kunjungan
tersebut sekaligus dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan dengan para
tokoh masyarakat, Tokoh Pendidikan, tokoh Agama, dan Pemuda Karang
Taruna desa Laju dalam rangka menyaring Aspirasi dan musyawarah dan
mufakat terkait dengan konflik dan kerugian yang dialami oleh warga desa
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Laju sebagai akibat dari kegentingan social. Permuan musyawarah Mufakat
tersebut menghasilkan kesimpulan; Pertama, bahwa kasus perampokan,
penyerangan dan pembakaran motor warga Laju merupakan murni kasus
tindakan Pidana dan criminal, harus dilaporkan ke kepolisian. Kedua, warga
desa Laju yang ditahan oleh Brigade Mobile akan dipulangkan kembali.
Ketiga, keluarga korban mengikhlaskan atas meninggalnya alm.
Ovardiansyah dan pemerintah akan menyerahkan santunan kepada keluarga
yang ditinggalkan. Keempat, Pemerintah Daerah Bupati Bima siap
menggantikan kembali enam unit sepeda motor warga yang dibakar oleh
warga Tolouwi dengan meminta kepada pemerintah desa Laju Sudirman Isa
untuk membuat estimasi anggaran dan catatan sejumlah kerugian yang
diderita oleh warga desa Laju. Kelima, warga desa Laju harus saling
menjaga kondisi agar tidak kembali terjadi aksi penyerangan.

Gambar 07: Suasana Musyawarah

Gambar 08: Suasana

penyelesaian konflik Aula Kantor

Musyawarah penyelesaian

Bupati Bima (dokumen

konflik Aula Kantor Polres

SUARANTB.COM)

Bima (dokumen penelitian)

Gambar 09: Suasana Musyawarah

Gambar 10: Suasana Musyawarah

Pemuda dan Karang taruna di

tokoh masyarakat bersama H.

j. Tanggal
23 UPT
Mei Laju
2017 (dokumen
pukul 09.00, Warga desaDahlan
Laju dan
desawakil
Tolouwi
lapangan
M. Nor
Bupati
mendapatkan Undangan dari Bupati Bima untuk membicarakan kelanjutan
dari Islah kedua
desa. Pertemuan yang dipimpin Bima
oleh wakil
Bupati BimaKorban
H.
penelitian)
Usai pemakaman
Dahlan, Polres Kota Bima dan Polres Kabupaten Bima, dihadiri oleh
masing-masing kepala desa Laju dan kepala desa
Tolouwi, Ovardiansyah
pemerintah
Penembakan
Kecamatan Monta dan kecamatan Langgudu, dan karangtaruna pemuda
(dokumen penelitian)
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masing-masing desa. Musyawarah dilaksanakan di aula kantor Bupati Bima,
adapun hasil yang dicapai yaitu: pertama, Membuat surat Penangguhan
pembebasan tiga orang warga Laju yang ditahan di kapolda NTB atas Nama
Pemerintah Daerah dan Wakil Bupati Bima Sebagai jaminan. Kedua,
Pemerintah Daerah Bupati Bima akan membayar ganti rugi yang atas
musibah social menimpa warga Desa Laju. Ketiga, pemerintah kecamatan
dan desa Tolouwi bertanggung jawab untuk membantu membayar sejumlah
kerugian yang dialami warga desa Laju. Keempat, warga desa Laju dan
warga Tolouwi, masing-masing menjaga hubungan Baik dan tetap
membangun hubungan Silaturahmi yang baik. Kelima, apabila terjadi
permasalahan dikemudian waktu, masyarakat desa Laju dan desa Tolouwi
harus menyelesaikan dengan cara damai, musyawarah dan Mufakat, atau
menyerahkan keurusan Hukum.
Konflik antara desa Laju dan Tolouwi berakhir dalam keputusan
musyawarah dan Mufakat, mengutamakan saling menghargai sebagaimana
anjuran adat dan budaya Bima, semua keputusan dari musyawarah akan
dijalankan secara bersama, baik ari pemerintah maupun masyarakatnya.
Kelanjutan dari pelaksanaan keputusan musyawarah dan mufakat tersebut,
timbul permasalahan baru bahwa pemerintah daerah Bima tidak dapat
merealisasikan salah satu point keputusan musyawarah dan mufakat,
Pemerintah Bupati meminta warga desa yang berkonflik Untuk melakukan
Islah, sementara warga desa yang merasa dirugikan melakukan Islah atau
perdamaian ketika merasa apa yang diminta dan ditagih sudah terpenuhi.
Muncul permasalahan baru dikemudian waktu, warga desa Laju
meminta meminta kepada pihak pemerintah daerah Bima untuk segera
merealisasikan hasil kesepakatan Bersama yang menjadi aspirasi mereka,
dan membebaskan tiga orang warga yang ditahan di Kepolisian Daerah NTB
terkait kepemilikan senjata Api Rakitan dalam konflik tersebut. Lambatnya
sikap pemerintah dalam merealisasikan kesepakan hasil musyawarah
tersebut sempat memberikan pandangan yang berbeda dari warga terkait
dengan hasil kesepakan musyawarah pada tanggal 10 mei yang bertempat di
desa Laju tersebut. Hal ini juga bisa menghambat pelaksanaan dari hasil
musyawarah dan mufakat yang harusnya sama-sama dijunjung tinggi,
budaya maja labo dahu yaitu merasa malu dan takut berbuat yang
bertentangan dengan perintah tuhan yang maha esa.
Matriks 01:
Kronologis Konflik
Antar desa Laju dan Tolouwi kecamatan Monta
No
Waktu dan Tempat
.
1 Senin, 08 Mei 2017
Pukul 13.30 di Pantai
Wane

Kejadian

Potensi Konflik

Perampokan terhadap - Warga
Laju
7 orang remaja warga mengetahui
bahwa
desa Laju
Pelaku
merupakan
warga Tolouwi
- Pemerintah
desa
kurang
responsive
dalam
menyikapi

Penganganan dan
Penyelesaian
Upaya menyelesaikan
dengan musyawarah dan
mufakat
secara
kekeluargaan
tampa
menempuh jalur hokum.
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No
.

Waktu dan Tempat

Kejadian

Pukul 15.10 desa Laju
kecamatan Langgudu

Melakukan
musyawarah
dalam
mengambil
langkah
penyelesaian
kasus
perampokan terhadap
7 remaja warga desa
Laju
oleh
warga
tolouwi.
Rombongan
warga
desa Laju mendatangi
rumah bapak Sumitro
desa
tolouwi,
disambut oleh ketua
BPD desa tolouwi,
ketua RT, dan Kepala
Dusun Nggaro.

Pukul
16.40
desa
Tolouwi
kecamatan
Monta

Pukul
18.50
Tolouwi

desa

2 Selasa, 09 Mei 2017
Pukul
09.20
Aula
pertemuan
Polres
Kabupaten Bima

Pukul 15.30 ketegangan
antara warga desa Laju
dengan Brimob Polres

Aksi
penyerangan
oleh warga tolouwi
terhadap rombongan
warga desa Laju yang
datang menyelesaikan
masalah perampokan.

Potensi Konflik
masalah
- Kurang komunikatif
dengan pemerintah
desa Tolouwi
- Pemerintah desa Laju
kurang
respon
terhadap ketegangan
dikalangan warganya

Penganganan dan
Penyelesaian
Langkah musyawarah
dan
mufakat
tidak
membuahkan hasil.

- Pertemuan
tidak - Sekelompok warga desa
berlangsung lancar
tolouwi
melakukan
- Muncul kecurigaan pengepungan
dan
dan anggapan dari pelemparan
terhadap
warga desa tolouwi rumah bapak Sumitro
bahwa
kedatangan yang dijadikan tempat
warga laju untuk musyawarah.
mencari
pelaku - Saudara
Asikin
perampokan untuk di dikeroyok
hingga
bunuh dan dibakar mengalami luka serius
rumahnya.
akibat senjata tajam.
- Kepala desa tolouwi - 6 unit sepeda motor
dan sekertaris serta milik warga laju di
Babinsa desa tidak bakar
oleh
warga
ada ditempat ketika tolouwi.
dihubungi.
- Peranan pemerintah Kepolisian sector Monta
perangkat
desa melakukan evakuasi dan
Tolouwi
kurang pengamanan terhadap
dalam
upaya rombongan warga desa
menciptakan suasana Laju
yang
masih
damai.
bertahan
melakukan
- Tidak
ada dirumah
untuk
komunikasi
yang dipulangkan
kembali
baik
antara kedesa Laju.
pemerintah desa Laju
dan Tolouwi.

Pertemuan
dihadiri - Masing-masing tokoh
oleh pemerintah desa kedua desa saling
dan tokoh masyarakat mempertahankan ego
kedua
desa, dan mengklaim diri
Membahas
kasus benar.
perampokan,
- Kemarahan
warga
penyerangan
desa
Laju
pembakaran
motor dilampiaskan dengan
warga Laju oleh warga melakukan
Tolouwi
penyerangan serentak
ke desa tolouwi.
- Pertemuan
dilanjutkan
dilanjutkan dilokasi
konflik yang sedang
pecah.
Ratusan Warga desa - Ratusan warga Laju
Laju meminta tiga bersenjata tajam dan
orang pemuda desa senjata
rakitan

Pertemuan
muspika
Monta dan Muspika
Langgudu
yang
difasilitasi
oleh
Kapolres
Kabupaten
Bima tidak menemui
hasil
yang
bisa
menghindari
konflik
antara desa laju dan
Tolouwi..

Polres kabupaten Bima
menghalau
amuka
kemarahan warga desa
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No
.

Waktu dan Tempat

Kejadian

Potensi Konflik

Bima di Desa Nonto
Tera

laju yang ditahan atas
kepemilikan senjata
api dilepaskan oleh
Brimob.

melakukan
penyerangan
terhadap warga desa
tolouwi.
- Polres Bima eka
faturahman menolak
permintaan
warga
untuk melepaskan 3
orang yg ditahan.
- kepolisian meminta
warga membubarkan
diri
- tembakan
pembubaran
masa
oleh
Brimob
menyebabkan
seorang
warga
meninggal
akibat
tembakan
dan
puluhan oran terluka.

3 Rabu, 10 Mei 2017
Pukul
10.30
pemakamaan Jenazah
alm. Ovardianysah di
kuburan desa Laju

Pukul
11.30
Musyawarah
Warga
Yang Difasilitasi Oleh
Wakil Bupati Bima H.
Dahlan Dan M. Rum
selaku
kepala
kecamatan Langgudu
bersama tokoh warga
desa Laju

Pukul 20.10 pembuatan
Surat permohonan ganti
rugi dan surat estimasi
biaya kerugian yang

Penganganan dan
Penyelesaian
Laju
dengan
menyiapkan
pasukan
personil Brimob di desa
Nonto tera.

Proses
pemakaman - Informasi
- Wakil Bupati Bima
dihadiri oleh wakil penyerangan lanjutan melakukan komunikasi
bupati
Bima
H. pasca
penguburan diforum
terbuka
Dahlan,
Polsek zenajah
korban bersama warga Laju
Langgudu,
Koramil penembakan,
- Polres menarik kembali
Langgudu,
dan melipatgandakan
Pasukan Brimob dari
kerumunan
warga penjagaan
desa desa Laju
desa.
tolouwi oleh Brimob - Kepolisian
- Puluhan
personil memperketat penjagaan
Brimob
nekat diperbatasan
desa
memasuki desa Laju tolouwi
dengan
tujuan
mengawal
wakil
Bupati Bima,
- Ketegangan terjadi,
Warga beranggapan
Brimob
akan
melakukan Swiping
senjata Api rakitan.
Selesai
pemakaman - Kemarahan
warga - Polres Eka Faturahman
zenajah
korban Laju beralih menjadi penarik
pasukan
penembakan
oleh kemarahan terhadap Brimob dari desa Laju
Brimob, wakil Bupati aparat Brimob.
- Menghimbau kepada
Bima
melakukan - Beredar
informasi warga tolouwi agar
musyawarah terbuka bahwa Brimob akan tidak
meninggalkan
bersama
seluruh melakukan swiping kampong
elemen
masyarakat membuat warga Laju - Kesiapan pemerintah
desa
Laju
dalam bersikap siaga Anti Daerah
untuk
menyerap
aspirasi terhadap Brimob.
mengganti
kerugian
warga dalam kasus
warga desa Laju.
konflik yang terjadi.
Menanggapi aspirasi - Sikap arogansi dan - Wakil
Bupati
dari warga desa Laju, tindakan represif dari menyatakan kesiapan
wakil Bupati Bima Brimob
membuat untuk
mengganti
meminta
kepada masyarakat marah
sejumlah kerugian yang
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No
.

Waktu dan Tempat
dialami warga desa
Laju dikoordinir oleh
Kepala
desa
Laju,
Kapolsek
Langgudu,
lembaga BPD dan
Karangtaruna
desa
Laju.

4 Selasa 23 Mei 2017
Pukul 09.00 pertemuan
di aula Kantor Bupati
Bima

Penganganan dan
Penyelesaian
kepala
desa
dan - Kesiapan pemerintah menimpa warga desa
perangkat desa lainya Bupati
berhadapan Laju,
untuk membuat surat langsung
dengan - Biaya
perawatan
dan estimasi biaya masyarakat
saudara Asikin korban
kerugian warga desa menjadikan
situasi pengeroyokan
oleh
Laju,
membuatkan terkendali
dengan warga tolouwi dan
surat pengguhan untuk baik di masyarakat korban
penembakan
3 orang pemuda yang desa Laju.
akan ditanggung oleh
ditahan oleh Brimob,
pemerintah.
dan
menyanggupi
- Tiga orang pemuda
Biaya
perawatan
yang ditahan oleh
korban Asikin yang
Brimob
akan
diterluka
akibat
dibebaskan
dibawah
penganiyaan
dan
surat
penangguhan
memberikan santunan
Bupati Bima sendiri.
untuk keluarga korban
- Memerikan santunan
yang meninggal dunia.
pada keluarga korban
penembakan
oleh
Brimob,
alm.
overdianysah.
Kejadian

Potensi Konflik

Musyawarah
Dan - Warga desa Laju
Mufakat
Yang menuntut Realisasi
Difasilitasi
Oleh dari hasil keputusan
Bupati Bima Dan muswayarah menuju
Polres Kota Bima Islah atau perdamaian
yang dihadiri oleh tidak sesuai yang
tokoh masyarakat desa diinginkan.
Laju dan Tolouwi, - Pembebasan
tiga
musyawarah dengan orang warga yang
menjunjung
tinggi ditahan oleh Brimob
nilai budaya Maja dan Ganti kerugian
labo dahu sebagai material
(6
unit
langkah penyelesaian motor) warga Laju
masalah konflik antar terkesan Ngambang
desa.
dan tidak menuai
hasil
- Secara kasat mata
konflik
tersebut
sudah selesai akan
tetapi Potensi konflik
antara desa Laju dan
desa Tolouwi masih
ada.

Warga
desa
Laju
memilih menarik diri
dari
konflik
dan
menunggu hasil sesuai
dengan hasil keputusan
Musyawarah
dan
mufakat di kantor bupati
Bima sesuai dengan
yang dijanjikan.

(Sumber: Observasi dan wawancara konflik dilapangan)
3. Bentuk Resolusi Konflik Antar Warga Desa Laju dan Tolouwi kecamatan
Monta
Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang
bersifat antara masyarakat desa Laju dan Tolouwi, dimana masing-masing pihak
berusaha untuk salingmengalahkan atau bahkan menghilangkan pihak
lainnya.Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik
sosial antar desa tersebut dapat dipahami sebagai akibat tidak terbangunya
kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara masyarakat desa yang
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berkonflik.Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah
kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan
komunikasi sosial antara kedua pihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif
atau negatif.
Interaksi yang tidak terbangun dengan baik menjadikan hubungan
kedua desa bertambah tidak menentu, hungan social terbangun diatas kecurigaan
antar sesame, sehingga terpecah dalam bentuk kecurigaan akan ancaman
terhadap kelompok mereka sendiri. Sikap permusuhan yang ditunjukan oleh
warga tolouwi terhadap warga desa Laju ketika proses penyelesaian kasus
perampokan yang melibatkan warga desa tolouwi tersebut menjadikan tingkat
solidaritas internal mereka lebih terlihat dengan jelas. Hal seperti itu juga dapat
kita lihat pada dinamika kelompok dalam (in-group) versus hubungan dengan
kelompok luar (out-group), kedua proses hubungan ini sering berhubungan
secara langsung antara satu dengan yang lainya, dalam artian kekuatan
solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam itu bertambah tinggi karena
tingkat permusuhan dengan kelompok luar bertambah besar, keadaan tersebut
ditunjukan oleh sikap warga tolouwi yang melakukan penyerangan terhadap
rombongan warga desa Laju yang masuk ke desa mereka sementara mereka
sendiri tidak mendapat informasi secara jelas dari pemerintah desa mereka
bahwa kedatangan warga laju ke desa mereka tersebut dalam rangka apa, bisa
saja terjadi berkembangnya informasi yang berbeda dari tujuan yang sebenarnya
dari kedatangan tamu dari warga Laju tersebut, kurangnya komunikasi antara
kedua desa Menjadi permasalahan utama.
Berkurangnya toleransi akan perpecahan dan semakin tingginya
tekanan pada consensus dan konformitas, mereka para pelaku penyimpangan
dalam kelompok itu tidak lagi ditoleransi kalau mereka tidak dapat dibujuk
masuk kejalan yang benar, mereka mungkin akan diusir atau dalam mengawasan
ketat (Johnson :1986196). Kondisi bagi para pelaku penyimpangan di
masyarakat Tolouwi sendiri biasa saja tidak akan mendapatkan solidaritas dari
sesame warganya apabila komunikasi diantara desa tersebut terbangun secara
intim, akan tetapi kondisinya begitu berbeda ketika kontak social antara warga
desa Laju dan desa Tolouwi tidak terbangun dengan baik. Akan tetapi berbeda
lagi kondisinya jika pemimpin-pemimpin kelompok tersebut menggunakan
otoritas mereka untuk menciptakan solidaritas internal dengan membangkitkan
nilai moral mereka, berusaha memancing sikap antagonisme dengan kelompok
luar untuk menciptakan permusuhan dengan orang luar supaya menciptakan
solidaritas internal mereka sendiri. Apapun sumber konfliknya, persepsi
terhadap ancaman dari luar akan membantu meningkatkansolidaritas internal.
Begitu juga dengan keadaan yang terjadi di desa Laju, coser
menekankan bahwa hubungan emosional yang dekat ditandai oleh sikap
ambivalen atau perasaan positive atau negative yang saling berkaitan erat.
Semakin erat hubungan semakin besar juga kemungkinan munculnya sikap
antagonistic yang akan muncul (Johnson 1986:200), solidaritas yang tercipta di
internal warga desa Laju sendiri yaitu terlahir dari rasa tanggung jawab mereka
terhadap sesama, membantu anggota warga yang merasakan musibah akibat
ancaman dari kelompok luar dalam hal ini warga tolouwi. Merasa terpanggil
secara moral dalam mempertahankan harga diri desa, anggota kelompok atau
warga desa yang sudah disatukan oleh ikatan emosional yang sama, akan
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melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan martabat kelompok internal
dari intensitas konflik yang ada.
Budaya Maja Labo dahu sudah berakar kuat dalam masyarakat Bima
sebelumnya, dapat dikatankan bahwa budaya tersebut dapat menembus batas
ego wilayah atau strata tertentu, dengan membukan ruang budaya dalam
menyelesaikan konflik yang ada, akan menjadi lebih mudah juga dalam
menemukan solusi. Musyawarah dan mufakat yang terbangun dari rasa memiliki
dan kesamaan yang terbangun secara adat dapat menekan ego kepentingan
ataupun rasa permusuhan antar desa. Semakin intim hubungan, semakin besar
pula perasaan yang dicurahkan, semakin besar pula kecenderungan untuk
menekan rasa permusuhan dari pada mengungkapkanya. Penyelesaian masalah
dengan musyawarah dan mufakat yang dilakuksanakan untuk menemukan titik
solusi yang disepakati bersama merupakan kesadaran yang terlahir secara
emosional atas dasar kekerabatan secara adat dan Budaya. Budaya Maja Labo
dahu menekan rasa permusuhan dan perasaan antagonis maupun ego yang
terlahir dari konflik social tersebut. Coser menjelaskan kondisi tersebut, bahwa
Semakin ditekan rasa permusuhan, semakin besar pula perasaan permusuhan
yang menggunung, bahaya akan hubungan solidaritas yang semakin besar.
Kalau perasaan antagonistic dan permusuhan itu dapat diterima secara terbuka
sehingga kepentingan-kepentingan yang berlawanan dapat dirundingkan secara
ekplisit (Johnson 1986: 201).
Sebagaimana proses penyelesaian konflik antara desa Laju dan desa
Tolouwi cenderung melebur dalam nilai budaya maja labo dahu tersebut,
keputusan dari hasil musyawarah pada tanggal 23 mei 2017 di Aula Kantor
Bupati Bima yang dihadiri oleh Muspika kecamatan Monta dan Muspika
Kecamatan Langgudu sebagaimana dijelaskan dalam kronologis kejadian
konflik, menyimpulkan empat point keputusan dan kesepakatan:
a. Pemerintah daerah menanggung semua biaya perawatan kesehatan korban
atasnama Asikin akibat pengeroyokan oleh warga tolouwi pada tanggal 08
mei 2017.
b. Pemerintah Bupati Bima bersama Pemerintah Kecamatan Monta dan desa
Tolouwi siap menggantikan sepeda motor milik warga desa Laju sebanyak 6
unit.
c. Membuat surat penangguhan untuk membebaskan warga Laju atasnama
Busran, Mustamin dan Firman yang ditahan oleh Brimob pada tanggal 09
mei 2017 yang ditahan di Polda NTB.
d. Pemerintah daerah memberikan biaya santunan untuk keluarga alm.
Ovardiansyah korban penembakan oleh Brimob pada tragedi pembubaran
massa tanggal 09 mei 2017.
Secara khusus hasil keputusan musyawarah dan mufakat tersebut
merupakan kesepakan bersama yang menjunjung tinggi budaya yang hidup
ditengah masyarakat Bima, peranan budaya dalam kearifan local (local wisdom)
tersebut memberikan penyelesaian yang bersifat alternative. Penyelesaian
konflik antara desa Laju dan desa Tolouwi tersebut masih bersifat permanen,
menurut penulis hasil dari musyawarah tersebut tidak sepenuhnya terlaksana
secara utuh, warga desa Laju merasa bahwa dalam pelaksanaanya, pemerintah
daerah Bima telah Menyalahi hasil musyawarah dan mufakat tersebut,
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― hasil dari musyawarah dan mufakat pada tanggal 23 mei 2017, seharusnya
sudah terealisasi sekarang, pemerintah kita cenderung mempolitisir
keadaan, motor warga yang seharusnya diganti sepnuhnya seharga enam
unit motor sesuai harganya yang baru, malah korban diberikan masing 5
juta rupiah, pada hal sudah jelas anggaranya untuk perdamaian kedua desa.
Saya pikir itu masih meninganlah, tiga orang yang ditahan yang seharusnya
sudah dibebaskan, malah kasusnya naik kekejaksaan negeri, inikan sama
halnya melanggar hokum adat, menyalahi aturan budaya‖ (wawancara
kades Laju tanggal/01 agustus 2017).
Kondisi tersebut menyadarkan kepada masyarakat Bima khususnya
warga desa Laju, bahwa nilai yang sacral dari budaya Maja labo dahu dalam
menaati keputusan musyawarah dan mufakat telah longgar, tingkat pengontrolan
nilai budaya dalam masyarakat Bima sendiri sebenarnya sudah mengalami
pergeseran nilai, terkadang kepentingan politik dan persaingan kepentingan
ditataran birokrasi dan para politisir kurang memperhatikan nilai-nilai sacral
budaya tersebut menjadi penyebab utamanya. Melakukan revitalisasi dalam
menghidupkan kembali nilai Budaya maja labo di masyarakat Bima dipandang
mampu menekan potensi-potensi konflik antar desa di kabupaten Bima.
Budaya maja labo dahu merupakan sebuah pengambilan langkah yang
menengahi konflik yang terjadi, bukan tanpa alasan, Mekanisme katup
pengaman tersebut disamping mengatur konflik kearah fungsi yang positif, juga
mencakup pembiayaan. Jika katup pengaman tidak direncanakan, atau dibentuk
untuk menghasilkan perubahan struktural, maka masalah dasar dari konflik itu
sendiri tidak dapat terpecahkan. Semuanya berfungsi sebagaimana kemungkinan
konflik itu terjadi. Dalam penyelesaian konflik di kabupaten Bima pada
umumnya bersifat menekan konflik dengan menggunakan alat Negara yaitu
mengerahkan tenaga kepolisian untuk menekan konflik yang ada, bukanya tidak
mungkin, akan tetapi dengan tindakan represif dari kepolisian terhadap warga
yang sedang berkonflik, justru akan melahirkan bentuk konflik yang baru dalam
masyarakat, bahkan akan menambah sikap dan tindakan yang cenderung
melawan hukum dari masyarakat itu sendiri.
D. Kesimpulan
Penyelesaian konflik yang bersifat menekan dari pihak kepolisian atau
militer, tidak akan menyelesaikan masalah. Tindakan yang bersifat menekan sumber
masalah tampa adanya solusi yang jelas, bisa dikatakan itu akan menjadi sumber
konflik laten bagi munculnya konflik lanjutan kedepanya. Konflik membutuhkan
peranan banyak pihak dalam meneyelesaikanya. Resolusi konflik yang dapat di
tawarkan dalam kasus Masyarakat desa Laju dan Tolouwi tahun 2017 tersebut yaitu:
1. Menghidupkan kembali nilai Budaya maja labo di masyarakat. Penyelesaian
konflik lewat pendekatan kearifan lokal merupakan salah satu jawaban dari
masalah yang muncul ditengah masyarakat Bima saat ini.
2. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian harus betul-betul merata, tanpa
pandang bulu yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan miskepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum, sikap represif dari
kepolisian justru akan memperumit penyelesaian konflik di masyarakat.
3. Peranan dari pemerintah akan pentingnya terhadap kesadaran hukum itu sangat
diperlukan. Kalau masyarakat sudah sadar akan hukum, maka potensi konflik
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dengan sendirinya akan terarah pada pihak penegakan hukum, atau konflik itu
akan diselesaikan lewat hukum atau pengadilan.
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ABSTRAK
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mendeskripsikan diskursus yang terjadi dibalik batik
sebagai representasi ketaksadaran dalam lingkup pengkajian budaya. Penelitian tentang batik
merupakan salah satu obyek dalam ranah kajian budaya.Seperti yang sudah diketahui, batik
merupakan salah satu kekayaan budaya turun temurun yang dimiliki bangsa Indonesia. Sejak
pengakuan batik oleh UNESCO, nama batik mulai melambung dan digemari banyak pihak.
Makna dan batik itu sendiri mengalami pergeseran yang cukup jauh dari batik yang
sebelumnya. Batik sebagai sebuah kebudayaan sudah barang tentu tidak dapat terlepas dari
pengaruh kekuasaan baik itu kuasa pencipta maupun kuasa lingkungan. Rumusan masalah dari
makalah ini adalah: bagaimana diskursus batik dapat terjadi sebagai representasi ketaksadaran ?
Penulisan makalah ini menggunakan metode kajian pustaka dari berbagai sumber atau referensi
yang relevan. Dalam makalah ini, sumber pustaka yang digunakan berupa : buku, artikel, jurnal
dll. Diskursus dan teori kuasa merupakan teori Postmodern yang menjadi bagian dari teori
dalam kajian budaya, keduanya menekankan pada sejarah dan pengalaman masa lalu. Begitupun
dengan batik sebagai budaya turun menurun tentu saja tidak dapat terlepas dengan sejarah dan
pengalaman masa lalu hingga menjadi batik seperti yang dikenal saat ini. Batik sebagai sebuah
karya manusia tentu saja juga tidak terlepas dari kuasa pencipta dan ketaksadaran manusia.
Melalui kajian batik ini diharapkan mampu turut serta memberikan pengetahuan kepada
masyarakat serta memajukan pemahaman tentang batik sebagai bagian kebudayaan dan karakter
kebangsaan.
Kata Kunci: Diskursus, Kuasa, Batik, Ketaksadaran, Kajian, Buday
ABSTRACT
The purpose of writing this paper is to describe the discourse that occurs behind batik as a
representation of unconsciousness within the scope of cultural assessment. Research on batik is
one object in the realm of cultural studies. As already known, batik is one of the hereditary
cultural richness owned by the Indonesian nation. Since the recognition of batik by UNESCO,
batik name began to soar and liked many parties. Meaning and batik itself experienced a shift
far enough from the previous batik. Batik as a culture of course can not be separated from the
influence of power either the power of the creator or the power of the environment. The problem
formulations of this paper are: how can batik discourse occur as a representation of
unconsciousness?The writing of this paper uses literature review methods from various relevant
sources or references. In this paper, the literature sources used are: books, articles, journals
etc. Discourse and power theory are Postmodern theories that are part of the theory in cultural
studies, both emphasizing past history and experience. Likewise with batik as a downhill culture
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of course can not be separated with the history and experience of the past to be batik as it is
known today. Batik as a work of man of course also can not be separated from creator power
and human consciousness. Through the study of batik is expected to participate and provide
knowledge to the community and advance understanding of batik as part of culture and national
character.
Keywords: Discourse, Power, Batik, Awareness, Study, Culture

1.

Pendahuluan
Menurut sejarahnya batik merupakan barang seni yang memiliki nilai-nilai kultural
yang unik ( Edward Soaloon Simanjuntak dalam Suyin Pranomo, 2013 : 12). Batik
merupakan salah kekayaan tradisi warisan generasi lampau yang memiliki latar
belakang sejarah dan akar budaya yang kuat dalam perkembangan kebudayaan bangsa
Indonesia. Batik hadir di Indonesia jauh sebelum datangnya pengaruh Hindu, menurut
GP Rouffaer ( Suyanto, 2003 ; 2) batik telah ada sejak tahun 400 dan pengaruhnya terus
berkembang hingga masa Hindu akhir sekitar tahun 1100 hingga 1222, hal ini nampak
melalui pakaian yang dikenakan patung raja raja pada masa itu yang menggunakan
motif batik. Pada saat itu batik dianggap sebagai karya adiluhung dengan melalui proses
meditasi, sehingga sarat akan falsafah tradisi dengan kharisma yang tinggi. Batik juga
dimaknai sebagai sehelai kain yang dibuat secara tradisional yang pembuatannya
menggunakan tangan, dengan teknik celup rintang dan malam. ( Doellah, 2002 :10).
Batik saat itu diproduksi hanya untuk memenuhi permintaan keraton dan motif yang
digunakan biasanya diambil dari alam yang identik dengan falsafah pertanian serta
kesuburan (Chandra Irawan Soekamto, 1986: 12).
Batik kemudian terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Mulai
jaman kerajaan, pada masa penjajahan, pada masa pasca merdeka hingga kini batik terus
mengalami transformasi. Motif batik yang semula hanya berbentuk lereng dan ceplok
yang syarat akan simbol berkembang menjadi perpaduan bentuk tumbuhan dan binatang
kemudian seiring perkembangan jaman berkembang menjadi motif yang memadukan
antara beberapa kebudayaan, kini muncul motif batik dengan bentuk yang lebih modern
dan mementingkan segi artistik serta selera masyarakat tanpa berpegang pada nilai
falsafah. Sistem pewarnaan batikpun mengalami transformasi dari pewarna alam
berubah menjadi pewarna kimia kini kembali ramai menggunakan pewarna alam,
begitupun dalam proses pembuatan yang semula semua dikerjakan dengan tangan
berangsur muncul batik dengan sistem cap dan kini batik banyak yang dibuat
menggunakan mesin printing. Untuk batik yang menggunakan mesin printing atau
sering dikenal sebagai batik printing, sebenarnya bukan merupakan batik melainkan
bentuk tekstil. Hal tersebut dikarenakan ―Batik‖ menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan cara menuliskan
malam pada kain dan pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Kata batik atau
―ambatik‖ berasal dari kata ―tik‖ yang berarti melukis atau menulis sesuatu yang sangat
kecil, dan ―batik‖ berarti tulisan atau lukisan kecil (Sariyatun, 2005:55-56). Batik
menurut Hamzuri, adalah lukisan pada kain Mori yang dibuat menggunakan alat
bernama canting. Jadi dapat disimpulkan bahwa batik printing bukan termasuk batik
dikarenakan pengkerjaannya menggunakan mesin bukan menggunakan canting atau
cap. Akan tetapi pada kenyataannya bagi masyarakat umum, segala bentuk kain yang
memiliki corak batik akan disebut sebagai batik entah dalam pengerjaannya
menggunakan canting, cap maupun mesin.

279

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Pada masa sekarang ini, masyarakat lebih meminati segala hal yang serba
praktis dan memiliki harga terjangkau sehingga tidak mengherankan jika kemunculan
printing dan batik cap jauh lebih diminati daripada batik tulis.Terlebih kini dengan
adanya kemajuan teknologi yang semakin mutakhir, motif motif batik tulis yang rumit
dan detail dapat mudah ditiru dalam bentuk printing. Hal ini semakin terlihat sejak batik
diakui oleh UNESCO dalam daftar representatif sebagai budaya tak benda warisan
manusia yang menjadi simbol identitas rakyat Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009,
masyarakat seperti saling berlomba dan berbondong bondong mengenakan batik dalam
setiap kesempatan, hal tersebut ditunjang pula dengan kebijakan pada beberapa kantor
yang mewajibkan karyawannya untuk menggunakan batik. Selain itu kini mulai banyak
penjual penjual batik bermunculan seperti pedagang dadakan yang mencoba
memanfaatkan momentum dari boomingnya batik. Fenomena ini tentu saja berjalan
seperti dua sisi mata uang, pada satu sisi memberi keuntungan karena dengan maraknya
fenomena ini maka batik yang sempat mati suri kini bangkit kembali, akan tetapi disisi
lain bagi pengrajin batik tradisional terutama yang berada di daerah maka fenomena ini
justru membawa dampak negatif seperti maraknya penjiplakan, berkurangnya mutu dari
batik karena terlalu berlomba dengan pangsa pasar, dan secara keseluruhan batik saat ini
sudah kehilangan maknanya.
Dalam kaitannya dengan fenomena batik tersebut, kajian budaya sebagai salah
satu program studi di jenjang Pascasarjana memiliki kesempatan untuk mengupas apa
yang terjadi di balik fenomena batik tersebut. Batik sebagai salah satu produk budaya
merupakan obyek kajian dalam ranah Kajian Budaya. Hal yang diteliti tentu saja tidak
hanya seputar sejarah dan batik itu sendiri, melainkan juga segala hal termasuk faktor
penyebab munculnya fenomena batik tersebut, mencari jalan pemecahan sekaligus
memberikan sumbangan pemikiran yang akan berguna untuk perkembangan batik serta
kebudayaan kedepannya. Melalui kajian terhadap batik tersebut diharapkan mampu
turut serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat serta memajukan pemahaman
tentang batik sebagai bagian kebudayaan dan karakter kebangsaan.
2. Teori dan Metodologi
Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kualitatif.
Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang sifat-sifat suatu individu, keadaan
atau gejala dari kelompok tertentu dengan mengutamakan kualitas dan validitas data
yang dapat diamati (Moleong, 2001: 3).Penulisan makalah ini menggunakan metode
kajian pustaka dari berbagai sumber atau referensi yang relevan. Dalam makalah ini,
sumber pustaka yang digunakan berupa : buku, artikel, jurnal dll. Pendekatan yang
digunakan dalam makalah ini adalah teori Dikursus terutama mengenai wacana dan
kekuasaan milik Michel Foucoult serta ketaksadaran yang menjadi bagian dari teori
psikoanalisis milik Jaqcues Lacan. Diskursus dan Psikoanalisis merupakan bagian dari
teori postmodern yang kerap digunakan sebagai kajian dalam program studi kajian
budaya pada jenjang pascasarjana.
Teori pertama yang digunakan adalah teori Diskursus dari Michel Foucoult. Wacana
(discourse) menurut Michel Foucault merupakan kumpulan pernyataan-pernyataan
(statement) yang berbeda dengan ungkapan (utterance) maupun proposisi (proposition).
Wacana yang dimaksud adalah wacana dalam suatu kelompok masyarakat sebagai
obyek yang dikuasai, dikontrol, dikendalikan, diseleksi, diorganisir dan disebarluaskan
melalui strategi untuk mendapatkan legitimasi atas berbagai peristiwa(Dwi Susanto.
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2012: 251). Dalam penelitian ranah budaya, wacana Foucoult digunakan untuk
mengetahui dan menganalisa peran serta cara pencipta karya dalam mempersoalkan atau
memberi tanggapan dari wacana pada zamannya. Wacana menurutnya bukan sebagai
sekelompok tanda atau sekedar persoalan tekstual, namun merupakan praktik praktik
yang secara sistematis membentuk obyek yang dibicarakan oleh wacana tersebut (Dwi
Susanto,2012: 253). Menurut Foucault, prosedur wacana dapat dilakukan melalui
beberapa cara yaitu melalui seleksi dari wacana untuk melihat sesuatu yang ada dibalik
wacana, atau melalui melihat ketidaksinambungan wacana dalam masyarakat.
Berkaitan dengan kekuasaan, Foucoult berpendapat bahwa kekuasaan bukanlah
berasal dari penguasa atau negara, kekuasaan tidak dikonseptualisasikan sebagai milik
individu atau kelompok, kekuasaan tidak harus memusatkan perhatian pada tingkat
tujuan yang sadar tapi pada penerapan kekuasaan tersebut. Menurut Foucoult kekuasaan
dihubungkan secara langsung dengan tubuh dalam dua bentuk, pertama kekuasaan atas
tubuh dimana kekuasaan memiliki kendali langsung terhadap tubuh dan bentuk kedua
adalah kekuasaan dari tubuh itu sendiri yakni hasrat dan kehendak dimana keutamaan
kekuasaan dari tubuh ini adalah untuk mencari kesenangan.( Ricard Harlan
superstrukturalisme :222)
Teori yang kedua adalah teori Psikoanalisis Jaqcues Lacan terutama mengenai
ketaksadaran. Bagi Jaqcues Lacan, Psikoanalisis merupakan alat untuk membedah
sistem sosial sebagai sebuah antropologi yang otentik serta terletak pada pergeseran
kesadaran subyek menjadi ketaksadaran diluar kekuasaan dan otonomi subyek.
Ketaksadaran bagi Lacan merupakan sumber pengetahuan mengenai realitas serta
merupakan subyek yang lain yang berbicara tentang diri seseorang mengenai
masalahnya sehingga proses pembebasan diri untuk menyatakan eksistensi bertolak dari
apa yang dikatakan ketaksadaran sebagai ―yang lain‖. Logika diskursus kesadaran tidak
lagi dipusatkan pada subyek yang menyadari apa masalahnya melainkan pada subyek
lain yakni ketaksadaran. (Soerjanto.2016 : 235). Menurut Lacan wacana ketaksadaran
itu mirip dengan bahasa seperti teks pertama yang diubah dengan teks berikutnya.
Wilayah ketaksadaran merupakan wujud diskursus ―yang lain‖ (The Other), dimana
wilayah tersebut terdapat hasrat yang merupakan harapan atau keinginan yang
mendorong pencarian serta pemenuhan hasrat.
Dalam kaitannya dengan hasrat, Lacan berpendapat bahwa seseorang tidak pernah
mendapatkan citra dirinya secara utuh namun citra diri tersebut didapat dari penglihatan
orang lain sebagai bentuk penafsiran karena tidak ada seseorang yang mampu
menafsirkan citra dirinya karena tidak ada subyek yang terbebas dari representasi
meskipun hasil representasi itu tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut menurut Lacan
membuat intersubjektivitas tidak akan pernah tercapai secara sempurna karena
seseorang tidak akan pernah mampu mengatur kesadaran orang lain secara penuh.
Menurut Lacan, individu tidak terpisah dari masyarakat karena manusia memiliki sifat
sosial melalui bahasa dan bahasa yang membentuk kita menjadi subyek. Hasrat dalam
pandangan Lacan merupakan apa yang akan muncul ketika pemenuhan kebutuhan tidak
memuaskan, muncul keraguan, muncul kesenjangan yang tidak dapat tertutup. Hasrat
muncul dari ketidakpuasan dan mendorong kemunculan permintaan yang lain, dengan
demikian hasrat untuk memiliki identitas mendorong ego untuk meyakini dirinya
sebagai objek, sehingga keyakinan ini membuatnya melihat dirinya sebagai objek dari
hasrat orang lain atau menghasrati dirinya dengan hasrat yang sama.
3. Pembahasan
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Batik dibalik sebagai sebuah hasil kebudayaan turun temurun tentu saja tidak dapat
terlepas dari adanya pengaruh kekuasaan. Selama perkembangannya dari masa kerajaan
hingga kini di zaman globalisasi, batik masih terus berada di bawah kendali kekuasaan.
Fenomena batik modern yang terjadi saat ini, dimana batik mengalami booming setelah
pengakuan UNESCO juga tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan. Kekuasaan yang
saya maksud disini bukan semata mata kuasa yang dimiliki oleh sebuah instansi,bukan
kuasa dari kaum petinggi melainkan kuasa wacana dalam masyarakat itu sendiri.
Momentum diakuinya batik oleh UNESCO menjadi titik balik bagi perkembangan batik
terutama di Indonesia, batik yang semula dianggap sebagai sebuah hal yang kuno, tidak
modern dan berkesan tua kini bertransformasi menjadi sebuah barang yang memiliki
nilai prestise tinggi. Batik menjadi salah satu barang yang banyak diburu tidak hanya
kalangan orang tua tapi juga oleh para generasi muda, semua orang berlomba lomba
mulai mengenakan batik, mereka mulai mengoleksi batik, bahkan dibeberapa instansi
batik menjadi sesuatu yang ―diwajibkan‖. Dalam makalah ini, penulis lebih
memfokuskan pada fenomena yang penulis amati di kota Solo.
Solo sudah lama dikenal sebagai kota budaya dan menjadi salah satu kota batik
dikarenakan keberadaan keraton dikota ini yang dianggap sebagai sumber kebudayaan.
Batik di kota Solo keberadaanyapun sudah ada sejak jaman kerajaan Mataram, sehingga
pasca pengakuan batik oleh UNESCO kota Solo menjadi salah satu kota yang
mendapatkan dampak cukup besar. Jika dahulu di kota Solo, sentra batik yang terkenal
hanya Kauman dan Laweyan maka kini semakin banyak usaha usaha batik yang
bertebaran di kota Solo, bahkan hampir diseluruh penjuru kota Solo kita akan dengan
mudah menemuinya. Ada yang memang sudah sejak lama berproduksi batik namun
belum dikenal, namun tidak sedikit dari mereka yang ―latah‖ membuka usaha batik
setelah nama batik booming.
Pada satu sisi fenomena booming nya batik pasca pengakuan UNESCO ini
mungkin dianggap sebagai sebuah kemajuan pesat, dimana batik yang dahulunya hanya
diminati oleh kaum tua dan kolektor kini hampir setiap masyarakat mulai menaruh
minat pada batik, usaha usaha batik semakin banyak bermunculan dan variasi demi
variasi batik baru mulai beredar. Batik yang semula dijauhi karena dianggap sebagai
karya seni tinggi dengan segenap kesakralannya kini mulai berubah membumi dan
mudah di jangkau beragam kalangan tanpa ada lagi pembatas. Namun, pada sisi lain
fenomena ini justru menimbulkan keprihatinan bagi beberapa kalangan dan bagi batik
sebagai produk budaya itu sendiri yang semakin lama justru semakin kehilangan hakikat
dan identitasnya. Batik kini bukan lagi semata sebagai sebuah karya seni budaya yang
memiliki nilai nilai luhur, namun sudah berubah menjadi sesuatu barang yang memiliki
nilai ekonomi dan nilai jual tinggi. Batik yang semula dalam setiap lembarnya
memperhatikan setiap detail pengkerjaan, menjaga kualitas mutu dan nilai nilai yang
terkandung di dalamnya kini sudah hampir kehilangan semua itu. batik dalam hal ini
merupakan representasi ketaksadaran dari masyarakat yang berperan sebagai konsumen
dengan memburu dan mencari batik sebagai upaya memenuhi hasrat demi mendapatkan
prestise serta pengakuan identitas sebagai pecinta budaya bangsa. Hal tersebut terjadi
karena adanya kuasa yang bekerja dari dalam diri para konsumen untuk mencari
kepuasan, melalui pengakuan dan prestise tersebut.
Pada masa sekarang ini, dari segi konsumen kita akan sangat mudah menjumpai
orang orang mengenakan batik dalam segala situasi, kita mudah menjumpai orang orang
ramai berburu batik di sentra sentra pembatikan, namun tidak semua orang melakukan
hal tersebut karena mereka benar benar mencintai batik atau mengerti tentang batik itu
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sendiri. Banyak diantara mereka yang berburu batik hanya untuk mengejar sebuah
prestise, agar dipandang sebagai orang orang yang perduli dengan warisan budaya
leluhur, agar dipandang sebagai orang yang ―memiliki‖ identitas Indonesia dengan
batiknya, atau sebagai seorang yang ―mampu‖ mengikuti tren. Banyak pula diantara
mereka yang berlomba lomba memburu batik hanya karena sebuah ―kewajiban‖ akibat
peraturan yang dibuat diinstansi mereka bekerja atau sekedar memenuhi ―tuntutan‖
pergaulan. Walaupun tidak dapat disangsikan banyak pula diantara mereka yang benar
benar mengagumi batik, mengerti mengenai batik sebagai sebuah produk budaya
bernilai tinggi, namun mirisnya banyak diantara mereka justru adalah kalangan asing.
Dalam kalangan pengrajin batik, kini banyak sekali bermunculan pengrajin
pengrajin batik baru di berbagai penjuru kota Solo. Dalam setiap pameran kerajinan
atau ukm hampir selalu dipenuhi oleh pedagang batik baik dalam bentuk tradisional
maupun bentuk modern yang menjual batik dengan mengikuti tren fashion saat ini.
Batik yang semula diproduksi secara rumahan kini diproduksi masal. Dalam satu sisi
tentu saja hal ini menunjukkan sebuah peningkatan taraf perekonomian masyarakat serta
membuka banyak peluang dan lahan pekerjaan baru. Maraknya pengusaha batik baru
yang bermunculan tentu saja ikut membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi
para pekerja batik. Sayangnya banyak dari pengusaha batik tersebut tidak benar benar
mengerti tentang hakikat batik itu sendiri, banyak yang tidak memahami nilai nilai dari
batik yang mereka produksi. Pada masa sekarang ini banyak pengusaha batik itu muncul
sebagai juragan yang menguasai banyak pekerja dibawahnya, mereka mengontrol, dan
membuat batik sesuai permintaan pasar. Adapula yang menciptakan kreasi kreasi motif
baru demi memenuhi tuntutan perkembangan tren agar batik yang mereka hasilkan
dapat laku dipasaran. Beberapa diantara mereka membangun usaha batik hanya demi
mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Hal inilah yang membuat batik saat ini
mulai kehilangan nilai dan identitasnya meskipun semakin marak dibicarakan serta
semakin berkembang pesat.
Perkembangan batik saat inipun juga tidak disertai dengan peningkatan kualitas
SDM para pembatiknya. Pada saat ini rata rata yang menjadi pembatik adalah generasi
tua dan mereka yang menjadi pekerja batik justru bukan orang Solo, melainkan orang
orang yang berasal dari daerah serta desa desa di sekitar Solo seperti Karang Anyar,
Sukoharjo maupun Sragen yang menjadikan aktivitas membatik sebagai mata
pencaharian dan aktivitas diantara bertani. Generasi muda yang berperan sebagai
pembatik di pedesaanpun saat ini prosentasenya masih sangat sedikit, itupun dari segi
kualitas pembatikan masih sangat jauh dengan pembatik generasi tua yang mengerjakan
batik dengan teliti dan detail. Munculnya fenomena batik yang booming pasca
pengakuan UNESCO ini juga berdampak pada kualitas batik yang dihasilkan, jika
diamati lebih seksama batik batik yang banyak bermunculan saat ini dari segi kualitas
dan mutu sangat berbeda jauh dengan batik batik pada era sebelum fenomena ini
muncul. Hal tersebut terjadi dikarenakan satu pekerja batik bisa bekerja untuk beberapa
―juragan‖ sekaligus, mereka diberi tenggat waktu tertentu dalam menyelesaikan batik
demi mengejar target produksi sehingga mereka lebih mengutamakan kuantitas daripada
kualitas. Adapula pembatik yang memang dikontrak khusus oleh pengusaha batik
dengan target produksi tertentu. Berbeda dengan sebelumnya dimana pekerja batik
benar benar dapat fokus menyelesaikan batikannya dengan memperhatikan detail dan
kualitas bahkan tak jarang disertai rapalan doa dalam pengerjaannya sehingga batik
yang dihasilkan dapat terlihat hidup.
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Fenomena fenomena seputar boomingnya batik yang penulis jabarkan diatas
merupakan wujud wacana yang yang terjadi dibalik batik. Seperti yang diungkapkan
Michel Foucoult bahwa wacana dalam masyarakat adalah sebagai obyek yang dikuasai,
dikontrol, dikendalikan, diseleksi, diorganisir dan disebarluaskan melalui strategi untuk
mendapatkan legitimasi atas berbagai peristiwa (Dwi Susanto. 2012: 251). Dibalik
terjadinya wacana tersebut terdapat ―sesuatu‖ yang mengendalikannya. Sesuatu tersebut
adalah kekuasaan dan ketaksadaran.Pada masa sekarang ini, dari segi konsumen kita
akan sangat mudah menjumpai orang orang mengenakan batik dalam segala situasi, kita
mudah menjumpai orang orang ramai berburu batik di sentra sentra pembatikan, namun
tidak semua orang melakukan hal tersebut karena mereka benar benar mencintai batik
atau mengerti tentang batik itu sendiri. Banyak diantara mereka yang berburu batik
hanya untuk mengejar sebuah prestise, agar dipandang sebagai orang orang yang perduli
dengan warisan budaya leluhur, agar dipandang sebagai orang yang ―memiliki‖
identitas Indonesia dengan batiknya, atau sebagai seorang yang ―mampu‖ mengikuti
tren. Banyak pula diantara mereka yang berlomba lomba memburu batik hanya karena
sebuah ―kewajiban‖ akibat peraturan yang dibuat diinstansi mereka bekerja atau sekedar
memenuhi ―tuntutan‖ pergaulan. Walaupun tidak dapat disangsikan banyak pula
diantara mereka yang benar benar mengagumi batik, mengerti mengenai batik sebagai
sebuah produk budaya bernilai tinggi, namun mirisnya banyak diantara mereka justru
adalah kalangan asing. Batik dalam hal ini merupakan representasi ketaksadaran dari
masyarakat yang berperan sebagai konsumen dengan memburu dan mencari batik
sebagai upaya memenuhi hasrat mereka dalam mendapatkan prestise serta pengakuan
identitas sebagai pecinta budaya bangsa. Hal tersebut terjadi karena adanya kuasa yang
bekerja dari dalam diri para konsumen untuk mencari kepuasan, melalui pengakuan dan
prestise tersebut. Sebelum mendapatkan identitas , pengakuan dan prestise tersebut,
mereka masih merasakan kekosongan dalam diri mereka ditengah wacana batik yang
saat ini sedang meledak, mereka tidak menjadi apa apa. Proses pemenuhan kepuasan
tersebut terjadi dalam ranah ketaksadaran mereka sebagai bagian pemenuhan ego.
Dalam kalangan pengrajin batik, kini banyak sekali bermunculan pengrajin
pengrajin batik baru di berbagai penjuru kota Solo. Dalam setiap pameran kerajinan
atau ukm hampir selalu dipenuhi oleh pedagang batik baik dalam bentuk tradisional
maupun bentuk modern yang menjual batik dengan mengikuti tren fashion saat ini.
Batik yang semula diproduksi secara rumahan kini diproduksi masal. Dalam satu sisi
tentu saja hal ini menunjukkan sebuah peningkatan taraf perekonomian masyarakat serta
membuka banyak peluang dan lahan pekerjaan baru. Maraknya pengusaha batik baru
yang bermunculan tentu saja ikut membuka peluang bagi masyarakat untuk menjadi
para pekerja batik. Sayangnya banyak dari pengusaha batik tersebut tidak benar benar
mengerti tentang hakikat batik itu sendiri, banyak yang tidak memahami nilai nilai dari
batik yang mereka produksi. Pada masa sekarang ini banyak pengusaha batik itu muncul
sebagai juragan yang menguasai banyak pekerja dibawahnya, mereka mengontrol, dan
membuat batik sesuai permintaan pasar. Adapula yang menciptakan kreasi kreasi motif
baru demi memenuhi tuntutan perkembangan tren agar batik yang mereka hasilkan
dapat laku dipasaran. Beberapa diantara mereka membangun usaha batik hanya demi
mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Hal inilah yang membuat batik saat ini
mulai kehilangan nilai dan identitasnya meskipun semakin marak dibicarakan serta
semakin berkembang pesat. Batik dalam hal ini menjadi representasi dari ketaksadaran
para pengusaha dalam memenuhi hasrat demi mendapatkan indentitas sebagai pelestari
budaya bangsa serta mendapatkan prestise atas usaha mereka. Dengan ikut
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berkontribusi dalam perkembangan batik tersebut itu artinya mereka akan turut
mendapat pengakuan dari masyarakat dan hal tersebut mendatangkan kepuasan. Hal
tersebut terjadi karena adanya kuasa yang bekerja dari dalam diri mereka untuk mencari
kepuasan, sebelum mendapatkan identitas, pengakuan dan prestise tersebut, mereka
masih merasakan kekosongan dalam diri mereka ditengah wacana batik yang saat ini
sedang meledak, mereka tidak menjadi apa apa. Proses pemenuhan kepuasan tersebut
terjadi dalam ranah ketaksadaran mereka sebagai bagian pemenuhan ego.
Perkembangan batik saat inipun juga tidak disertai dengan peningkatan kualitas
SDM para pembatiknya. Pada saat ini rata rata yang menjadi pembatik adalah generasi
tua dan mereka yang menjadi pekerja batik justru bukan orang Solo, melainkan orang
orang yang berasal dari daerah serta desa desa di sekitar Solo seperti Karang Anyar,
Sukoharjo maupun Sragen yang menjadikan aktivitas membatik sebagai mata
pencaharian dan aktivitas diantara bertani. Generasi muda yang berperan sebagai
pembatik di pedesaanpun saat ini prosentasenya masih sangat sedikit, itupun dari segi
kualitas pembatikan masih sangat jauh dengan pembatik generasi tua yang mengerjakan
batik dengan teliti dan detail. Munculnya fenomena batik yang booming pasca
pengakuan UNESCO ini juga berdampak pada kualitas batik yang dihasilkan, jika
diamati lebih seksama batik batik yang banyak bermunculan saat ini dari segi kualitas
dan mutu sangat berbeda jauh dengan batik batik pada era sebelum fenomena ini
muncul. Hal tersebut terjadi dikarenakan satu pekerja batik bisa bekerja untuk beberapa
―juragan‖ sekaligus, mereka diberi tenggat waktu tertentu dalam menyelesaikan batik
demi mengejar target produksi sehingga mereka lebih mengutamakan kuantitas daripada
kualitas. Adapula pembatik yang memang dikontrak khusus oleh pengusaha batik
dengan target produksi tertentu. Berbeda dengan sebelumnya dimana pekerja batik
benar benar dapat fokus menyelesaikan batikannya dengan memperhatikan detail dan
kualitas bahkan tak jarang disertai rapalan doa dalam pengerjaannya sehingga batik
yang dihasilkan dapat terlihat hidup. batik dalam hal ini menjadi representasi dari
ketaksadaran pekerja dalam memenuhi hasrat dan kepuasan orang lain demi
mendapatkan pengakuan dan identitas sebagai pencipta karya yang turut serta
melestarikan budaya yang menjadi identitas bangsa. Hal tersebut terjadi karena adanya
kuasa yang bekerja dari dalam diri mereka untuk mencari kepuasan, dengan
mendapatkan pengakuan dari pihak pengusaha batik atas kerja keras mereka. Proses
pemenuhan kepuasan tersebut terjadi dalam ranah ketaksadaran mereka sebagai bagian
pemenuhan ego.
Kajian Budaya sebagai bidang kajian teori memiliki peranan menjadi alat bagi
peneliti dalam ranah budaya untuk menganalisa wacana wacana yang terjadi terkait
fenomena batik di dalam masyarakat. Kajian budaya sebagai program studi di jenjang
pascasarjana dalam hal ini juga memberikan kontribusi dalam memajukan ilmu
pengetahuan terutama dibidang kebudayaan dan humaniora melalui penelitian penelitian
yang dilakukan dengan berpijak pada karakter kebangsaan.
4. Simpulan
Berdasarkan uraian yang sudah penulis sampaikan, maka dari makalah
ini dapat diambil kesimpulan bahwa dibalik fenomena Batik yang sedang naik
daun saat ini terdapat beberapa wacana disekitarnya yang erat kaitannya dengan
kuasa dan ketaksadaran. Wacana tersebut antara lain adalah memboomingnya
batik dikalangan konsumen, batik dalam hal ini merupakan representasi
ketaksadaran dari masyarakat yang berperan sebagai konsumen dengan
memburu dan mencari batik sebagai upaya memenuhi hasrat demi mendapatkan
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prestise serta pengakuan identitas sebagai pecinta budaya bangsa. Hal tersebut
terjadi karena adanya kuasa yang bekerja dari dalam diri para konsumen untuk
mencari kepuasan, melalui pengakuan dan prestise tersebut. Wacana berikutnya
adalah wacana pengusaha batik sebagai produsen, batik dalam hal ini menjadi
representasi dari ketaksadaran para pengusaha dalam memenuhi hasrat demi
mendapatkan indentitas sebagai pelestari budaya bangsa serta mendapatkan
prestise atas usaha mereka. Hal tersebut terjadi karena adanya kuasa yang
bekerja dari dalam diri mereka untuk mencari kepuasan melalui adanya
pengakuan dan prestise tersebut. Wacana terakhir adalah wacana pembatik
sebagai pencipta karya, batik dalam hal ini menjadi representasi dari
ketaksadaran pekerja dalam memenuhi hasrat dan kepuasan orang lain demi
mendapatkan pengakuan dan identitas sebagai pencipta karya yang turut serta
melestarikan budaya yang menjadi identitas bangsa. Hal tersebut terjadi karena
adanya kuasa yang bekerja dari dalam diri mereka untuk mencari kepuasan,
dengan mendapatkan pengakuan dari pihak pengusaha batik atas kerja keras
mereka.
Kajian Budaya sebagai bidang kajian teori memiliki peranan menjadi alat
bagi peneliti dalam ranah budaya untuk menganalisa wacana wacana yang
terjadi terkait fenomena batik di dalam masyarakat. Kajian budaya sebagai
program studi di jenjang pascasarjana dalam hal ini juga memberikan kontribusi
dalam memajukan ilmu pengetahuan terutama dibidang kebudayaan dan
humaniora melalui penelitian penelitian yang dilakukan dengan berpijak pada
karakter kebangsaan. Makalah ini tentu saja masih belum dapat menganalisis
semua wacana mengenai batik sebagai representasi ketaksadaran. Semoga
makalah ini dapat menjadi awal dan pintu gerbang untuk penelitian penelitian
selanjutnya tentang diskursus batik sebagai representasi ketaksadaran dalam
ranah kajian budaya.
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ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menunjukan relasi ilmu pengetahuan dan kuasa dalam pembentukan
identitas bangsa. Pengetahuan dan Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik.
Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun
sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Wacana
kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses-proses dan mekanisme-mekanisme
kuasa. Bahwa wacana tidaklah bisa berdiri secara otonom dalam kerangka kebenaran objektif.
Namun lebih dari itu wacana menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses dan
mekanisme kekuasaan.
Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan, Wacana, Kuasa, Identitas Bangsa
ABSTRACT
This paper aims to show the relation of science in the formation of national identity. Knowledge
and Power have a reciprocal relationship. The continuous exercise of power will create the
entity of knowledge, and so the administration of knowledge will have the effect of power. The
truth discourse is shaped and produced through a process and mechanisms of power. That
discourse can not stand autonomously within the framework of objective truth. But more than
that the discourse becomes an inseparable part of the process and the power mechanism.
Keywords: Science, Discourse, Proxy, Identity of the Nation

A. Pendahuluan
Setiap pembahasan yang menyangkut persoalan kuasa selalu berbanding lurus
dengan pengetahuan dan pengetahuan selalu bersinggungan dengan wacana atau
diskursus, sehingga antara pengetahuan, wacana dan kekuasaan selalu dalam relasional.
Kekuasaan dalam konteks ini adalah kekuasaan yang dipahami sebagai seperangkat
sistem-sistem regulasi, aturan dan menormalisasi kehidupan masyarakat. Kekuasaan di
sini tidak bisa dilepaskan dari konstruk kebenaran yang menjadi basis dari keabsahan
pengetahuan.
Pengetahuan (dalam bahasa Inggrisnya Knowledge): Ada banyak definisi tentang
pengetahuan diantaranya adalah: 1. Pengakuan tentang sesuatu, 2. Keakraban atau
pengenalan sesuatu dari pengalaman aktual, 3. Persepsi yang jelas tentang apa yang
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dipandang sebagai fakta, kebenaran atau kewajiban, 4. Informasi dan/atau pelajaran
yang disimpan, 5. Hal-hal yang disimpan dalam kesadaran seperti kepercayaan, ide-ide,
bangunan konsep, pernyataan, pendapat untuk dijustifikasi dengan cara tertentu dan
dengan demikian dianggap benar. (kamus filsafat,1995:th)
Ada banyak pengertian mengenai wacana, dalam pengertian yang paling luas,
wacana berarti sesuatu yang ditulis atau dikatakan atau dikomunikasikan dengan
menggunakan tanda-tanda, dan menandai hubungan yang lainnya dengan strukturalisme
dan fokus-fokus dominannya pada bahasa. Namun menurut pengertian Foucault,
wacana didefinisikan sebagai bidang dari semua pernyataan (statement), kadangkala
sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek
regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan. (Lydia, 2001:100)
Kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses-proses dan mekanismemekanisme kuasa. Bahwa wacana tidaklah bisa berdiri secara otonom dalam kerangka
kebenaran objektif. Namun lebih dari itu wacana menjadi bagian yang tidak bisa
dipisahkan dari proses dan mekanisme kekuasaan.
Sementara kekuasaan dalam konteks ini bukanlah hal yang bersifat hierarkis. Semisal
kekuasaan negara, kekuasaan aparat dan sebagainya. Namun kekuasaan ini diartikan
sebagai 'yang menormalisasi', dan 'yang mendisiplinkan". Dan kekuasaan yang
sedemikian itu menyebar dan beroperasi dalam mekanisme-mekanisme sosial yang ada.
Dengan demikian tidak ada yang disebut sebagai subjek kuasa.
B. Teori Diskursus
Bagi Foucault ( Dalam Chris Barker 2015: 83) Diskursus menyatukan bahasa dan
praktik dan mengacu kepada produksi pengetahuan melalui bahasa yang memberikan
makna kepada objek material dan praktek sosial. Meski objek material dan praktek
sosial `ada` di luar bahasa, namun ia diberi makna atau `ditampilkan` oleh bahasa dan
kemudian dibentuk secara diskursif. Diskursus mengontruksi, medefinisikan dan
menghasilkan objek pegetahuan dengan cara-cara yang masuk akal sambil
mengesampingkan bentuk penalaran lain sebagai cara-cara yang tidak masuk akal.
Foucault hanya menegaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan tanpa
serangkaian tujuan dan sasaran. Foucault sama sekali tidak memberi jalan keluar kepada
kita bagaimana melepaskan diri dari kekuasaan tersebut. Alasannya, karena kekuasaan
berjalan melalui proses normalisasi, maka tidak ada lagi orang yang mengurusi
kekuasaan, oleh karena itu tidak ada orang yang dapat dipersalahkan. Dalam kondisi
‗normal‘ seperti itu, apakah ada cara untuk melawan? Dalam pandangan skeptis
demikian, Foucault memberi contoh kehidupan pasien di sel rumah sakit atau
narapidana di sel penjara yang tidak mampu melawan karena kontrol dari otoritas
pemegang kekuasan, seperti dokter rumah sakit dan sipir penjara yang demikian ketat.
Sampai disini, apa sebenarnya pokok gagasan yang hendak disampaikan Foucault?
Disinilah kita akan sampai pada kekuatan wacana melalui bahasa sebagai mesin
pembentuk makna. Menurut Foucault, wacana memiliki kemampuan menciptakan
pengetahuan manusia. (Iswandy, 2010 :7)
Menurut Foucault (2001:9), diskursus adalah cara menghasilkan pengetahuan,
beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terentuk darinya,
relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling
keterkaitan di antara semua aspek.
Sedangkan menurut Fitriana (2015: 25) Diskursus (discourse) adalah cara
menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial yang menyertainya, bentuk
subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang ada di balik pengetahuan
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dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara semua aspek ini. Seperti
yang dikatakan dalam The Archeology of Knowledge (1976) atau yang kita kenal
sebagai Arkeologi Pengetahuan yang memberikan penjelasan rigid atas kesatuankesatuan diskursus, formasi-formasi diskursif, kejanggalan, eksterioritas, akumulasi,
serta deskripsi arkeologis. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti ―retakan,
ambang, batas, seri dan transformasi‖ yang menggantikan konsep-konsep sebelumnya
yakni ―tradisi dan pengaruh‖.
C. Ilmu Pengetahuan dan Relasi Kuasa
Hubungan Kuasa dan Pengetahuan Hal ini mengandaikan bahwa kuasa dilaksanakan
dalam tubuh bukan sebagai pemilik, melainkan sebgai strategis yang menyevbar dalam
masyarakat modern. Kuasa justru menyebar, terpencar, dan hadir dimana-mana seperti
jaringan yang menjerat kita semua sehingga kuasa berada dilapisan bawah menegah dan
atas. Kuasa juga bersifat positif dan produkit bukanya negative dan represif (dalam
bentuk larangan dan kewajiban). Kebenaran dapat memeriksa dan mengatur cara kerja
kuasa, dengan kata lain kebenaran/pengetahuan dipercaya memiliki kekuatan untuk
membebaskan manusia (fungsi emansipatoris) dari relasi kuasa yang menindas.
Foucault menjelaskan bahwa kebenaran berada didalam kuasa (kebenaran tidak lain
adalah relasi kuasa itu sendiri). Pengetahuan lahir bukan karena relasi yang terpusat
tetapi dari jaringan mekanisme-mekanisme pendisiplinan yang terdapat dalam tubuh
masyarakat. Sekalin pun individu semakin ditaklukan tetapi ternyata individu juga
semakin dihargai.
Pembentukan pengetahuan atas individu modern ini tidak pernah berhenti karena
semakin individu diketahui, semakin individu ditaklukan dan semakin individu
ditaklukan semakin individu diketahui. Begitulah Foucault melihat hubungan antara
kuasa dan pengetahuan di dalam kelahiran individu modern, melalui teknik disiplin dan
normalisasi, individu modern diciptakan sebagai objek. Hubungan Antara Kuasa dan
Pengetahuan Dalam The Histori Of Sexuality Foucault beradu argumentasi denagan
penganut paham hipotesis reperesif untuk menjelaskan kuasa pengetahuan dan
sexualitas. Menurut hipotesis represif, sexs telah ditindas sedemikian kejam oleh
,ekanisme kekuasaan masyarakat borjuis kapitalis sejak abad ke-17.
Foucault menyebut pemahaman kekuasaan sebagai pandangan ―yuridis diskursif‖.
Kuasa ini sama sekali negative. Kuasa dan pengetahuan terpisah satu sama lain. Kuasa
hanya menghasilkan pembatasan dan larangan. Hal ini diungkapkan dalam hukum dan
wacana yuridis hanya membatasi. Hukuman bagi ketidaktaatan selalu juga menyertai.
Kuasa tidak lain adalah dominasi. Apa yang dilakukannya hanyalah melarang dan apa
yang dilakukannya hanyalah ketaatan.
D. Operasi dan Mekanisme Wacana
Beberapa operasi dan mekanisme wacana pengetahuan yang perlu dijelaskan
yang digunakan dalam tulisan ini adalah: (1) Geneologi Pengetahuan (2) Ekslusi (3)
Pembatasan Wacana (4) Pendisiplinan (5) Pengetahuan dan Kekuasaan
1. Geneologi Pengetahuan
Konsep genealogi pengetahuan di kembangkan oleh Michel Foucault, sebuah
konsep yang dikembangkan dalam melihat relasi asal-usul sebuah diskursus dengan
kekuasaan. Sebuah wacana memiliki asal-usul yang berelasi dengan produksi
kebenaran, sehingga menjadi sebuah arkeologi, pengetahuan memahami asal-usul
arkeologi itu dengan kekuasaan menjadi ―genealogi pengetahuan‖. Inilah konsep yang
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dikembangkan oleh Foucault (1969), yang kemudian berkembang menjadi salah satu
metodologi dalam karya kajian budaya (cf. Martono,2014:36; Parchiano, 2012:163).
Karena kebenaran dapat dikonstruksi oleh penguasa, ada hubungan antara
pengetahuan dengan kekuasaan, disebut dengan ―genealogi pengetahuan‖ oleh Foucault
(Martono, 2014). Genealogi dapat diartikulasikan makna sebuah wacana atau arkeologi,
dengan demikian metode Foucault adalah memahami relasi kuasa dalam arkeologi.
Kemudian dalam arkeologi itu dicari asal-usulnya disebut geneologi pengetahuan, yang
tersimpan dalam wacana yang diyakini benar menjadi pengetahuan masyarakat secara
permanen yang disebut episteme dalam konsep Foucault (1969). Genealogi dalam
penelitian ini adalah membongkar sejarah istilah sastra Islam.
2. Ekslusi
Menguraikan beroperasinya fungsi-fungsi eksklusi Menurut (Foucault, 1981: 70),
pertama-tama, analisis diarahkan kepada bagaimana pemisahan antara dua hal yang
berlangsung dalam teks-teks yang sedang dikaji atau beroperasinya sistem larangan
melalui bahasa terkait dengan identitas bangs
3. Pembatasan Wacana
Diskursus yang dalam bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah wacana.
Pengertian diskursus menurut Irfan Sanusi (2010 : 95) yang paling simple, dalam ide
Foucault, adalah otoritas untuk pendeskripsikan sesuatu, yang dipropagandakan oleh
suatu institusi dan berfungsi untuk memisah-misah dunia dengan jalan tertentu.
Meskipun istilah diskursus sering dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, akan tetapi
pada kenyataannya istilah ini mempunyai arti yang cukup kompleks. Hal ini tidak saja
disebabkan istilah diskursus merupakan kawasan dari bahasa, akan tetapi juga
disebabkan ia berkaitan langsung dengan praktek sosial dan kehidupan sehari-hari.
Sebagai kawasan bahasa. Namun, diskursus tidak hanya merupakan cara berbahasa,
akan tetapi lebih penting lagi, ia berkaitan secara langsung dengan praktik bahasa
tersebut, dan relasi sosial di belakang praktik tersebut. Sebagai satu bentuk praktik,
diskursus berkaitan dengan sejarah dan waktu. Diskursus berkaitan dengan bahasa di
dalam zaman, waktu, dan tempat tertentu. (Piliang: 103)
Foufault menetapkan adanya hubungan timbal balik yang saling membentuk antara
kekuasaan dan pengetahuan sehingga pengetahuan menjadi tak dapat dipisahkan dari
rezim kekuasaan. Pengetahuan terbentuk di dalam parktik kekuasaan dan ia membentuk
perkembangan, perbaikan dan proliferasi teknik baru kekuasaan (Foucault dalam Chris
Barker 2015: 85)
4. Pendisiplinan
Analisis pengaruh wacana dengan klaim-klaim spesifik—wacana medis, psikiatrik,
dan sosiologis, misalnya—terhadap rangkaian tindakan dan wacana-wacana
menentukan yang dibentuk oleh sistem hukuman (Foucault, 1981: 71). Titik berangkat
dan material dasar analisis ini akan menjadi kajian terhadap keahlian psikiatrik dan
perannya dalam sistem hukuman. Dalam analisis sastra, tentu metode ini bisa dikatakan
gampang-gampang susah. Namun, kalau kembali pada kenyataan bahwa setiap wacana
akan mempengaruhi subjek, maka, kita bisa melihat pengaruh wacana tersebut subjeksubjek diskursif dalam narasi—subjek naratif atau tokoh dalam cerita. Baik tokoh utama
(main character) ataupun para tokoh pendukung (supporting characters) tentu akan
berada dalam rangkaian cerita yang memformulasi wacana-wacana tertentu.
5. Pengetahuan dan Kekuasaan
Diskursus (discourse) adalah cara menghasilkan pengetahuan, beserta praktik sosial
yang menyertainya, bentuk subjektivitas yang terbentuk darinya, relasi kekuasaan yang
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ada di balik pengetahuan dan praktik sosial tersebut, serta saling keterkaitan di antara
semua aspek ini. Seperti yang dikatakan dalam The Archeology of Knowledge (1976)
Foucault telah menunjukkan adanya praktik kekuasaan yang terjadi di ranah mikro
kehidupan masyarakat. Dengan memberikan definisi bahwa kekuasaan itu tersebar,
tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan,
memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada
kehendak untuk mengetahui. Praktik kekuasaan yang terjadi inilah merupakan bentuk
beroperasinya wacana secara tidak kasat mata tetapi memiliki kekuatan yang muncul di
berbagai permukaan.
E. Kesimpulan
Pengetahuan dan kekuasaan yang saling berkelindan bisa dimanfaatkan oleh
penguasa untuk membentuk sebuas identitas bangsa. Karena pengetahuan adalah sarana
yang efektif untuk mendisiplinkan dan berkuasa atas tubuh individu manusia indonesia.
Jika penguasa ingin membuat identitas versi penguasa, maka cukup mudah bagi
penguasa untuk melakukannya lewat ilmu pengetahuan. Karena di dalam ilmu
pengetahuan terkandung term kebenaran yang menjadi asa sebuah ilmu. Dengan ilmu
pengetahuan dan kekuasan, orang akan menerima dan mengingatnya sampai di alam
bawah sadar mereka tentang identitas bangsa mereka
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ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan bagaimana kontribusi Pascasarjana dengan berbasis IPTEK (website)
dalam meningkatkan literasi mahasiswa guna meghasilkan lulusan yang berpijak pada karakter
kebangsaan. Karena baru-baru ini kemenristek menemukan doktor yang terindikasi melakukan
plagiator dalam disertasinya. Medologi yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, teknik
pengumpulan data dengan studi dokumen denga membandingkan website pascasajana UNS
dengan beberapa universitas seperti UGM, UI dan IPB, sedangkan analisisnya menggunakan
discourse analysis. Unit analisis yang teliti yaitu, konten pengumuman, sosial media, agenda,
call for papper dan jurnal dan publikasi penelitian. Hasilnya untuk unit analisis media sosial
UNS tidak punya, call for papper UNS tidak ada sedang pada konten jurnal dan publikasi
penelitian admin pascasarjana UNS belum memposting sama sekali.
Kata Kunci: New Media, pascasarjana dan Literasi

Introduction (pendahuluan)
Pascasarjana (postgraduate) menurut definisi dari laman www.hotcourses.com
suatu program pendidikan lanjutan yang diperuntukan bagi mahasiswa yang telah
menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana S1). Istilah
Postgraduate merujuk pada gelar magister (master) dan doktor (PhD).
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan survei
jumlah pengguna internet tahun 2016. Hasilnya dari 256,2 juta penduduk Indonesia,
sebanyak 132,7 juta orang menggunakan internet. Jenis Konten yang diakses 129,2 juta
(97,4%) mengakses Media sosial. Sedangkan konten media sosial yang sering
dikunjungi yaitu Facebook 71,6 juta (54%), Instagram sebanyak 19,9 juta (15%),
youtube sebesar 14,4 juta (11%), google plus sebanyak 7,9 juta (6%), Twitter 7,2 juta
(5,5%) dan yang terakhir Linkedin sebesar 796 ribu (0,6 %) 6.
Konten pendidikan yang sering dikunjungi oleh pengguna internet adalah 1).
Wikipedia: The Free Encyclopedia sebesar 54,1 juta (40,8%), 2). Situs keagamaan dan
sosial budaya diakses sebesar 23,6 juta (17,8%) 3). Pengunjung situs pendidikan
sebanyak 18 juta (13,6%) 7. Dari survei yang dilakukan oleh APJII tahun 2016 bisa
diketahui bahwa kebanyakan pengguna media sosial 129,2 juta (97,4%). Sedangkan
konten pendidikan yang sering diakses khususnya di bidang agama sebesar 23,6 juta
(17,8%).
Data pengguna internet tersebut bisa digunakan sebagai bahan acuan bahwa
pada era digital mahasiswa pascasarjana mengakses informasi yang berkaitan dengan
dunia akademik menggunakan saran new media. Misal referensi jurnal untuk penulisan
thesis atau desertasi. Era media sosial juga bisa disebut era keterbukaan informasi.
6

https://www.apjii.or.id/survei2017 (diakses 25 April 2017)
https://www.apjii.or.id/survei2017 (diakses 25 April 2017)
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Analisis subyektifitas penulis dengan teori new media yang dikemukakan oleh Mark
Poster mempunyai tanda sebagai berikut: a). Desentralisasi b). Komunikasi Dua arah c).
Situasi diluar kendali d). Demokratisasi e). Mengangkat kesadaran individu f). Orientasi
individu (Foss, 2011, hal. 339).
Definisi New Media atau Media baru yang disarikan dari Andre Rahmanto
(Wahyu, 2013) dari adalah istilah yang dipahami secara beragam, namun secara umum
ditujukan untuk media dengan platform baru karena konvergennya karakter media
cetak, audio dan visual sekaligus ditandai oleh karakter interaktivitasnya yang tinggi.
New Media identik dengan media berbasis internet dan seluler, sedangkan old media
digunakan untk menyebutkan kelompok media koran, majalah, buku, film, televisi,
radio. New Media khususnya internet telah mengubah komunikasi secara fundamental
dibandingkan media tradisional. Dari one-to-many ke one-to-one, many-to-one dan
many-to-many. Dengan internet, komunikasi lebih terdesentralisasi dan lebih
demokratis dibanding media generasi sebelumnya. Salah satunya karena ada kontek
feedback yang dimilikinya.
Jadi arus informasi di media sosial sangatlah bebas ―liberalisme informasi‖ siapa
saja dengan latar belakang yang berbeda dengan mudah mendapatkan informasi dari
new media. Termasuk mana literasi yang bisa dipercaya maupun literasi yang sifatnya
predatori. Tidak hanya itu. Tapi kesempatan untuk melakukan copy paste atau
plagiatisme pada penulisan paper juga semakin mudah. Seperti halnya kasus seorang
doktor lulusan pascasarjana Universitas Negeri Jakarta berinisial NA terduga plagiator
dalam disertasinya. Berdasarkan berita yang diterbitkan oleh tirto.id Tim Evaluasi
Kinerja Akademik (EKA) dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
mendatangi gedung pascasarjana UNJ dengan membawa sejulah berkas meliputi daftar
presensi, naskah disertasi, termasuk surat keputusan promotor kepada NA. Selain itu
Tim EKA juga melakukan pengecekan metadata dari softfile disertasi lewat Turnitin.
Hasilnya disertasi NA terindikasi plagiat, dengan menyalin karya mahasiswa lain pada
website penyedia arsip skripsi, tesis dan disertasi.
Berdasarkan pengecekan turnitin sebanyak 74,4 persen pada Bab 1 disertasi NA
berisi salinan hasil karya dari mahasiswa lain yang di dapat dari arsip skripsi, salah
satunya dari jurnalskripsitesis.com. dari kasus tersebut diharapkan kontribusi
pascasarjana dalm bidang IPTEK dapat menghasilakan lulusan yang tidak hanya
mendapat ijazah dan cumlaude, tetapi mampu mempertanggungjawabkab karyanya
yang berpijak pada karakter kebangsaan.
Permasalahan dalam papper ini bagaimana kontribusi pascasarjana uns dengan
menggunakan new media (IPTEK) dalam mewujudkan lulusan yang berpijak pada
karakter kebangsaan. Penelitian pada papper ini penulis memfokuskan pada website
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). Selanjutnya sebagai bahan
perbandingan penulis memasukkan website Pascasarjana Universitas Indonesia (UI),
Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). Metode penelitian
pada riset ini dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan
study dokumen. Sedangkan analisisnya menggunakan discource analysis.
Theory and Methods (Teori dan Metodologi)
Teori-teori yang digunakan
1. Komunikasi Massa
Komunikasi dalam konteks media massa mempunyai definisi, tokoh yang
menjadi rujukan yaitu Harold Lasswell. Lasswell mengemukakan bahwa Mass
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communication is the process whereby media organizations produce and transmit
messages to large publics and the process by which those message are sought, used,
understood and influence by audiens. Lebih singkatnya komunikasi massa mempunyai
beberapa elemen yaitu, who, says what, in which channel, to whom, with what effect?.
Selain menjelaskan dengan sederhana eleman komunikasi massa, Lasswell juga
mengidentifikasi fungsi media dalam berkomunikasi,
1. surveillance : menyediakan informasi tentang lingkungan sekitar
2. Correlation : menjelaskan beberapa pilihan tentang menyelesaikan masalah
3. Transmission: sosial dan edukasi
Berbeda dengan Denis McQuail ada delapan metaphor tentang media, yaitu
media are windows, interpreters, platforms, interactive communication, signposts, filter,
mirrors and barriers. Teori lain tentang media juga dikemukakan oleh Joshua
Meyrowitz ada tiga pandangan yang mendasari cara berpikir media, yaitu medius as
vessel, medium as language dan medium as environment (Littlejohn, 2011, hal. 333).
2. New Media
Teori tentang New Media berlandaskan pada tokoh yang bernama Mark Poster.
Berawal dari sebuah thesis pada tahun 1960 dan populer setelah dibukukan dengan
judul Second Media Age tahun 1990. Dalam teori Era media baru mempunyai dua
karakteristik dalam penyebaran dan penyiaran media: Era pertama digambarkan dengan
a). Sentralissi produksi b). Komunikasi satu arah c). Kendali situasi, untuk sebagian
besar d). Reproduksi stratifikasi sosial dan perbedaan melalui media e). Audiens massa
yang terpecah dan f). Pembentukan kesadaran sosial.
Sedangkan era media kedua bertentangan dengan era media baru yang pertama,
yaitu a). Desentralisasi b). Komunikasi Dua arah c). Situasi diluar kendali d).
Demokratisasi e). Mengangkat kesadaran individu f). Orientasi individu (Littlejohn,
2011, hal. 339).
3. Social Media
Dalam buku What is Social Media (2007), sosial media juga bisa didefinisikan
sebagai media online dalam gaya baru, yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
1. Partisipasi. Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari semua
orang yang memiliki ketertarikan. Hal ini kemudian mengaburkan batas antara
media dan khalayak.
2. Keterbukaan. Sebagian besar layanan media sosial yang terbuka untuk umpan
balik dan partisipasi. Mereka mendorong voting, komentar dan berbagi tentang
satu informasi.
3. Percakapan. Media sosial lebih baik dilihat sebagai percakapan dua arah.
Karena adanya kemudahan teknologi untuk saling terhubung antara satu dengan
yang lainnya.
4. Komunitas. Media sosial memungkinkan masyarakat dengan cepat
berkomunikasi secara efektif. Komunitas berbagi kepentingan bersama, seperti
pecinta fotografi, isu politik atau acara TV favorit.
5. Keterhubungan. Sebagian besar jenis media sosial berkembang pada sisi
memanfaatkan link ke situs lain, saling terhubung pada sebuah informasi tertentu dan
dalam waktu tanpa batas (Icrossing, 2007, hal. 5).
Pendapat lain tentang definisi media sosial (social media)? Dave Evans dalam buku
berjudul Social Media Marketing (2008) menyebut bahwa media sosial adalah bentuk
media online dengan tingkat partisipasi tinggi, dimana berita, foto, video, dan podcast
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dibuat oleh publik. Biasanya disertai dengan proses pemungutan suara untuk membuat
apa yang diposting menjadi populer. (Evans, 2008).

Metodologi Penelitian
Metodologi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan
metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya study dokumen. Studi dokumen
didalam penelitian ini yaitu membandingkan isi website di beberapa kampus di
Indonesia yang mempunyai program pascasarjana, diantaranya yaitu website
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret (UNS). Selanjutnya sebagai bahan
perbandingan penulis memasukkan website Pascasarjana Universitas Indonesia (UI),
Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Pertanian Bogor (IPB). sedangkan
analisisnya menggunakan Discourse Analysis. Sedangkan unit yang dianalisa sebagai
berikut:
Web universitas
Pengumuman Media
Agenda
Call For Jurnal
dan
sosial
Papper
Publikasi
Penelitian
Web Pasca UNS
ada
Tidak ada ada
Tidak ada kosong
Web Pasca UI
ada
ada
ada
ada
ada
Web Pasca UGM
ada
ada
ada
ada
ada
Web Pasca IPB
ada
ada
ada
Tidak ada ada
Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)
Web universitas
Pengumuman Media
Agenda
sosial

Call For Jurnal
dan
Papper
Publikasi
Penelitian
Web Pasca UNS
ada
Tidak ada ada
Tidak ada kosong
Web Pasca UI
ada
ada
ada
ada
ada
Web Pasca UGM
ada
ada
ada
ada
ada
Web Pasca IPB
ada
ada
ada
Tidak ada ada
Dari unit analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kontribusi pascasarjana UNS
yang berbasis IPTEK sudah ada namun perlu diperbaiki dalam menyampaikan
informasi kegiatan call for papper atau seminar nasional dan internasional. Karena
sebagai mahasiswa pascasarjana memerlukan kegiatan tersebut sebagai media berbagi
karya dan tentunya sebagai syarat memenuhi kelululsan karena karya mahasiswa
diwajibkan untuk prosdding di jurnal baik nasional maupun internsional.
Sedangkan pada unit analisis dengan kategori jurnal dan publikasi penelitian website
pascasarjana belum aktif mengupload jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian baik produk
internal UNS maupun eksternal guna menambah literasi mahasiswa pascasarjana UNS.
Hal itu diperlukan untuk menghindari kesamaan penelitian dan terindikasi plagiat
terhadap karya mahasiswa yang lain.
Conclusion (Simpulan)
Dari pembahasan dan hasil temuan diatas dapat disipulkan bahwa kontribusi
pascasarjana UNS yang berbasis IPTEK khususnya di era digital adalah pembuatan
website yang mempermudah sebaran informasi kepada khalayak khususnya mahasiswa
pascasarjana, namun konten yang ada peru ditingkatkan seperti akun media sosial,
informasi call for papper setiap fakultas dan yang lebih penting aktif dalam
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membagikan informasi tentang jurnal-jurnal dan publiksi penelitian baik dari pihak
UNS maupun karya dari luar UNS.
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ABSTRACT
This study aims to know about the role of human resource management (MSDM) as an effort to
realize the quality of broadcast programs on television broadcasting institutions. Competence
of human resources is very important in a company. With the existence of competence, the
company can determine the standard of knowledge, expertise, ability of one's work on certain
field. Placement of employees in a particular work unit with the basis of competence is an
action that must be done within the organization or company both government and private for
the achievement of a particular goal. The method used is qualitative with case study approach
and using library study. Based on the description, this study aims to determine the role of
organizational management in viewing the competence and placement of employees that impact
on the quality of broadcast programs in TVRI Yogyakarta. It is hoped that TVRI will be able to
strengthen national integration, to develop the character and identity of a faithful and devoted
nation, to improve the life of the nation, to advance the common prosperity in order to build an
independent, democratic, just and prosperous society in accordance with the principle, purpose,
function and direction in Broadcasting Law Number 32 Year 2002.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran manajemen sumber daya manusia

(MSDM) sebagai upaya mewujudkan kualitas program siaran pada lembaga penyiaran
televisi. Kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam suatu perusahaan. Dengan
adanya kompetensi, perusahaan dapat menentukan standar pengetahuan, keahlian, kemampuan
kerja seseorang atas bidang tertentu. Penempatan pegawai pada satuan kerja tertentu dengan
berdasarkan kompetensi merupakan tindakan yang wajib dilakukan didalam organisasi atau
perusahaan baik pemerintah maupun swasta untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Metode
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan kajian
kepustakaan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
manajemen organisasi dalam melihat kompetensi dan penempatan pegawai yang berdampak
pada kualitas program siaran di TVRI Yogyakarta. Sehingga diharapkan tayangan TVRI
mampu memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman
dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka
membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera sesuai dengan Asas,
Tujuan, Fungsi dan Arah dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002.
Kata Kunci : Manjemen SDM, Kualitas Program Televisi, LPP TVRI
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A. Pendahuluan
Sumber daya manusia merupakan bagian yang cukup penting dalam pencapaian
tujuan organisasi, baik itu perusahaan besar ataupun kecil. Tenaga kerja atau sumber
daya manusia merupakan faktor yang mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, baik
pada instansi pemerintah, perusahaan- perusahaan atau usaha-usaha sosial untuk
mendapatkan suatu balas jasa/imbalan tertentu. Sumber daya manusia adalah tentang
semua energi, keterampilan, bakat dan pengetahuan manusia yang digunakan untuk
tujuan produksi dan layanan yang berguna. Wahyudi (2009). Oleh sebab itu diperlukan
sebuah perencanaan manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat MSDM.
Menurut Hasibuan (2002:250), perencanaan sumber daya manusia adalah
merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan
efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.
Persaingan global pada saat ini sudah merupakan fenomena yang tidak dapat
dihindari dalam dunia industri, yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang serba
cepat di bidang komunikasi, informasi, dan teknologi. Salah satu diantaranya adalah
pelayanan informasi dan hiburan yaitu industri penyiaran televisi di Indonesia. Lembaga
Penyiaran Publik TVRI merupakan lembaga resmi negara yang ditugaskan untuk
memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat melalui siaran
perangkat televisi kepada masyarakat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
TVRI telah menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang jika mengacu
kepada konsep Public Service Broadcasting (PSB) dikategorikan sebagai National
Public Service Broadcasting, berarti sistem penyiaran yang dikontrol oleh publik
melalui KPI, sedangkan pendanaan dan struktur administrasinya diatur oleh peraturan
yang mengikat. Menurut UU No 32 tahun 2002 pasal 11 (1) Lembaga Penyiaran Publik
adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara,
bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk
kepentingan masyarakat. Berdasarkan peraturan ini TVRI berkewajiban memberikan
independensi informasi, keberagaman program, menjangkau minoritas dan mendidik
masyarakat melalui informasi. Kesemua faktor tersebut tentunya juga harus didukung
oleh pendanaan yang memadai dan kualitas teknik produksi siaran.
Tuntutan kompetensi yang tinggi pada pegawai televisi (broadcaster)
disebabkan oleh tuntutan yang tinggi pula dari stasiun televisi atau penonton dengan apa
yang disebut dengan kualitas. Maraknya industri pertelevisian saat ini menjadikan
kompetisi diberbagai stasiun televisi tidak terkecuali TVRI dalam menarik perhatian
masyarakat pemirsa televisi. Sehingga diantara upaya dalam merebut pemirsa televisi
adalah dengan menampilkan program acara yang berkualitas dengan memenuhi
berbagai unsur diantaranya, menarik, kreatif dan inovatif. Dalam mewujudkan program
siaran yang berkualitas maka dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang
mumpuni untuk mengemban tugas tersebut.
Penempatan pegawai pada satuan kerja tertentu dengan berdasarkan kompetensi
merupakan tindakan yang wajib dilakukan didalam organisasi atau perusahaan baik
pemerintah maupun swasta untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Hal tersebut
tentunya harus memperhatikan kompetensi pegawainya yang disesuaikan dengan tugas
dan fungsinya agar pegawai dapat merealisasikan potensinya secara penuh dan dapat
memperoleh tingkat kepuasan kerja yang tinggi. Menurut Hasibuan (2002, p29), analisis
pekerjaan atau job analysis adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apasaja yang
harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Aktivitas dalam analisa
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pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan yang harus dikerjakan,
bagaimana mengerjakann dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisa
pekerjaan menghasilkan uraian pekerjaan (job description) dan spesifikasi pekerjaan
(job specification) yang berguna untuk aktivitas pengelolaan SDM selanjutnya.
Karakteristik kompetensi pegawai adalah mampu bekerja secara efektif,
memiliki motif, bakat, keterampilan pada berbagai aspek, citra diri, peran sosial dan
ilmu pengetahuan tertentu.Robotham(1996:p27)Sumber : Riyanto (2002). Intinya,
kompetensi digunakan untuk merencanakan, membantu, dan mengembangkan perilaku
dan kinerja seseorang sehingga lebih terarah, tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
Suatu instansi pemerintah ataupun organisasi publik lainnya diharapkan selalu
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa Sehingga dapat
mencapai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Fandi
Tjiptono (1996:p51) mengemukakan bahwa konsep kualitas itu sendiri sering dianggap
sebagai ukuran relative kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri dari kualitas desain
dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan fungsi spesifikasi produk
sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran seberapa jauh suatu produk mampu
memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan.
Ketika mengamati kualitas program acara pada televisi, maka akan sangat terkait
dengan satuan kerja bidang programming. Hal tersebut menjadi lumrah karena setiap
tayangan yang muncul pada layar kaca televisi merupakan produk yang berawal dari
bidang programming. Menurut Cosmalinda dalam buku TVRI 50 tahun Mengawal
Persatuan, bagi setiap stasiun penyiaran, program dan programming adalah bisnis inti
yang harus ditopang oleh seluruh bidang pendukung dari mulai teknologi dan peralatan
produksi, sumber daya manusia, keuangan dan bidang-bidang lainnya, untuk
menjalankan strategi yang telah ditetapkan guna merengkuh target penonton yang
sebanyak-banyaknya. Dalam perkataan lain, programming adalah ―lifeblood‖ lembaga
penyiaran televisi. Tanpa programming yang muncul dilayar hanyalah color bar atau
pola teknik. Sehingga peran dari sumber daya manusia menjadi nilai penting dalam
mewujudkan tayangan program siaran televisi yang berkualitas.
Dalam kaitannya dengan bagian produksi program konten siaran di TVRI,
secara struktur tebagi menjadi dua bagian yaitu bidang produksi berita dan produksi
non-berita atau hiburan. Pada kesempatan ini peneliti lebih memfokuskan kepada
bagian produksi non-berita (hiburan). Hal ini dirasa lebih menarik peneliti karena pada
bagian produksi hiburan lebih menonjolkan kualitas program yang lebih banyak untuk
dikaji. Pada bagian produksi non-berita selain program acaranya dituntut untuk harus
memberikan nilai informasi dan pendidikan yang dikemas dalam program yang
memiliki unsur estetika dalam sebuah tayangan televisi. Sehingga untuk mewujudkan
tayangan tersebut dibutuhkan sumber daya manusia berkompeten serta penempatan
pegawai yang tepat untuk menduduki bagian-bagian pekerjaan yang sesuai dengan
kompetensi yang dimiliki.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana peran manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai upaya
mewujudkan kualitas program siaran di lembaga penyiaran TVRI Yogyakarta?
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Berdasarkan rumusan diatas maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui peran manajemen sumber daya manusia (MSDM) sebagai upaya
mewujudkan kualitas program siaran di lembaga penyiaran TVRI Yogyakarta
B. Metode dan Landasan Teori Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi kasus (case study) dengan mengkaji berbagai data kepustakaan tentang
kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas produksi program siaran di TVRI.
Data diperoleh dari berbagai sumber baik dari studi leteratur/kepustakaan, data
perusahaan, media online, pendapat tokoh atau pakar serta karya tulis ilmiah lainnya
sebagai data pendukung. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan
dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah
bahan penelitian. Dalam metode ini peneliti langsung berhadapan dengan teks atau data
angka dan bukan pengetahuan langsung dari lapangan. Teks memiliki sifat-sifatnya
sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. (Mestika Zed: 2008: 3-4).
Landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dari penelitian ini adalah
manajemen sumber daya manusia (MSDM). Dalam setiap organisasi manajemen
sumber daya manusia merupakan aset kritis yang dimilikinya. Teori Manajemen sumber
daya manusia kontemporer merupakan bidang ilmu yang menerangkan tentang
manajemen sumber daya manusia yang berakibat positif dalam mengelola sumber daya
manusia dalam organisasi. Semua perkembangan yang terjadi dapat disimpulkan
bermuara pada suatu prinsip yang sangat fundamental, yaitu bahwasannya Manusia
tidak mungkin diperlakukan sama dengan alat produksi lainnya, melainkan
harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Timbulnya berbagai motivasi
menekankan bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang sangat kompleks, tidak hanya
menyangkut peningkatan tarap hidup dalam arti kebendaan, akan tetapi ada berbagai
kebutuhan lain seperti keamanan sosial, keinginan untuk diterima, prestise, serta
pengembangan diri yang harus di penuhi. (Miles R.E: 39-43).
C. Hasil dan Pembahasan
Kompetensi Sumber Daya Manusia
Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat
yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang
untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut
dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Menurut
Hutapea dan Thoha (2008:4), ada beberapa defenisi kompetensi yaitu:
1. Boyatzis(1982)
Mendefinisikan ―kompetensi‖ sebagai ―karakteristik dasar dari seseorang yang
menghasilkan efektivitas dan atau kinerja yang superior (unggul) dalam bekerja‖.
Sedangkan menurut Spencer, McClelland & Spencer (1994), kompetensi diartikan
sebagai karakter individu yang dapat diukur dan ditentukan untuk menunjukkan
perilaku dan performa kerja tertentu pada diri seseorang.
2. Woodruffle (1991) and Woodruffle (1990)
Membedakan antara pengertian competence dan competency yang mana
competence diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu
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menunjukkan ―wilayah kerja dimana orang dapat menjadi kompeten atau unggul‖,
sedangkan competency merupakan konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu
menunjukkan ―dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul (competent)‖.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Pasal 3 tentang Pendidikan dan
Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa ―kompetensi dan
karakteristika yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa: pengetahuan,
sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya‖.Dengan demikian
kompetensi yang dimiliki pegawai/individu berhubungan langsung dengan pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dengan
kompetensi yang dimiliki akan menentukan jabatan yang sesuai di dalam organisasi.
Penentuan jabatan dalam sebuah organisasi sangat penting, karena hal ini terkait dengan
kemampuan dan pengetahuan seseorang. Dengan menempatakan pegawai dalam sebuah
jabatan tertentu dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki maka berpengaruh pada
kinerja organisasi itu sendiri. Sehingga dalam kaitannya dengan kualitas program siaran
sangat ditentukan dengan keberadaaan posisi atau jabatan dari pegawai yang ada dalam
organisasi penyiaran.
Indikator Penilaian Kompetensi
Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat
kinerja yang diharapkan untuk katagori baik atau rata-rata. Penentuan ambang
kompetensi yang dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleksi,
seksesi perencanaan, evaluasi kinerja dan pengembangan SDM.
Dalam bukunya yang berjudul kompetensi plus, Hutapea dan Toha (2008:28)
menyebutkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu
pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan, dan prilaku individu.
Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang
digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan
turut
menentukan
berhasil
tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai
pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi
karyawan yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka akan bekerjatersendatsendat
Keterampilan (Skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan dengan baik
dan maksimal.
Sikap (attitude) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai di
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan
perusahaan. Apabila karyawan mempunyai sifat yang pendukung pencapaian tujuan
organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan
dilaksanakan dengan sebaik- baiknya.
Pegawai (SDM) TVRIYogyakarta
TVRI Stasiun D.I. Yogyakarta sampai saat ini telah mempunyai kurang lebih
berjumlah 274 pegawai. Terdiri dari 2 bagian besar yaitu Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan pegawai kontrak. Seluruh pegawai telah terbagi dalam beberapa bidang
dan bagian-bagian sesuai dengan keahlian dan tingkat pendidikannya.
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Berikut adalah tabel data kepegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang
ada di TVRI Stasiun Yogyakarta.
Sumber : Humas TVRI Stasiun Yogyakarta

Dilihat dari data tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pegawai yang berada di
bidang Program dan Pengembangan Usaha berjumlah 57 orang. Lebih dari setengah
dari jumlah keseluruhannya merupakan pegawai yang tingkat pendidikannya lulusan
Sarjana. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dibidang produksi program mempunyai
pegawai yang secara tingkat pendidikan tinggi dapat dikatakan berkompeten. Namun
apakah hal tersebut selalu berbanding lurus, karena seperti yang diketahui bahwa untuk
menciptakan produk program siaran televisi yang berkualitas dibutuhkan sumber daya
manusia yang memiliki tingkat kinerja tinggi dan berkompeten, mengerti dan
memahami kaidah-kaidah dalam produksi televisi. Jika melihat hasil dari pendapat
masyarakat terhadap kualitas tayangan TVRI tentunya akan beragam. Namun
kebanyakan telah berpendapat bahwa tayangan TVRI kurang berkualitas, hal tersebut
diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran S Rahmat
Arifin saat jumpa pers di Kantor KPI di Jakarta, dalam kompas.com, Jumat (20/9/2013)
"Catatan penting, ke depan TVRI harus memperbaiki kualitas produksi program."
Dalam survei pendapat yang dilakukan oleh kompas.com Hasil jajak
pendapat Kompas pada tanggal 11-12 Agustus 2016 menunjukkan, dalam setahun
terakhir jumlah responden yang masih cukup sering menonton TVRI tergolong kecil,
hanya 20 persen. Sebanyak 62 persen responden masih suka menonton televisi publik
ini meskipun hanya sesekali atau jarang sekali. Sementara itu, 18 persen responden
mengaku tidak pernah menonton TVRI dalam setahun terakhir. Alasan responden tidak
lagi menonton TVRI antara lain karena tidak tertarik dengan acara atau program yang
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disajikan TVRI (37,8 persen) dan karena kualitas gambar yang tidak baik (23,6 persen).
Sedangkan responden yang masih suka menonton TVRI menyatakan bahwa acara atau
program yang disajikan TVRI bagus dalam artian informatif, mendidik, dan menghibur
(66,6 persen). Acara yang paling sering ditonton responden dari TVRI terutama terkait
dengan berita-berita terkini, baik berita lokal, nasional, maupun internasional. TVRI
bisa menjadi saluran alternatif yang mengimbangi sajian dari stasiun televisi yang lain
(20,4 persen). Sehingga jika kompetensi pegawai mumpuni namun kualitas produksi
tidak menghasilkan sesuai yang harapkan, maka diperlukan analisis terhadap tingkat
kinerja pegawai.
Kinerja Pegawai
Kinerja merupakan penampilan hasil karya seseorang dalam bentuk kualitas
ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan penampilan
individu maupun kelompok kerja pegawai. Tiga hal penting dalam kinerja adalah
tujuan, ukuran, dan penilaian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan
strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan ini akan memberikan arah dan
mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi dari
setiap personel. Tetapi ternyata tujuan saja tidak cukup, sebab itu diperlukan ukuran
apakah seseorang personel telah mencapai kinerja yang diharapkan.
Dimensi-dimensi yang dijadikan ukuran kinerja, menurut Nawawi (2000:97) adalah:
1. Tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan baik yang
diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang bersumber dari
pengalaman kerja.
2. Tingkat kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja, agar pekerja
sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, yang memungkinkan
tercapainya hasil sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Untuk manajemen sumber daya manusia, proses penilaian kinerja dapat
menunjukan adanya kebutuhan adanya pengembangan tambahan sebagai suatu alat
untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya hasil penilaian kinerja yang
mengindikasikan bahwa seorang pegawai mempunyai potensi untuk bekerja dengan
baik di suatu posisi yang dipromosikan, maka pegawai tersebut mempunyai kesempatan
untuk menduduki suatu posisi yang lebih tinggi.
Penilaian kinerja yang bertujuan pengembangan juga mencakup pemberian
pedoman kinerja pegawai di kemudian hari. Umpan balik akan menyadarkan pegawai
tentang kelemahan dan kekuatan kinerja massa lalu dan menentukan arah yang harus
dipilih pegawai untuk memperbaikinya. Pegawai ingin mengetahui secara khusus,
bagaimana mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka dimassa mendatang.
Karena penilaian kinerja dirancang untuk menanggulangi masalah-masalah kinerja yang
buruk, penilaian harus dirancang untuk mengembangkan pegawai dengan lebih baik.
Kualitas Produksi
Pengertian dari kualitas sampai saat ini menjadi kabur maknanya ketika kita
mulai bertanya: Kualitas menurut siapa? Dalam keadaan bagaimana? Kualitas macam
apa?. Hal ini akan menjadi lebih kabur lagi ketika berbincang tentang kualitas dalam
media massa, khususnya televisi. Pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kualitas
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dalam televisi bisa dijawab hanya dalam konteks tujuan yang ditetapkan oleh televisi
menurut perspektif dan orientasi nilai-nilai tertentu. Lord Reith dari British
Broadcasting Corporation (BBC) menerangkan pengertian kualitas berdasarkan pada
nilai-nilai kaum elite Inggris pada masa hidupnya. Namun agreement tentang standart
nilai-nilai menjadi kabur akibat tekanan budaya konteporer plural yang terus meningkat.
Stasiun yang lain seperti NHK menghadapi tantangan yang sama. Oleh karena itu, NHK
menciptakan sepuluh kriteria untuk mengukur kualitas program televisi. Fred Wibowo
(2007:47)
Adapun kriteria dalam mengukur kualitas program pada Stasiun Televisi NHK
dalam buku Fred Wibowo (2007: 49) adalah:
1. Kesatuan antara gagasan dan kebenaran.
2. Kesatuan antara kemampuan daya cipta dan kemampuan teknis.
3. Relevan untuk setiap masa
4. Memiliki tujuan yang jelas dan luhur
5. Mendorong kemauan belajar dan mengetahui
6. Mereduksi nafsu dan kekerasan
7. Keaslian (originalitas)
8. Menyajikan nilai-nilai universal
9. Menampilkan sesuatu yang baru dalam gagasan, format, dan sajian.
10. Memiliki kekuatan mendorong perubahan yang positif
Kesepuluh kriteria tersebut memiliki bobot nilai yang sama. Perbedaan kualitas program
ditentukan oleh berapa banyak sebuah program memenuhi kesepuluh kriteria tersebut.
Landasan kriteria ini jelas dan konkrit sebagai sarana penilaian program televisi.
Menurut Gasperz dalam Sinambela (2006:7) mengemukakan bahwa pada
dasarnya kualitas mengacu pada pengertian pokok yaitu sebagai berikut :
- Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan
langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan
pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaanproduk
- Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau
kerusakan
Menurut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hasil survei index kualitas
program televisi, bahwa kualitas program televisi dapat dilihat dari sejauh mana suatu
program telah memenuhi fungsi dan kegunaannya pada pemirsa, terlepas dari apakah
suatu program siaran itu secara estetis berkualitas atau bukan. Dan sejauh mana
program televisi tidak melanggar kode etik dan aturan perundang-undangan yang ada.
D. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil kajian dari beberapa data mengenai manajemen dan
kompetensi sumber daya manusia yang ditemukan oleh peneliti diatas, maka untuk
mewujudkan kualitas produksi pada perusahaan tidak hanya memiliki kompetensi dari
pegawainya saja, namun harus diikuti dengan semangat kinerja tinggi. Seperti yang
terlihat, dimana mayoritas pegawai pada TVRI Yogyakarta khususnya dibidang
produksi program ditempati oleh pegawai yang memiliki jenjang pendidikan sarjana.
Dengan bekal sumber daya manusia yang ada seharusnya TVRI mampu untuk
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mengasilkan produk yang berkualitas. Namun tidak menutup kemungkinan juga
tentunya masih terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan kualitas program acara
TVRI menjadi kurang berkualitas. Oleh sebab itu diperlukan rancangan organisasi
dengan menerapkan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang sesuai dengan
teori MSDM sehingga diharapkan pegawai akan melakukan lebih banyak self direction
dan self control sehingga dapat menyumbagkan kompetensi terbaiknya yang kemudian
akan berdampak pada kualitas program siaran di TVRI Yogyakarta.
Pesan yang dapat kita cermati sebagai generasi penerus bangsa adalah selalu
meningkatkan kemampuan pribadi merupakan upaya yang mutlak dilakukan seiring
dengan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dinamika
kehidupan sosial manusia. Perubahan terhadap kebutuhan masyarakat dalam
mengkonsumsi informasi dan hiburan pada televisi menuntut juga kualitas program
siatan televisi agar dapat diterima dan dinikmati oleh masyarakat. Kualitas program
siaran televisi diwajibkan memberikan tayangan yang mempunyai nilai edukasi tentang
karakter kebangsaan sehingga akan berdampak pada pemirsa yang kemudian memiliki
pengetahuan dan jiwa karakter kebangsaan yang tinggi. TVRI sebagai salahsatu
lembaga penyiaran publik menjadi wajib hukumnya dalam menyiarkan tayangan yang
mempunyai keterkaitan dengan pembentukan karakter kebangsaan. Sesuai denganasas,
tujuan, fungsi, dan arah penyiaran seperti tertuang dalam UU Tentang Penyiaran
Nomor 32 Tahun 2002 yaitu memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati
diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan
kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis,
adil dan sejahtera. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi
sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.
Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam proses
penyusunan penelitian ini. Keterbatasan pengetahuan peneliti dan sulitnya mendapatkan
referensi data khususnya dalam jurnal mengenai kompetensi sumber daya manusia
terhadap kualitas produksi program televisi menjadi kendala yang berarti. Maka dari itu
diharapkan hasil penelitian ini menjadi peluang bagi peneliti berikutnya untuk dapat
menggali lebih dalam tentang sumber daya manusia dan kualitas produksi program
acara televisi.
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ABSTRAK
Ideologi yang melatarbelakangi suatu program televisi bermacam-macam. Namun tidak
sedikit yang akhirnya bersumber pada ekonomi. Pada program televisi DR. OZ Indonesia
banyak hal menarik yang dapat diungkapkan mengenai motif di balik program tersebut.
Selain edukasi untuk masyarakat juga ada motif ekonomi yang paling mendominasi
ideologi program tersebut. Secara kritis program ini dibedah untuk mengetahui ideologi di
balik program. Sosok pemilik perusahaan tak luput dari ideologi program maka juga masuk
di dalamnya berupa motif kuasa.
Kata kunci:Ideologi, kapitalisme, dan program televisi.
ABSTRACT
Ideology behind an assortment of television programs. But not a few who finally comes
economy. On the television program DR. OZ Indonesia lot of interesting things that can be
expressed about the motives behind the program. In addition to public education there are
also economic motives most dominating ideology of the program. This program critically
dissected to determine the ideology behind the program. The figure of the owner of the
company did not escape from the ideology of the program is also included in the form of
motive power.
Keywords: Ideology, capitalism, and television programs.
PENDAHULUAN
Pada perkembangan jaman seperti saat ini program-program di televisi
berkembang pesat termasuk juga keketatan dalam persaingannya. Persaingan terjadi
dimana-mana yang memaksa kreativitas dan ide-ide segar harus muncul. mereka dituntut
untuk menghasilkan ide-ide segar agar dapat menarik hati pemirsa. Tema-tema dalam
program televisi kini sudah beragam tidak monoton. Selain menarik minat pemirsa, hal ini
dilakukan juga sebagai bentuk pemberian identitas bagi stasiun televisi.
Misalnya adalah stasiun televisi Transtv. Transtv banyak menghadirkan programprogram yang unik misalnya talkshow tentang kesehatan yang dipandu dua orang dokter
muda dalam DR. OZ Indonesia. Program talkshow ini unik karena materi-materi yang
disampaikan tidak hanya hal yang umum, bahkan hal-hal yang selama ini dianggap tabu
dan mitos di masyarakat dibahas dengan disertai replikanya. Selain dari segi materi
tentang keberaniannya menguak hal-hal tersebut, program talkshow yang satu ini juga
unik dari segi presentatornya yaitu dua orang dokter muda satu laki-laki yang bernama dr.
Ryan Tamrin dan satu perempuan yang bernama dr. Reisa Broto Asmoro dengan
penampilan modisnya yang mampu mebius para pemirsa layaknya para artis-artis ibukota.
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Keunikan-keunikan pada program televisi menjadi hal menarik untuk disoroti,
apalagi ketika diluar pada biasanya dikhalayak. Jika dokter biasanya identik dengan
seragam putihnya dengan stetoskop di lehernya tapi pada program talkshow ini
ditampilkan beda bahkan bertolak belakang. Tema-tema mengenai hal-hal yang tabu dan
mitos diungkap dan dibahas di sini tanpa harus ditutup-tutupi. Kemudian ada hal menarik
lainnya yaitu mengenai perkembangan dari program ini yang pada kahir-akhir ini
mendatangkan bintang tamu dan di akhir segmen akan mempromosikan produk tertentu.
Jika dilihat dengan kacamata Kajian Budaya sudah barang tentu keunikan-keunikan yang
diciptakan ini mengandung makna tersirat yang perlu diungkap di balik hal tersebut yaitu
mengenai ideologinya. Ide-ide yang muncul hingga lahirnya program ini sudah barang
tentu diilhami oleh suatu ideologi tertentu. Hal inilah yang perlu untuk diungkap agar
dapat diketahui apakah murni tuntutan persaingan atau adakah motif lainnya.

METODE DAN KAJIAN TEORI
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data
menggunakan teknik observasi dan mencatat. Data berupa suatu program televisi yang
ditayangkan secara berkala agar dapat dilihat kecenderungannya. Selain itu, untuk
menelaah permasalahan di atas diperlukan teori. Sebelumnya harus mengetahui
permasalahan yang ada agar teori yang digunakan sesuai sehingga tidak mubazir. Dalam
karya ilmiah teori diperlukan untuk membantu peneliti memecahkan masalah (Ratna,
2010: 49). Berdasarkan permasalahan di atas maka akan menggunakan teori media dalam
kajian budaya, teori dekonstruksi, teori diskursus, dan teori hegemoni.
1.1. Teori Media dalam Kajian Budaya
Dalam kehidupan ini apa yang ada, apa yang terjadi biasa disebut dengan
realita belum tentu sesuai seperti apa yang terlihat. Semua yang ada dipenuhi dengan
gambar dan tulisan di berbagai media sebagai wakil kehidupan manusia. Bahkan cara
pandang dan berperilaku terhadap realitas sosial menggunakan perantara media
massa. Media massa seolah mengajarkan pada untuk bertindak dan memandang suatu
hal dari perspektif mereka. Secara tidak langsung sudah membelenggu dalam
pengaruh media massa dan sudah terbudayakan. Maka dalam kajian budaya dan
kajian media berusaha mengungkap hal tersebut (Hall dalam Ida, 2014: 3).
1.2. Teori Dekonstruksi
Tokoh pencetus dekonstruksi ini adalah Jacques Derrida. Derrida
menampilkan konsep difference dan difference untuk menolak hegemoni
fonosentrisme dan logosentrisme pada prisip teks semiotika Saussure tentang
dikotomi penanda dan petanda (Ratna, 2010: 180-181). Dekonstruksi adalah
pembongkaran sebuah teks untuk mencari tahu dan menunjukkan asumsi-asumsi yang
dipegang teks tersebut. Dekonstruksi ingin membongkar asumsi-asumsi tak disadari
yang bekerja dalam teks (Barker, 2005:102-103). Seperti yang juga dikatakan oleh
O‘donnell bahwa pembongkaran dalam dekonstruksi seperti membongkar mesin
(nantinya akan dapat dipasang kembali) bukan hanya sekedar mencari kenikmatan
membongkar bangunan begitu saja. Maka, dekonstruksi bersifat destruktif (2009: 58).
Dekonstruksi juga berarti bahwa strategi yang digunakan untuk mengguncang
kategori-kategori dan asumsi-asumsi dasar dari pemikiran yang telah ada sebelumnya.
Upaya untuk mengkritisi dan membongkar berbagai asumsi-asumsi dasar yang
menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri (Lubis, 2014: 35).
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Pada permasalahan ini teori dekonstruksi digunakan untuk membongkar cara
pendekonstruksian program talkshow DR. OZ Indonesia kepada para pemirsa. Hal-hal
yang semula dianggap tabu dimunculkan dan dibahas di depan khalayak.
1.3. Teori Diskursus
Teori diskursus dikemukakan oleh Michel Foucault. Foucault mengemukakan
tentang kuasa yang diperoleh dari wacana. Baginya subjek mengalami penyejarahan
secara mendasar, yaitu subjek semata-mata merupakan produk sejarah. Subjektivitas
merupakan ciptaan wacana. Wacana menjadikan mampu seseorang berbicara untuk
menempati posisi subjek. Posisi subjek adalah perspektif atau sekelompok makna
wacanayang membuat wacana dapat dipahami. Berbicara adalah adalah menempati
posisi subjek yang telah ada sebelumnya dan patuh pada kuasa pengatur dalam
wacana tersebut (Barker, 2005: 229).
Habermas menjelaskan tentang dikursus mengenai bentuk komunikasi yang
aneh dan tidak nyata di mana partisipan mengikatkan diri mereka pada kekuatan
argument yang lebih baik tanpa ada paksaan dengan tujuan mencapai kesepakatan
tentang kevalidan atau ketidakvalidan klaim-klaim yang menjadi persoalan. Diskursus
merpakan syarat bagi yang tak bersyarat (McCarthy, 2015: 378).
Pada permasalahan ini teori diskursus digunakan untuk membahas motif dari
adanya program talkshow DR. OZ Indonesia. Setelah diketahui latar belakang adanya
program talkshow DR. OZ Indonesia maka akan terkuak pula motif-motif dibaliknya.
1.4. Teori Hegemoni
Tokoh terkenal dari teori hegemoni ini adalah Gramsci. Hegemoni adalah
strategi-strategi yang dipakai untuk melanggengkan pandangan-pandangan dunia dan
kelompok-kelompok sosial yang sedang berkuasa. Hegemoni merupakan suatu usaha
karena bukan merupakan entitas yang statis maka usaha-usaha perlu dilakukan agar
tetap langgeng (Barker, 2005: 81).
Teori hegemoni digunakan untuk melihat dampak bagi pemirsa program
talkshow DR. OZ Indonesia. Setelah menonton program tersebut perlu diketahui
dampaknya pada pemirsa yang dikaitkan dengan motif ditayangkan program itu.
1.5. Teori Ideologi
Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu idea dan logos.
Idea artinya ide, gagasan dan logos artinya ilmu. Jadi secara etimologis ideologi
adalah ilmu yang mempelajari tentang ide-ide atau gagasan. Ideologi merupakan
seperangkat ide, gagasan manusia yang digunakan sebagai pedoman hidup. Menurut
Barker, ideologi adalah pengalaman yang dijalani sehari-haridan merupakan
seperangkat system gagasan sistematis yang berperan mengatur elemen-elemen sosial
yang beragam dan mengikatnya menjadi satu, berperan sebagai pengikat sosial dalam
pembentukan blok-blok hegemonis dan kontrahegemonis (2005:80). Teori ideologi
ini akan memberikan pengetahuan jenis ideologi apa yang ada pada program talkshow
DR.OZ Indonesia.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1. Ideologi dalam program talkshow DR. OZ Indonesia
Program talkshow DR. OZ Indonesia merupakan tayangan mingguan di
stasiun Transtv. Jika dulu dalam seminggu dua kali yaitu hari Sabtu dan Minggu
tetapi sekarang seminggu tiga kali setiap hari Jumat pada pagi hari pukul 08.30-09.30
WIB dan hari Sabtu dan Minggu pukul 15.00-16.00 WIB.
Saat persaingan antar stasiun televisi meningkat, mereka berlomba-lomba
menarik hati pemirsanya agar rating tinggi melalui program-program andalan.
Otomatis berimbas pada pemasangan iklan-iklan meningkat di program-program
dengan rating tinggi dan keuntungan yang diperoleh secara finansial.
Stasiun-stasiun televisi tidak begitu saja dapat menayangkan programprogram yang ada. Di Indonesia ada lembaga khusus sensor film dan komisi yang
mengawasi program-program yang ditayangkan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI). KPI selain bertugas mengawasi program televisi juga bertugas untuk
menyelesaikan sengketa penyiaran televisi dan memiliki hak untuk menghentikan
penayangan program tertentu apabila dianggap melanggar kode etik dan aturan
penyiaran di Indonesia. Apabila sekitar tahun 1990-an di pojok kanan televisi kita
akan terlihat simbol yang menandakan tayangan itu ditujukan untuk siapa. Simbolsimbol itu diantaranya adalah A untuk kategori anak-anak, BO untuk kategori
bimbingan orang tua, dan D untuk kategori dewasa. Namun, sekarang ini tidak
semua program televisi menggunakan simbol tersebut karena sudah menyesuaikan
dan simbol tersebut digunakan khusus untuk program dewasa baik yang tayang
dibawah jam 9 maupun di atas jam 9.
Stasiun televisi mulai memilah tema-tema apa yang akan dijadikan tema
programnya. Tema yang dipilih akan mempengaruhi pilihan pemirsa, sehingga
otomatis tema yang tidak terlalu banyak minatnya tidak akan diangkat. Biasa untuk
media mengangkat tema-tema kontroversial. Kondisi ini berbeda bagi salah satu
stasiun televisi swasta ini yaitu Transtv.
Trantv tergabung dalam perusahaan Trans Corp yang merupakan anak
perusahaan dari CT Corp. CEO dari CT Corp adalah Chairul Tanjung dan untuk
direktur utama perusahaan medianya, Transtv adalah Wisnutama. Transtv
menampilkan ide-ide segar dalam penyiaran program. Bila kebanyakan stasiun
televisi bersaing untuk menampilkan sinetron remaja popular atau berfokus
menggiring opini publik melalaui berita-beritanya, berbeda dengan Transtv yang
menampilkan program-program realityshow yang berbalut berbagai tema.
Transtv memang tergolong stasiun televisi yang peling banyak menampilkan
tema pada programnya. Tema yang diangkat adalah pariwisata, pencarian bakat,
berita yang berimbang, investigasi peristiwa, komedi, religi, dan kesehatan. Tema
kesehatan yang jarang diangkat oleh stasiun-stasiun televisi yang lain tetapi Transtv
mengankat tema dalam program unik. Jika biasanya tema kesehatan ditayangkan
dalam bentuk senam aerobik, pemaparan tentang kesehatan, atau konsultasi
kesehatan tetapi di sini ditampilkan dalam bentuk talkshow yang diberi judul DR.
OZ Indonesia.
Talkshow serupa juga ada di Negara lain seperti Amerika misalnya.
Kemudian program ini diadopsi di Indonesia dengan tambahan Indonesia pada
judulnya. DR. OZ Indonesia merupakan program talkshow sehingga peran penonton
di studio dibutuhkan selain peran pemirsa di rumah. Biasanya interaksi dengan
penonton adalah sesi tanya jawab baik secara langsung bagi penonton di studio dan
pertanyaan di media sosial, twitter, dari pemirsa di rumah.
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Pertanyaan-pertanyaan yang muncul tidak hanya yang biasa terjadi dalam
kehidupan sehari-hari tetapi hal-hal yang selama ini dianggap tabu bahkan mitos
kesehatan juga dibahas di sini. Hal ini merupakan suatu pembongkaran system
pengetahuan masyarakat yang ada selama ini bahwa hal-hal tabu dan tentang mitos
dibongkar kemudian dijadikan pengetahuan baru. Misalnya mengenai mitos menelan
permen karet8 yang akan bertahan selama 7 tahun. Seperti kasus ini apabila secara
tidak sengaja tertelan maka akan bingung memberikan pertolongan. Namun, berbeda
ketika sudah ada penjelasan bahwa permen karet yang tertelan akan dapat keluar
melalui system pencernaan walaupun tidak dapat dicerna. Maka dapat diberikan
pertolongan dan perawatan dengan menjaga system pencernaan agar dapat bekerja
dengan baik agar permen karet dapat keluar. Misalnya lagi perempuan yang sedang
menstruasi tidak boleh minum es karena dapat menyebabkan kanker karena darah
akan menggumpal/membeku dan akan tertinggal di dalam Rahim yang akan
menyebabkan kanker Rahim. Setelah dibuktikan secara medis ternyata hal ini
hanyalah mitos karena tidak terbukti. Ketika seorang perempuan sedang minum es
maka akan masuk dalam saluran pencernaan bukan Rahim maka yang akan bereaksi
adalah lambung dan secara otomatis ketika es masuk dalam tubuh suhunya sudah
secara otomatis sesuai suhu tubuh berbeda dengan suhu es di luar tubuh. Informasi
seperti ini penting untuk disebarluaskan sebagai pengetahuan karena apabila tidak
diketahui selamanya masyarakat awam akan mempercayai itu dan mungkin bisa
merugikan dirinya.
Selain secara konten, pembongkaran juga dilihat dari segi tampilan seorang
dokter. Dokter pada jaman dulu identik dengan baju putih dan berpenampilan kaku,
serius, bahkan cenderung menyeramkan. Namun, di sini sosok dokter ditampilkan
dengan cantik dan tampan bahkan modis sehingga konstruk seorang dokter jaman
dulu dan jaman sekarang sudah mulai berubah. Perubahan ini entah karena tuntunan
dokter yang juga berprofesi sebagai publik figur atau memang karena terkena arus
modernisasi. Entah apa alasannya, hal ini telah membawa angin perubahan dan juga
menarik perhatian pemirsa.
Dari fenomena-fenomena yang terjadi, bagi orang-orang kajian budaya tidak
cukup melihat itu saja tetapi juga perlu dilihat lebih jauh lagi akarnya yaitu ideologi.
Dekonstruksi yang dilakukan pada masyarakat melalui program ini memberikan
gelitikan untuk mengetahui ideologi pemiliknya. Seperti yang telah dijelaskan di
awal bahwa trantv merupakan anak perusahaan CT Corp yang dimiliki oleh Chairul
Tanjung, ini adalah hal menarik. Jejak sepak terjang Chairul Tanjung perlu
diperhatikan. Ia merupakan pebisnis sukse yang mulai merintis sejak kuliah dan
pernah menjabat sebagai menteri di beberapa kementerian era Presiden SBY.
Terakhir, menjelang pemilihan presiden pada tahun 2014 namanya muncul menjadi
salah satu bursa calon presiden. Mulai banyak yang menampilkan sosoknya bahkan
telah diluncurkan pula profilnya dalam bentuk biografi, tetapi pada kenyataannya ia
tidak masuk dalam bursa capres. Dari anak desa kini menjelma menjadi milyunair
dunia. Pandangan-pandangan hidupnya otomatis diturunkan pada semua usaha-usaha
yang ia jalani. Maka menguak ideologi seorang Chairul Tanjung juga secara otomatis
dapat menguak ideologi program talkshow DR. OZ Indonesia. Di mana-mana sudah
jelas bahwa namanya pengusaha/ pebisnis akan selalu mencari untung dengan
berbagai cara. Misalnya yang dilakukan Chairul Tanjung dengan memiliki sikap
terbuka terhadap perusahaan multinasional sehingga dapat terbuka kesempatan untuk
8

http://m.republika.co.id/berita/gaya-hidup/info-sehat/10/09/15/134709-12-mitos-dalam-duniakesehatan-haruskah-dipercaya
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bekerja sama dan membentuk jaringan. Jelas ideologinya adalah kapitalisme. Ketika
pasar berminat maka akan berlomba-lomba memenuhi permintaan pasar demi
meraup keuntungan. Namun, mengingat bahwa ia adalah tokoh negarawan tentunya
juga memiliki sikap nasionalisme. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditayangkan
program My Trip My Advanture dengan memperlihatkan kekayaan wisata Indonesia
bahkan yang belum terjamah sekalipun untuk mendukung sector pariwisata
Indonesia dari segi promosi dan program yang sedang dibahs ini DR. OZ Indonesia
untuk memberikan pengetahuan bagi warga Indonesia. Meskipun demikian tetaplah
induknya adalah kapitalisme karena bagaimanapun juga tetap untuk meraup untung.
Pembawa acara DR. OZ Indonesia adalah dua orang dokter muda yaitu dr.
Ryan Tamrin dan dr. Reisa Broto Asmoro. Dokter Reisa adalah juara 2 Putri
Indonesia tahun 2010 dan mewakili Indonesia dalam ajang Miss International tahun
2011 serta menikah dengan pangeran keraton Surakarta.
1.2. Motif program talkshow DR. OZ Indonesia
Setelah mengetahui ideologi dari program ini, maka perlu diketahui juga
motifnya agar menjadi lengkap latar belakang tujuan ditayangkannya program
DR.OZ Indonesia. Motif yang ditemukan pertama adalah jelas motif ekonomi. Usaha
yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Contoh konkret
adalah sekarang di beberapa segmen DR. OZ Indonesia seperti ada topic bahasan
yang telah dipesan sebelumnya agar ketika di akhir segmen dapat mepromosikan
produknya. Selain itu, juga menggunakan bintang tamu kalangan artis untuk semakin
meningkatkan nilai jual produk tersebut. Dari sini maka program akan dapat
menghasilkan keuntungan lebih tinggi dan ganda di samping mendapat keuntungan
iklan seperti biasa juga mendapat keuntungan iklan yang masuk saat talkshow
berlangsung. Kemudian ada motif pendidikan yang ingin mengajarkan pada
masyarakat bahwa program televisi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar boleh
ditayangkan misalnya mendidik. Selain itu, dengan menggunakan teori diskursus kita
akan dapat mengetahui mengenai motif kuasa.
Persaingan yang semakin ketat membuat pemilik stasiun televisi berlombalomba merebut hati masyarakat. Semakin banyak yang menonton maka semakin
tinggi ratingnya. Semakin tinggi rating semakin banyak iklan dan semakin banyak
keuntungan finansial. Secara tampakan apa yang mudah terlihat memang demikian,
tetapi ada satu motif lagi yaitu motif kuasa. Hal ini diperkuat dengan tokoh pemilik
perusahaan CT Corp yang tentunya ingin mendapat kuasa atas masyarakat melalui
perusahaannya dalam hal ini program-program yang ditayangkan televisinya.
Program televisinya membangun wacana-wacana yang menarik yang berbeda
dengan stasiun lain agar dapat menunjukkan identitasnya sehingga masyarakat sudah
melekat dengan identitas tersebut di dalam benaknya. Program talkshow DR. OZ
Indonesa memberikan ciri khusus bagi Transtv yang peduli terhadap tema kesehatan
kemudian dikemas dengan gaya program transtv. Ketika itu sudah terjadi maka
secara otomatis kuasa telah diperoleh. Kuasa ini bisa disebut kuasa pertama melalui
pikiran manusia, setelah itu akan memiliki efek kuasa seperti kartu domino yang
ditata berjajar kemudian jatuh secara berentetan maka kuasa-kuasa selanjutnya akan
diperoleh tergantung dari siempunya kuasa tersebut mau dibawa kemana. Misal akan
terjun ke dunia politik maka kuasa yang diperoleh akan diarahkan ke sana seperti
beberapa stasiun televisi yang lain.
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1.3. Dampak bagi pemirsa program talkshow DR. OZ Indonesia
Dampak bagi pemirsa pertama adalah mendapat tontonan. Tontonan program
talkshow DR.OZ Indonesia dapat memberikan hiburan karena tontonan bersifat
entertain/ menghibur. Selain itu, juga mendapat tuntunan yang bersifat pengajaran,
pendidikan. Masyarakat dapat memperoleh pendidikan kesehatan dengan
menontonnya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak hanya itu saja, tetapi seperti pada umumnya masyarakat akan meniru
gaya-gaya publik figure di telivisi mulai dari penampilan, perkataan atau perbuatan.
Sekarang kita dapat melihat secara nyata tentang perubahan penampilan masyarakat
misalnya yang terjadi pada mahasiswa. Mahasiswa sekarang ketika ke kampus
berpenampilan mirip artis. Dari pakaian, sepatu, tas, bahkan make up mengikuti gaya
artis. Di dalam benak mereka segala yang dikenakan artis adalah tren saat ini,
sehingga apabila tidak mengikuti dianggap ketinggalan tren. Contoh lain karena
kecenderungan mengikuti gaya hidup artis di masyarakat muncul kaum sosialita.
Kaum sosialita ini biasanya adalah ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang suka
meniru gaya artis. Tentu saja tidak sembarang orang dapat masuk grup ini mengingat
barang-barang yang digunakan artis adalah barang-barang branded yang otomatis
perlu merogoh kocek dalam agar dapat memenuhinya. Mereka berpandangan bahwa
gaya hidup artis adalah mewah dan glamour. Di sini dapat kita lihat bagaimana
masayarakat telah terhegemoni tayangan televisi, sampai-sampai ingin menjadi
seperti artis tersebut. Jika dilanjutkan terus lama-kelamaan mereka akan kehilangan
identitas.
SIMPULAN
Program-program telivisi memiliki ideologi. Ideologi dapat diketahui dengan melihat
berbagai aspek misalnya sampai melihat pemiliknya. Akan tetapi secara umum ideologinya
adalah kapitalisme mengingat program televisi adalah usaha dari suatu perusahaan bisnis
termasuk program talkshow DR. OZ Indonesia. Kemudian juga dapat dilihat motif-motif
yang melatarbelakanginya. Program talkshow DR. OZ Indonesia memiliki motif ekonomi,
motif pendidikan, dan motif kuasa. Semua yang ditayangkan oleh program televisi akan
memiliki dampak bagi masyarakat seperti mendapat hiburan, pendidikan, dan hegemoni
pada masyarakat dari apa yang mereka tonton di layar kaca.
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ABSTRACT
Bedhaya Ketawang dance is the sacred dance in Kasunanan Palace of Surakarta.
Bedhaya dance is performed by nine dances with different naming. The names of
dancers are adjusted with the position in dancing: Batak, Gulu, Dhadha, Endhel
Weton, Endhel Ajed, Apit Ngarep, Apit Meneng, Apit Mburi, Buncit. Cosmologically,
the name of dancers is the name of human body all at once. The value contained in
the number of dancers (nine) is the number of secretion holes in human being, but
some others defines it as the number of wali sanga, and still some others defines it as
the power existing on the earth believed as safeguarding the universe. Bedhaya
Ketawang dance also contains ritual from practicing process to performance in the
term of dancer, make-up, dressing and gendhing arranger. The condition of dancers
should be pure not in menstruation; there are sesaji (offering) rite in four directions
(pat jupat lima pancer), spectators and invited guests should sit down by looking
down just like meditation. The ceremonial procession should run quietly and the
performers should wear Javanese customary costumes. The function of Bedhaya
Ketawang is a dance intended to be a ritual as the means of getting closer to
Almighty Good to ask for security, happiness, life composure and peace in the world
and hereafter. Javanese people called it as the means of getting closer to Sang Yang
Widhi.
Keywords: Dance, sacred, religious, Javanese people
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ABSTRAK
Tari Bedhaya Ketawang adalah tari sakral di keraton Kasunanan Surakarta. Tari
bedhaya memiliki jumlah penari sembilan dengan penamaan sendiri-sendiri. Nama
penari disesuaikan dengan posisi dalam menari yaitu Batak, Gulu, Dhadha, Endhel
Weton, Endhel Ajed, Apit Ngarep, Apit Meneng, Apit Mburi, Buncit. Secara
kosmologis dari nama penari merupakan penamaan juga dari tubuh manusia. Nilai
yang terkandung dalam jumlah penari yang berjumlah sembilan merupakan jumlah
lubang pengeluaran pada manusia ada juga yang mengartikan jumlah wali sanga,
selain itu sembilan diartikan kekuatan yang ada di bumi yang dipercaya menjaga
alam semesta. Tari Bedhaya Ketawang juga terdapat ritual dari proses latihan
sampai pementasan dari segi penari, perias, tata busana sampai penata gendhing.
Keadaan penari harus suci tidak sedang haid/ mentruasi, ada ritual sesaji di empat
penjuru mata angin/ pat jupat lima pancer, penonton dan tamu undangan harus
duduk menghadap ke bawah seperti semedi. Prosesi upacara harus tenang,
berpakaian adat Jawa. Fungsi tari Bedhaya Ketawang merupakan tari untuk ritual
sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk
meminta keselamatan, nikmat kebahagian, ketentraman dalam hidup serta
kedamaian di dunia dan akherat. Masyarakat Jawa menamakan mendekatkan diri
kepada Sang Yang Widhi.
Kata Kunci: Tari, sakral, religius, masyarakat Jawa

PENDAHULUAN
Keberadaan tari di Indonesia sudah ada sejak jaman nenek moyang sehingga
fungsi tari dapat difungsikan yang berbagai macam berdasar pada kebutuhan manusia.
Berkarya seni tari merupakan hasil kreativitas seseorang dalam mencurahkan dalam
sebuah karya yang awalnya berasal dari ide , gagasan sampai menjadi bentuk karya seni
yang utuh sehingga dapat dinikmati oleh pemerhati seni, penghayat seni atau
masyarakat umum ( Nora, 1993). Karya yang berkualitas akan memberikan sumbangan
bagi kekayaan budaya di Indonesia dan Jawa khususnya sehingga semua kalangan dapat
menikmati tanpa ada hal-hal yang membedakannya karena dalam berkarya tidak ada
yang membedakan harus dinikmati rakyat jelata, bangsawan melainkan semua pihak
punya hak untuk melihat dan menyaksikan karya tersebut.
Karya tari yang diciptakan di dalam keraton dengan karya yang diciptakan di
luar keraton akan berbeda karena secara proses dalam kekaryaan juga berbeda sehingga
wujud serta bentuk taripun akan membedakan tari yang sakral ataupun tari yang
ditujukan hanya untuk hiburan saja ( Wahyu, S.P, 1991 ). Perbedaan tari yang dikeraton
akan terlihat dari berbagai hal sehingga perbedaan akan sangat terlihat dari bentuk,
iringan, tata busana tempat pertunjukan terkadang prosesi sebelum pementasan yang
diharuskan ada ritual yang harus disediakan untuk kelancaran dari proses waktu latihan
sampai pementasan berlangsung sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,
sesaji bentuk dan jumlah juga ditentukan oleh pihak keraton (Nora, 2005).Tari keraton
yang menggunakan ritual dalam proses latihan sampai pementasan dapat berbentuk
bedhaya dan srimpi. Tari bedhaya yang masih disakralkan sampai sekarang adalah tari
bedhaya. Bedhaya adalah tari yang ditarikan 9 orang penari putri dengan tata busana
dan tata rias yang sama dengan iringan gendhing ( Nora, 2001 ).
Bedhaya memiliki aturan khusus dalam pementasan, tata busana, tata rias dan
juga gendhing. Bedhaya juga sebuah tari yang menciptakan Raja sehingga bersifat
sakral dan magis. Bedhaya di keraton Surakarta yang dianggab masih bersifat magis dan
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sakral adalah bedhaya ketawang. Keberadaan bedhaya ketawang masih terjaga
eksistensinya sampai sekarang dan proses latihan selalu dilakukan hari selasa kliwon
dipercaya dengan hari baik yaitu anggara kasih. Pementasan tari bedhaya ketawang
dilakukan hanya setahun sekali waktu ada upacara Jumenengan dhalem. Prosesi
pementasan harus dengan menggunakan sesaji lengkap yang ditaruh di keempat sisi dari
pendopo. Bedhaya ketawang memiliki sifat sakral yang didalamnya mengandung
berbagai falsafah hidup untuk dapat dijadikan pandangan hidup untuk masyarakat Jawa.
Masyarakat Jawa sangat kental segala sesuatu harus dilakukan dengan ritual dan
dimaknai selain itu prosesi tari behaya menggunakan laku prihatin karena penari harus
melakukan ritual berpuasa, laku sendiri merupakan jalan untuk menjadi yang
diinginkan, dicita-citaka (Gatut, 2014 ). Tari bedhaya ketawang dapat digunakan
sebagai sarana mendekatkan diri ke Sang Yang Widhi.
Masyarakat Jawa masih banyak yang percaya bahwa tari sakral bedhaya
ketawang sebagai tari yang dapat sebagai pendekatan kepada yang menciptakan segala
alam dan isinya. Makalah ini berusaha mengungkap fungsi bedhaya yang digunakan
untuk pendekatan kepada Sang Yang Widhi. Masyarakat Jawa sangat lekat dengan
ritual magis yang hubungannya dengan kepercayaan untuk menyembah Tuhan. Ritual
dapat menggunakan sesaji berupa upacara adat ada juga yang menggunakan tari yang
hubungannya untuk tari persembahan selain itu ada juga yang di dalam karya tari
mengandung hal-hal yang sifatnya magis, religius yang didalamnya tersimpan
pendekatan kepada Sang Yang Widhi (Gatut, 2014).
METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah metode diskriptip kualitatif. Memperoleh data dengan
wawancara yang mendalam dengan para nara sumber primer dan sekunder. Data primer
didapat dari nara sumber utama. Data juga tidak pada nara sumber primer saja
melainkan nara sumber sekunder yang diharapkan dapat memberikan data tambahan
untuk melengkapi data yang sudah di dapat. Verifikasi data dan penyimpulan data
sangat diperlukan untuk memperoleh kesimpulan data dan validnya data. Data informan
sangat diperlukan untuk melengkapi data utama sehingga data akan manjadi lengkap.
Perolehan data juga didapat dengan studi pustaka dan juga studi dokumen dari foto –
foto tari bedhaya ketawang. Trianggulasi data yang diperoleh dapat disinambungkan
dengan trianggulasi sumber data supaya perolehan data dapat diperoleh secara lengkap (
Moleong Lexy, J, 1989).
PEMBAHASAN
Tari bedhaya ketawang mengandung hal-hal yang dapat memberikan pendekatan
kepada Sang Yang Widi yang dapat untuk pengajaran agama untuk berketuhanan:
1) Tari bedhaya ketawang melalui proses penggarapan dengan ritual Raja berpuasa
untuk dapat membuat karya tari yang baik yang bisa memberikan pendidikan
untuk memberikan falsafah hidup bagi masyarakat Jawa. Sehingga dari proses
sudah memberikan contoh yang baik dari Raja untuk melalukan puasa.
2) Penari juga diambil yang suci maksudnya disini tidak sedang menstruasi
sehingga menari dalam keadaan bersih, suci. Memberikan pembelajaran hidup
bahwa sifat manusia itu harus memiliki hati yang bersih dan suci sehingga
melakukan segala sesuatu daapat berjalan baik dan sesuai dengan harapan.
Manusia tidak boleh memiliki hati yang kotor dengan hati yang bersih
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3)

4)

5)

6)

pikiranpun menjadi bersih tidak boleh ada prasangka yang kotor antara sesama
manusia.
Tari bedhaya ketawang juga mengajak mendekatkan diri kepada Sang Yang
Widi dari jumlah penari yang berjumlah sembilan yang diambil sembilan organ
pengeluaran manusia yang jumlahnya sembilan disini untuk dapat menahan
hawa napsu kita karena sembilan ini diartikan hawa sanga. Manusia harus
mampu menahan hawa napsunya. Hawa napsu marah, hawa napsu berbuat jahat,
hawa napsu nyakitin orang, hawa napsu membenci orang, hawa napsu untuk
merampok, mencuri dll.
Sesaji yang di taruh di empat penjuru dengan empat sisi pendopo itu sebagai
ajaran bahwa adanya keseimbangan hidup manusia dari sifat aluamah, supiah,
mutmainah, amarah dan penyeimbang hidup adalah Sang Yang Widhi, Yang
Kuasa penguasa alam semesta. Tari bedhaya memberikan pandangan hidup
untuk selalu ingat dan mendekatkan diri pada Sang Yang Maha Kuasa untuk
terus mengingat bahwa manusia itu wajib bersyukur dan menyembah serta
berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Ajaran yang baik untuk dapat berserah
diri untuk ketentraman hidup bagi masyarakat Jawa.
Pola lantai dari gawang jejer wayang: memberikan gambaran bahwa manusia itu
bagaikan sosok wayang yang diberikan tokoh masing-masing dan wajib untuk
berperan dengan tokoh itu. Karakter yang diperankan kita menjadi tokoh baik
atau jahat tergantung kita sebagai manusia yang memaknai. Berperan adalah hati
nurani kita menjadi sosok baik atau jahat. Pola lantai jejer wayang ini untuk
memberikan gambaran perwatakan manusia. Hanya iman yang baik yang dapat
membuat sifat manusia menjadi tokoh yang baik.
Gawang montor mabur atau dapat dikatakan layang – layang juga
mencontohkan keseimbangan hidup manusia, bahwa manusia menujunya
kepada Tuhan Yang Maha Esa makin mengerucut keatas dalam artian menuju
Tuhan.Masyarakat Jawa menggunakan agamanya walaupun tidak semua
memeluk satu agama dapat menjadi suatu simbol keberagaman bangsa karena di
Indonesia tiak hanya agama Islam melainkan agama yang aliran kepercayaan
juga percaya agama Sang Yang Widhi.
Penonton melihat pertunjukan atau pementasan juga ada ketentuan harus duduk
menunduk dengan bersila tangan bersedakep.Sikap khidmat berdoa kepada Sang
Yang Widi, ajaran bahwa manusia berdoa harus khusuk, tenang. Ajaran dalam
tari bedhaya ketawang memberikan ajaran yang baik untuk selalu menyembah
pada Sang Yang Widhi.

PENUTUP
Tari bedhaya ketawang merupakan tari yang didalamnya dapat menbuat sarana
pendekatan kepada Sang Yang Widhi dan tari ini menurut masyarakat Jawa sebuah tari
ritual ritus yang berhubungan dengan keyakinan bahwa budaya Jawa dapat
menunjukkan kedekatan dengan Sang Pencipta dengan karya tari. Pendekatan kepada
Sang Yang Widhi dalam tari bedhaya terlihat pada proses penciptaan. Pertunjukan, pola
lantai,jumlah penari, syarat penari harus suci, pola lantai bahkan pada sisi penonton
yang melihat. Indonesia yang memiliki lima agama yang diakui tetapi juga agama
dengan aliran kepercayaan tetapi tetep percaya adanya Sang Yang Widhi.
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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji mengenai ketimpangan dalam hal konsentrasi distribusi spasial
pendapatan pada sejumlah daerah dan sub-daerah di Jawa Tengah tahun 2000-2016, serta
keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi. Metode yang
digunakan adalah deskriptif dengan indeks Entrophi Theil dan kuadratik. Analisis
distribusi spasial pendapatan riil dilakukan untuk mengetahui pola konsentrasi distribusi
pendapatan riil di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengindikasikan
kosentrasi spasial selama periode pengamatan cukup tinggi. Pada tahun 2000-2008,
konsentrasi spasial cenderung meningkat, hal tersebut mencerminkan adanya penurunan
penyebaran pangsa Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di
Jawa Tengah. Setelah tahun 2008 menunjukkan konsentrasi spasial cenderung menurun
yang berarti adanya penyebaran pangsa PDRB. Hal yang sama juga terjadi disejumlah
daerah di dalam karesidenan dan antarkaresidenan di Jawa Tengah. Tren indek Entropi
Theil selama periode pengamatan di Jawa Tengah juga didukung hasil yang menunjukkan
keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan memenuhi hipotesis Kuznet.
Artinya, pada tahap awal dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan
ketimpangan, hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, selanjutnya
peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan ekonomi.
Kata Kunci : Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi; Indeks Entropi Theil
ABSTRACT
This research examines about disparity in terms of the concentration of the spatial
distribution of income in a number of regions and sub-regions of Central Java in 20002016, as well as the link between economic growth with economic disparity. The method
used is descriptive. Analysis tools using the Theil Entropy index and Scatter plott.
Analysis of the spatial distribution of real income is conducted to find out the real
concentration of income distribution pattern in Central Java. The results showed that
indicate the spatial concentrations during the period of observation is quite high. In
2000-2008, spatial concentration tends to increase, it reflects the existence of a decrease
in the dissemination of gross Regional Domestic Product share of counties and cities in
Central Java. After 2008 shows the spatial concentration tends to decrease which means
the existence of a spread ofthe share of gross Regional domestic product. The same thing
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also happened in within-Residency and between- Residency in Central Java. Theil
Entropy index trends during the period of observation in Central Java also supported the
results shows the interconnectedness of economic growth against disparity meet Kuznet
hypothesis. That is, during the initial phase of increased economic growth will increase
disparity, to arrive at a specific growth rate, further increased economic growth will
reduce economic disparity.
Key words: Disparity; Economic Growth; Theil Entropy Index.

Pendahuluan
Arah dan tujuan pembangunan nasional mengisyaratkan bahwa segala usaha dan
kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati merata oleh seluruh
masyarakat. Dengan demikian tersirat bahwa tujuan pembangunan nasional tidak
semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga harus diikuti
dengan aspek pemerataan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan kelompok
berpengahasilan rendah dan tinggi (Badan Pusat Statistik, 2016).
Dalam konteks makro, inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi, konflik
antarwilayah, pada akhirnya akan menihilkan potensi-potensi pertumbuhan
pembangunan secara agregat yang merupakan permasalahan yang ditimbulkan karena
adanya kesenjangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan wilayah merupakan
masalah pembangunan antarwilayah yang tidak merata di semua negara tanpa
memandang ukuran dan tingkat pembangunan. Pembangunan ekonomi yang tidak
merata telah melahirkan banyak persoalan sosial, ekonomi dan politik. Pendekatan yang
menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro (produk domestik bruto atau PDB)
yang tinggi, kerapkali mengabaikan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah
yang cukup besar (Rustiadi, 2011). Memang tidak dapat dielakkan, bahwa PDB yang
tinggi dan pertumbuhan yang cepat diperlukan untuk pembangunan. Ketimpangan
wilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan suatu tahapan
perubahan dalam pembangunan (Kuncoro, 2013; Todaro, 2011).
Tabel 1 menjelaskan tentang peranan wilayah Pulau dalam pembentukan nilai
Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Ketimpangan antardaerah dan pulau masih
terus terjadi dengan aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi di Kawasan Barat
Indonesia (KBI). Kawasan Barat Indonesia (KBI) berkontribusi sebesar 82,02 persen
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebesar 17,98 persen. Pada tabel 1 tersebut
struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi provinsi-provinsi di
Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Peranan PDRB di KBI terbesar berasal dari kelompok provinsi di wilayah Jawa-Bali
sebesar 59,81 persen, sedangkan di KTI berasal dari kelompok provinsi Kalimantan
sebesar 8,76 persen dan Sulawesi sebesar 5,81 persen. Peranan PDRB terkecil di KTI
berasal di provinsi-provinsi Maluku sebesar 0,50 persen.
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Tabel 1. Peran Wilayah Pulau dalam Pembentukan Nilai PDB Nasional
Tahun 2011 dan 2015
Pulau

Berlaku
2011
Rp. Milyar (%)

Sumatera
Jawa+Bali
Nusa
Tenggara
Kalimantan
Sulawesi
Maluku
Papua
KBI
KTI
Indonesia

1.789.778 22,87
4.541.142 58,03
116.992 1,50

2015
Rp.
(%)
Milyar
2.587.734 22,21
6.969.032 59,81
179.224 1,54

776.571 9,92
949.239 8,15
409.703 5,24
689.912 5,92
38.446 0,49
60.976 0,52
152.443 1,95
215.008 1,85
6.330.920 80,91 9.556.766 82,02
1.494.155 19,09 2.094.360 17,98
7.825.076
100 11.651.126
100

Konstan
2011
Rp. Milyar

(%)

2015
Rp. Milyar

(%)

1.631.727 22,39
4.282.438 58,77
113.713 1,56

1.960.873 21,71
5.379.690 59,57
145.687 1,61

687.807 9,44
386.696 5,31
35.600 0,49
148.934 2,04
5.914.164 81,16
1.372.751 18,84
7.286.915
100

790.947 8,76
525.020 5,81
45.221 0,50
183.618 2,03
7.340.562 81,28
1.690.493 18,72
9.031.055
100

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)
Keterangan : KBI (Kawasan Barat Indonesia); KTI (Kawasan Timur Indonesia)
Menurut laporan RPJMN (2015-2019) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia terus meningkat dan cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama 15
(lima belas) tahun terakhir. Namun demikian, ketimpangan antar pendapatan melebar
seperti tercermin dari gini ratio tahun 2007 yang naik dari 0,36 menjadi 0,41 pada tahun
2013. Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat. Namun,
Ketimpangan antar wilayah masih terjadi dengan porsi Produk Domestrik Bruto (PDB)
di Jawa terhadap Produk Domestrik Bruto nasional yang relatif tinggi dan cenderung
tidak berubah dari tahun 2008 sebesar 57,9 persen ke tahun 2013 sebesar 58 persen.
Ketimpangan ekonomi antarwilayah dapat didekomposisikan di dalam sub-sub
kelompok, sumber pendapatan, karakteristik unit lain yang beragam dan adanya
heterogenitas yang menyebabkan kecenderungan ketimpangan antarwilayah serta
antarsektor ekonomi suatu daerah (Kuncoro, 2013). Beberapa penelitian mengenai
ketimpangan pembangunan ekonomi mulai dari ketimpangan antar negara(Aizenman,
2012; Paluchowski, 2012), antarprovinsi dalam satu negara (Yeniwati, 2013), antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi (Mahrizal, 2014) serta antarkecamatan dalam satu
kabupaten/kota (Raswita, 2013).
Ketimpangan antardaerah menjadi salah satu pusat perhatian mengenai
ketimpangan9. Ketimpangan antardaerah yang mendeskripsikan adanya gap
pembangunan di dalam maupun antara daerah maju, daerah berkembang dan daerah
terbelakang (Kuncoro, 2013). Dalam laporan Bappenas (2013) menambahkan bahwa
ada empat fakta ketimpangan antarwilayah10, salah satunya adalah Ketimpangan
9

Menurut Kuncoro (2013) ada dua yang menjadi pusat perhatian mengenai ketimpangan. Pertama, ketimpangan
distribusi pendapatan antargolongan pendapatan masyarakat yang mendeskripsikan adanya gap antara golongan
masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Kedua, ketimpangan antardaerah.
10
Menurut Bappenas (2013) dinyatakan bahwa bertitik tolak dari fakta Ketimpangan melalui publikasi analisis
Ketimpangan antarwilayah, ada beberapa fakta Ketimpangan antarwilayah yang meliputi: (1) Ketimpangan
perekonomian antarwilayah, (2) Ketimpangan kesejahteraan antarwilayah, (3) Ketimpangan kemampuan fiskal
antarwilaya dan (4) Keseimbangan antar kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan kemampuan
fiskal daerah.
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perekonomian antarwilayah. Adanya keragaman potensi sumber daya alam, letak
geografis, kualitas sumber data manusia, ikatan etnis atau politik menjadi penyebab
ketimpangan antarwilayah di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Rustiadi (2011) dan
Kuncoro (2013) yang menambahkan bahwa faktor penyebab ketimpangan antarwilayah
adalah sejarah, kebijakan pemerintah, ekonomi dan administrasi.
Bappenas (2015)melaporkan bahwa hasil evaluasi RPJMN Tahun 2010-2014
ada tujuh provinsi yang menjadi perhatian khusus dalam masalah ketimpangan
pembangunan yaitu di wilayah Kawasan Timur Indonesia yaitu Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, dan Sulawesi Selatan, sedangkan Kawasan Barat Indonesia Yogyakarta,
Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Penentuan tujuh provinsi tersebut berdasarkan
kriteria tingginya ketimpangan tingkat pendapatan antar masyarakat (Gini Rasio)
periode 2009-2014, ketimpangan pembangunan yang tinggi atau pembangunan antar
kabupaten/kota yang tidak merata selama periode 2009-2013 (Indeks Williamson),
tingkat PDRB per kapita yang rendah periode 2010-2014, dan persentase penduduk
miskin yang tinggi selama periode 2009-2013.
Gambar 1 menjelaskan tentang pendapatan perkapita Kabupaten/kota di Jawa
Tengah. Sebagai salah satu provinsi yang menjadi perhatian berkaitan dengan masalah
ketimpangan, ternyata ada gap cukup besar (timpang) distribusi pendapatan antardaerah
di Jawa Tengah. Daerah perkotaan masih mendominasi tingginya pendapata perkapita
yaitu lebih dari 30 juta rupiah. Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap merupakan
daerah dengan pendapatan perkapita tertinggi diatas 50 juta rupiah dibandingkan
pendapatan perkapita kabupaten lainnya hanya di bawah 30 juta rupiah.
Gambar 1. Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun 2015 (dalam juta rupiah)
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Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2015 (diolah)
Pendapatan nasional/regional dapat diumpamakan sebagai kue nasional/regional.
Manakala kue nasional/regional ini dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk
di wilayah/negara tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata.
Sebaliknya jika pembagian kue nasional/regional tersebut tidak merata (ada yang kecil,
ada yang sedang, ada yang besar) dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi
pendapatan (Badan Pusat Statistik, 2016).
Semakin berkembangnya pembangunan mendorong pemerintah pusat dan
daerah berupaya merencanakan semaksimal mungkin dengan mengharapkan
tercapainya hasil yang optimal serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang
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dimiliki daerah. Sebagai upaya mengkaji masalah perencanaan dan pembangunan
daerah, maka yang menjadi titik perhatian mendasar adalah mengenai konsep dasar
daerah, berbagai studi empiris tentang kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut
penyebarannya di berbagai daerah (Isnowati, 2007). Berdasarkan fakta-fakta yang telah
dilaporkan akan menarik apabila dikaji lebih jauh terkait ketimpangan dalam hal
konsentrasi distribusi spasial pendapatan pada sejumlah daerah dan sub-daerah di Jawa
Tengah, dimana ketimpangan pembangunan ekonomi antardaerah selalu menjadi
masalah yang cukup rumit dalam pembangunan. Selain itu, adakah keterkaitan antara
pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan ekonomi di Jawa Tengah.
Teori dan Metodologi
Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan
kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang
disertai oleh perbaikan kelembangaan. Dari definisi tersebut, pembangunan ekonomi
memiliki pengertian (Arsyad, 2010): (1) Suatu proses dimana perubahan yang terjadi
secara kontinu, (2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, (3) Peningkatan
pendapatan perkapita tersebut berlangsung dalam jangka panjang, serta (4) Perbaikan
sistem kelambagaan di semua bidang (misalnya ekonomi, sosial, politik, hukum, dan
budaya)
Todaro (2011) berpendapatan bahwa pembangunan ekonomi harus dipandang
sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar
atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi sosial, disamping tetap
mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta
pengentasan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tiga
nilai pokok yaitu: (1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan pokok (basic needs), (2) Meningkatnya rasa harga diri (self-esteem)
masyarakat sebagai manusia, dan (3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk
memilih (freedom form servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah
daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola
kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan
kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dan wilayah tersebut.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan yang hendak dicapai
oleh setiap daerah. Adapun tujuan pembangunan ekonomi daerah antara lain
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan
masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatan pemerataan
pembangunan(Arsyad, 2010).
Beberapa dekade terakhir, paradigma pembangunan terus mengalami pergeseran
dan perubahan-perubahan mendasar. Adanya distorsi berupa kesalahan di dalam
penerapan model-model pembangunan yang menjadi penyebabnya. Pergeseran
paradigma pembangunan yaitu merubah kecenderungan mengukur keberhasilan
pembangunan secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan
daerah(Rustiadi, 2011). Pemanfaatan potensi ekonomi secara optimal akan mampu
meningkatkan pemerataan. Dengan kata lain, penentuan wilayah dan pusat pertumbuhan
secara lebih tersebar tentunya akan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan
antardaerah. Proses pembangunan memerlukan kedua unsur pertumbuhan dan
pemerataan tersebut secara bersamaan (Sjafrizal, 2008).
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Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan
naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses
pembangunan ketimpangan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah
dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor
pertanian) atau pada saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan
pendapatan. (Tambunan, 2001).
Menurut Zakaria (2013) dan Nugroho (2014), pertumbuhan ekonomi yang
meningkat akan meningkatkan ketimpangan antardaerah. Pendapat lain yang dikemukan
Yuliani (2015) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu
mengurangi ketimpangan antardaerah. Hipotesis huruf ―U‖ terbalik yang diformulasi
secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses
pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan
pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang
sebaliknya. Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi
dapat dijelaskan dengan Kuznets Hypothesis. Hipotesis tersebut berawal dari
pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam
suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat
kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu
selanjutnya menurun (Arsyad, 2010).
Ketimpangan antardaerah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan
ekonomi suatu daerah.Ketimpangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan
kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada
masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah
dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu pada
setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2012).
Pendekatan positivis menjelaskan tentang peneliti memulai dengan hubungan
sebab-akibat yang secara logika diambil dari hukum sebab-akibat dalam teori umum.
Semua proses mengarah pada uji empiris dan konfirmasi hukum (teori) dalam
kehidupan sosial. Pada umumnya, perspektif positivism menggunakan pendekatan
dengan arah deduktif. Pendekatan dengan arahan deduktif dapat mengembangkan dan
menegaskan suatu teori yang dimulai dengan konsep abstrak dan hubungan teoritis serta
mengarah kepada bukti empiris yang lebih konkret(Neuman, 2011). Oleh karena itu,
penelitian ini menggunakan perspektif positivism dengan pendekatan deduktif.
Ruang lingkup penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah dengan 29 Kabupaten
dan 6 Kota. Periode waktu pengamatan dari tahun 2000 sampai dengan 2016. Jenis data
yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal atau laporan-laporan
penelitian terdahulu,instansi yang terkait serta website seperti Badan Pusat Statistik
(BPS). Variabel dalam peneitian ini adalah ketimpangan ekonomi berdasarkan produk
domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB adalah satu indikator
untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada periode tertentu dan pengukur
pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam
perekonomian dimana produksi barang dan jasa yang mengalami peningkatan yang
digunakan untuk kemakmuran masyarakat
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Guna menjawab
rumusan masalah mengenai keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan
ekonomi menggunakan analisis deskriptif dengan kuadratik (scatter plot), sedangkan
untuk menjawab rumusan masalah terkait konsentrasi distribusi spasial pendapatan pada
sejumlah daerah dan sub-daerah menggunakan indeks Entrophi Theil.
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Menurut Kuncoro (2013) analisis distribusi spasial pendapatan riil dilakukan
untuk mengetahui pola konsentrasi distribusi pendapatan riil di Jawa Tengah. Indeks
Entrophi Theil menawarkan beberapa kelebihan. Yang pertama akan berguna untuk
menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu, sedangkan
yang kedua adalah mengkaji gambaran dengan lebih rinci mengenai kesenjangan
spasial. Keunggulan utama indeks ini adalah bahwa pada suatu titik waktu indeks ini
menyediakan ukuran derajat konsentrasi distribusi spasial pada sejumlah daerah dan
sub-daerah. Karakeristik yang paling signifikan dari indeks Entropi Theil adalah indeks
ini dapat membedakan Ketimpangan antar daerah (between-region inequality) dan
Ketimpangan dalam satu daerah (within-region inequality ). Berdasarkan penjelasan
mengenai keunggulan dari indeks Entropi Theil tersebut, maka indeks Entropi Theil
tepat untuk menganalisis ketimpangan antardaerah mengenai pola konsentrasi distribusi
pendapatan di Jawa Tengah. Berikut formula indeks Entrophi Theil.
I(y) =

1.1

di mana, I(y) adalah indeks Entrophi keseluruhan atas Ketimpangan spasial Jawa
Tengah; yi adalah pangsa kabuapten/kota terhadap total PDRB Jawa Tengah; N adalah
jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Tengah. Untuk ukuran Ketimpangan
pendapatan antar spasial antarkaresidenan di Jawa Tengah, maka formula dapat
dikembangan sebagai berikut.
I(y) =

1.2

di mana Yr adalah pangsa PDRB seluruh kabupaten/kota dalam karesidenan r;
Nr adalah jumlah Kabupaten/Kota dalam karesidenan r; dan R adalah jumlah
keseluruhan karesidenan di Jawa Tengah11. Pengelompokan ini bertujuan untuk
membandingkan antar dan dalam satu Karesidenan di Jawa Tengah. Bagian pertama
dalam persamaan 1.2 mengukur derajat ketimpangan menurut pangsa PDRB
karesidenan di Jawa Tengah, sedangkan bagian kedua mengukur derajat perbedaan
dalam pangsa PDRB Kabupaten/Kota dalam masing-masing karesidenan, yang diberi
bobot dengan pangsa PDRB keseluruhan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Indek
Enthropi termasuk dekomposisi ke dalam Ketimpangan spasial antar Kabupaten/Kota
dalam satu karesidenan, dihitung untuk 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan 6
(enam) karesidenan.
Hasil dan Pembahasan
Ketimpangan antardaerah mengindikasikan adanya gap pembangunan di dalam
maupun antardaerah, yang berarti masih terpusatnya aktivitas ekonomi di wilayah
tertentu. Pada tabel 2 menjelaskan tentang perkembangan distribusi produk domestik
regional bruto menurut Karesidenan di Jawa Tengah yang fluktuatif.

11

Total Karesidenan dalam studi ini, yang dikelompokkan menurut UU No.10 Tahun 1950 tentang pembentukan
Provinsi Jawa Tengah yaitu Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banyumas, Kedu, dan Surakarta
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Tabel 2. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Karesidenan
di Jawa Tengah 2001-2015 (% dari total)
Tahun
Karesidenan
2001
2005
2010
2015
Semarang
24,3
23,7
24,3
25,0
Pati
16,9
17,0
16,6
16,2
Pekalongan
12,6
12,5
12,5
12,6
Banyumas
18,3
19,2
19,0
18,1
Kedu
9,8
9,4
9,3
9,3
Surakarta
18,2
18,1
18,3
18,7
Jawa Tengah
100
100
100
100
Sumber :Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, berbagai tahun (diolah)
Pada tabel 1 juga menunjukkan bahwa dominasi sebagaian besar aktivitas
ekonomi di Jawa Tengah terus berlangsung di Karesidenan Semarang selama periode
pengamatan. Hampir seperempat persen (23%-25%) dari total pangsa pendapatan
ekonomi di Jawa Tengah disumbang oleh Kabupaten dan Kota di Karesidenan
Semarang. Hal ini tidak terlepas dari tingginya aktivitas ekonomi di Kota Semarang
karena terdapat pelabuhan sebagai jalur perdagangan dan industri. Sedangkan,
Keresidenan Kedu menunjukkan pangsa PDRB yang paling kecil terhadap Jawa Tengah
berkisar 9%. Pangsa PDRB Karedisenan Kedu terhadap total pangsa di Jawa Tengah
cenderung menurun, begitu juga yang terjadi di Karesidenan Pati dan Karesidenan
Banyumas selama periode pengamatan.
Ketimpangan Ekonomi
Perkembangan kesenjangan distribusi spasial aktivitas ekonomi yang diukur
dengan pangsa produk domestik regional bruto dapat dianalisis dengan indeks entropi
theil (lihat persamaan 1.1 dan 1.2). Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa selama periode
penelitian indeks entropi total mengindikasikan cukup tinggi ketimpangan di Jawa
Tengah. Perbedaan karakteristik dan kemampuan finansial masing-masing daerah yang
menyebabkan pembangunan wilayah tidak seragam sehingga terjadinya ketimpangan
antardaerah (Agusta, 2014; Bonet, 2006; Kurniawan, 2013). Selain itu perbedaan
sumber daya, infrastruktur dan demografis juga memiliki andil penyebab ketimpangan
(Baransano, 2016; Paluchowski, 2012; Walke, 2015).
Tabel 2. Indek Entropi Theil Kabupaten/Kota dan Karesidenan
di Jawa Tengah 2000-2016
Tahun

Between-Residency

WithinResidency

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0,0676
0,0692
0,0709
0,0711
0,0722
0,0730
0,0737

0,2027
0,2059
0,2119
0,2163
0,2218
0,2264
0,2277

Total ENTROPY
INDEX OF SPATIAL
INEQUALITY
0,2703
0,2751
0,2828
0,2874
0,2941
0,2995
0,3014
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Tahun

Between-Residency

WithinResidency

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0,0734
0,0742
0,0737
0,0746
0,0736
0,0728
0,0714
0,0708
0,0712
0,0713

0,2265
0,2279
0,2251
0,2252
0,2247
0,2220
0,2191
0,2189
0,2187
0,2155

Total ENTROPY
INDEX OF SPATIAL
INEQUALITY
0,2999
0,3021
0,2988
0,2998
0,2983
0,2948
0,2905
0,2897
0,2899
0,2868

Sumber :Output Pengolahan Data
Pada gambar 2 menunjukkan bahwa tren indeks entropi theil total
memperlihatkan bentuk kurva ―U terbalik‖. Pada tahun 2000-2008, ketimpangan
ekonomi di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Ini mencerminkan konsentrasi
spasial cenderung meningkat dan adanya penurunan penyebaran pangsa PDRB
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. Berbagai kebijakan pemerintah khususnya
pemberlakuan undang-undang otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya
mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan antardaerah. Otonomi daerah
dilihat sebagai salah satu aspek penting yang dapat mengurangi ketimpangan
pembangunan antarwilayah.
Adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan daerah-daerah akan lebih mandiri
dalam pengaturan daerahnya. Desentralisasi fiskal dapat membawa efisiensi
ekonomi yang besar dalam alokasi sumber daya antar sektor publik. Desentralisasi
fiskal mampu memperbaiki efisiensi ekonomi semenjak pemerintah daerah lebih
dekat dengan masyarakat lokal daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah
daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Sehingga,
dengan adanya desentralisasi fiskal mampu mengurangi ketimpangan antardaerah.
Tren ketimpangan yang meningkat terjadi karena awal penerapan kebijakan
otonomi daerah yang tercantum pada UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
Penerapan kebijakan tersebut memberikan gap yang cukup tinggi, sebab pada beberapa
daerah yang cepat tumbuh dan cepat maju lebih siap dan mampu memanfaatkan potensi
sumber daya yang ada dengan baik, efisien dan mandiri dibandingkan daerah yang
sedang berkembang maupun yang terbelakang.
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Gambar 2. Entropi Theil dan Trennya di Jawa Tengah 2000-2016
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Sumber :Output Pengolahan Data
Kemudian UU No.22 tahun 1999 diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan
disempurnakan menjadi UU No. 23 tahun 2014 memberikan dampak yang baik dalam
mengurangi ketimpangan antar daerah. Pada gambar 2 juga menjelaskan bahwa
ketimpangan antardaerah mengalami penurunan pada periode setelah 2008. Pada
periode tersebut memiliki pola menurun yang artinya konsentrasi spasial cenderung
menurun. Dengan kata lain adanya penyebaran pangsa PDRB. Kesiapan dan penyesuain
daerah-daerah telah matang guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan mengatasi
permasalahan pembangunan di daerah masing-masing.
Gambar 3. Entropi Theil Dalam Karesidenan (Within Residency) dan Trennya
di Jawa Tengah 2000-2016
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Sumber :Output Pengolahan Data
Gambar 3 menjelaskan tentang tren ketimpangan dalam-Karesidenan yang
memiliki kemiripan pola dengan ketimpangan di Jawa Tengah. Artinya, faktor
penyebab tren indeks entropi theil total yang meningkat dari tahun 2000-2008
dikarenakan meningkatnya indeks entropi theil dalam-karesidenan. Dengan kata lain,
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meningkatnya kosentrasi spasial dalam-Karesidenan serta adanya derajat perbedaan
dalam-karesidenan yang dilihat dari pangsa PDRB yang cenderung meningkat selama
periode tersebut. Pada gambar 3 juga menunjukkan tren menurun indeks entropi theil
dalam-Karesidenan setelah periode 2008. Artinya, menurunya konsentrasi spasial
dalam-Karesidenan serta tidak ada derajat perbedaan dalam-Karesidenan yang dilihat
dari penyebaran pangsa PDRB selama periode tersebut.
Gambar 4 Entropi Theil AntarKaresidenan (Between Resiency) dan Trennya
di Jawa Tengah 2000-2016
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Sumber :Output Pengolahan Data
Gambar 4 menjelaskan tentang tren ketimpangan antar-Karesidenan yang juga
memiliki pola sama dengan ketimpangan di Jawa Tengah. Pada periode 2000-2008,
faktor penyebab tren indeks entropi theil total yang meningkat dikarenakan
meningkatnya indeks entropi theil antar-Karesidenan di Jawa Tengah. Ini
mencerminakan meningkatnya kosentrasi spasial antar-Karesidenan serta adanya derajat
perbedaan antar-karesidenan yang dilihat dari pangsa PDRB yang cenderung meningkat
selama periode tersebut. Pada gambar 4, periode setelah 2008 menunjukkan adanya
penyebaran pangsa PDRB sehingga tidak ada derajat perbedaan antar-Karesidenan.
Artinya, menurunya konsentrasi spasial antar-Karesidenan. Dengan kata lain,
ketimpangan antar-karesidenan di Jawa Tengah menurun.
Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi
Gambar 5 menunjukkan bahwa dengan membuat grafik antar pertumbuhan
ekonomi dan ketimpangan yang diukur dengan indeks entropi theil mampu menjawab
terpenuhinya hipotesis Kuznet. Dengan ketimpangan indeks entropi theil sebagai
variabel dependen dan pertumbuhan sebagai variabel independen.
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Gambar 5. Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi
di Jawa Tengah 2000-2016

Sumber : Output SPSS (diolah)
Menurut Zakaria (2013) dan Nugroho (2014), pertumbuhan ekonomi yang
meningkat akan meningkatkan ketimpangan antardaerah. Pendapat lain yang dikemukan
Yuliani (2015) menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi mampu
mengurangi ketimpangan antardaerah. Menurut Arsyad (2010) Ada hubungan antara
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan yang mengacu pada hipotesis
Kuznet. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat, pada tahap awal pembangunan (jangka
pendek) akan terjadi ketidakmertaan (ketimpangan), setelah beberapa proses
pembangunan dalam jangka panjang (sampai titik tertentu) akan mengurangi
ketimpangan.
Simpulan
Berdasarkan hasil pemaparan dalam pembahasan menunjukkan bahwa
kosentrasi spasial selama periode pengamatan cukup tinggi. Pada tahun 2000-2008,
konsentrasi spasial cenderung meningkat, hal tersebut mencerminkan adanya penurunan
penyebaran pangsa Produk Domestrik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten dan Kota di
Jawa Tengah. Setelah tahun 2008 menunjukkan konsentrasi spasial cenderung menurun
yang berarti adanya penyebaran pangsa PDRB. Hal yang sama juga terjadi disejumlah
daerah di dalam karesidenan dan antarkaresidenan di Jawa Tengah. Faktor penyebab
tren indeks entropi theil total meningkat selama periode 2000-2008 dikarenakan
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ketimpangan dalam-karesidenan dan antar-karesidenan juga meningkat, sedangkan
setelah tahun 2008 indeks entropi theil menurun disebabkan ketimpangan dalamkaresidenan dan antar-karesidenan juga menurun. Tren indek Entropi Theil selama
periode pengamatan di Jawa Tengah juga didukung hasil yang menunjukkan keterkaitan
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan memenuhi hipotesis Kuznet. Artinya,
pada tahap awal dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan
ketimpangan, hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu, selanjutnya
peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan ketimpangan ekonomi.
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ABSTRACT
This research attempts to describe the developments dividend policy in Indonesia which is from
2 accreditation journal in Indonesia. Samples obtained from 2006 to 2015 obtained 18 articles
discussing about dividend policy. We have classified this article based on topic, research
methods and models used by the researchers. The result obtained are most of the article publish
in 2 journals they are JAAI (Jurnal Akuntansi& Auditing Indonesia) and JKP (Jurnal
keuangan dan perbankan) the contains articles about dividend policy in Indonesia. The
antecedent topic of dividend policy is a topic that widely studied, the research method used
from the 18 articles are using analytic and the most widely measurement of dividend policy by
using dividend Pay out ratio.
Keyword: dividen policy, analytical method, dividend payout ratio, survey metho, literature
review
ABSTRAK
Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan perkembangan mengenai Kebijakan Dividen di
Indonesia yang dari 2 jurnal akreditasi di Indonesia. Sampel yang diperoleh dari 2006 sampai
dengan 2015 diperoleh 18 artikel yang membahas tentang Kebijakan Dividen. Kami telah
mengklasifikasikan artikel ini berdasarkan topik, metode penelitian dan model yang digunakan
oleh peneliti. Hasil yang diperoleh diterbitkan di 2 jurnal yaitu JAAI (Jurnal Akuntansi &
Auditing Indonesia) dan JKP (Jurnal Keuangan dan Perbankan) berisi artikel tentang kebijakan
dividen di Indonesia. Topik Anteseden dari Kebijakan Dividen merupakan topik yang banyak
diteliti, metode penelitian yang digunakan dari 18 artikel tersebut menggunakan analitik dan
pengukuran kebijakan dividen menggunakan Dividen Payout ratio yang paling banyak
digunakan.
Kata kunci: Kebijakan dividen, metode analitis, dividen payout ratio, metode survei,
kajian literature

PENDAHULUAN
Penelitian tentang kebijakan dividen sudah mulai ada karena adanya konflik
kepentingan anatara kepentingan pemilik dan kepentingan manajer. Jensen dan
Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak antara seorang
maupun lebih (prinsipal) yang meminta orang lain (agen) untuk melaksanakan kegiatan
untuk kepentingan prinsipal yang meliputi pemindahan sebagian kewenangan kepada
agen untuk membuat keputusan.
Pembagian deviden merupakan fenomena yang sangat menarik untuk diteliti hal
ini dikarenakan manajemen tentunya akan menghadapi kesulitan tentang bagaimana
mengambil keputusan dalam kebijakan deviden secara tepat. Keputusan perusahaan
dalam menetapkan kebijakan deviden menimbulkan permasalahan dengan para
pemegang saham. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan atas penggunaan laba yang
dihasilkan perusahaan. Perusahaan mengusahakan agar laba yang diperoleh diharapkan
dapat ditahan untuk melakukan keputusan investasi dimasa depan, sedangkan pihak
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investor menilai keputusan perusahaan akan memunculkan kekhawatiran bagi
pemegang saham atas penggunaan laba yang akan hanya memberikan keuntungan bagi
manajer saja. Sehingga akan memicu adanya konflik antar pemegang sahan dengan
manajer perusahaan yang disebut konflik keagenan.
Penelitian ini termotivasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Suprianto dan
Setiawan (2017) tentang bibliograpi penelitian mengenai manajemen laba. Penelitian ini
mencoba mengkaji kembali tentang bagaimana perkembangan kebijkan dividen di
Indonesia seperti pengukuran, maupun faktor yang memotivasi perusahaan
mengeluarkan suatu kebijakan dividen. Pada penelitian ini menggunkan 18 artikel
tentang Kebijakan Dividen di 2 Jurnal terakreditasi selama periode 10 tahun ( dari tahun
2006-2015). Penelitian ini menngunakan dua pendekatan yaitu melakukan analisis dan
juga pengklasifikasian kembali mengenai perkembangangan kebijakan dividen selama
10 tahun dari beberapa jurnal terakreditasi di Indonesia dari beberapa aspek.
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yaitu memberikan bukti
mengenai perkembangan penelitian Kebijakan dividen di Indonesia sehingga menjadi
bahan dalam literature review yang akan bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Kedua penelitian ini memberikan bukti bahwa pengukuran untuk kebijakan dividen
dengan menggunakan formulasi dividen pay out ratio yang banyak digunakan oleh para
peneliti dengan persentase 78% dan 22% menggunakan pengukuran lainnya serta
penelitian ini mampu memberikan gambaran untuk dapat mengevaluasi beberapa
variabel, topik, atau metode yang memang masih jarang diteliti di Indonesia.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ―Charting the Field‖
yang dikembangkan oleh Suprianto dan Setiawan (2017) Dalam pendekatan ini peneliti
mencoba untuk memilih dari beberapa artikel yang merupakan hasil dari penelitian
tentang kebijkan dividen atau sejenisnya yang diterbitkan oleh 2 Jurnal, kemudian
dikelompokkan berdasarkan topik, metode penelitian dan disiplin ilmu. Jurnal tersebut
adalah Jurnal Akuntans & Auditing Indonesia (JAAI) Universitas Islam Indonesia,
Jurnal Keuangan & Perbankan (JKP) Dalam pemilihan jurnal-jurnal diatas disesuaikan
dengan kriteria yaitu jurnal yang telah terakreditasi pada tahun 2017. Kedua, jurnal
dapat diakses secara online. Peneliti memilih secara terstruktur dan sistematis seluruh
artikel yang diterbitkan di setiap jurnal tersebut. ketiga hanya memilih artikel yang
terkait dengan kebijakan dividen yang ada di Indonesia.
Dividen di Indonesia: Studi Sebuah Bibliografi
Tabel 1. Daftar Artikel Sampel

1

Nama
Jurnal
JAAI

2

JAAI

3

JAAI

4

JAAI

NO

Judul

Nama Peneliti

Efek Informasi Asimetri Terhadap Kebijakan Dividen

Kusuma (2006)

Hubungan Kebijakan Hutang, Insider Onwership dan
kebijakan Dividen dalam mekanisme pengawasan
masalah Agensi di Indonesia
Pengaruh kecanggihan investor terhadap ketepatan
reaksi pasar dalam meresspon pengumuman dividen
meningkat
Persamaan Struktural: Aktivisme Institusi,Kepemilikan
Institusional Dan Manajerial,m Kebijakan Dividen
Dan Utang

D. Agus Harjito &
Nurfauziah (2006)
Marfuah (2006)

Mursalim (2009)
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5

JAAI

Likuiditas Saham, Kebijakan Dividen Dan Nilai
Perusahaan
Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan,
Kebijakan Dividen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap
Nilai Perusahaan
Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Growth, Dan
FreeCash Flow Terhadap Dividend Payout Ratio
Perusahaan Dengan Mempertimbangkan Corporate
Governance Sebagai Variabel Intervening
Analisis Keterkaitan antara Kebijakan Hutang,
Dividen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan
Intitusional dalam rangka mengurangi Konflik antara
manajer dengan Pemilik Modal
Faktor penentu dividen dan biaya keagenan serta
pengaruhnya pada nilai perusahaan

Mursalim (2011)

6

JAAI

7

JAAI

8

JKP

9

JKP

10

JKP

Faktor-faktor yang mempengaruhi Dividend Payout
ration pada perusahaan Jasa Keuangan Periode 20022006
Testing of pecking order theory trough tehe
relationship: Earnings, Capital Structure, Dividend
Policy, and Firm‘s Value
Dampak interaksi antara kebijakan utang dan kebijakan
dividen dalam menilai perusahaan
Efek intra industri, dampak perusahaan reporter dan
nonreporter dividen terhadap kandungan informasi

Prasetio & Dian K
(2011)

11

JKP

12

JKP

13

JKP

14

JKP

Sinyal profitabilitas dan reaksi Pasar Modal terkait
peningkatan dividen saat laba meningkat

15

JKP

16

JKP

17

JKP

18

JKP

Perspektif Bird in the hand: penentu dividend payout
ratio perusahaan manufaktur periode 2006-2011
Konflik keagenan: hubungan simultan kepemilikan
manjerial, kebijakan hutang, dan kebijakan dividen
Corporate governance dan interdependesi antara
leverage, profitabilitas serta kebijakan dividen dalam
mencapai nilai perusahaan
Ex-dividend date dan perubahan harga saham

Suganda & El
Hezeekiah Sabbat
(2014)
Ambarwati (2014)

Pamungkas H &
Abriyani Puspaningsih
(2013)
Adnan dkk (2014)

Chalimah (2006)

Fadah (2010)

Harmono (2012)

Meythi (2012)
Nur dkk (2013)

Susilowati (2015)
Mai (2015)

Taungke & Supramono
(2015)

HASIL
Penelitian ini menggunakan Artikel yang diperoleh dari 2 Jurnal terakreditasi
Nasional yang telah memenuhi kriteria. Adapun nama Jurnal, judul artikel dan nama
peneliti disajikan pada tabel 1.
Peneliti memilih periode 10 tahun antara tahun 2006-2015 karena pada periode
ini perkembangan penelitian mengenai dividen di Indonesia mengalami banyak
kemajuan. Proses seleksi menghasilkan 18 artikel. Untuk jurnal yang tersedia secara
online, kami mencatat data bibliografi oleh artikel yang terdiri dari nama jurnal, tahun
publikasi, halaman, nama Peneliti, afiliasi institusional pada saat publikasi, serta adanya
daftar referensi setiap artikel.
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Pada tabel 2 tentang deskripsi sampel dapat dilihat bahwa secara total (dari tahun 2006
s/d 2015), yang bersumber pada sumber jurnal JKP sebesar 61%, dan yang lain JAAI
39%. Berdasarkan Tabel 2, rata-rata perbandingan dua periode yaitu periode 1 antara
tahun 2006 s/d 2010 dan periode 2 antara tahun 2011 s/d 2015 juga menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan jumlah artikel tentang dividen yang dipublikasikan dalam
dekade terakhir yaitu dari 6 artikel menjadi 12 artikel atau sekitar 100% terutama pada
2 sumber jurnal yaitu JKP yang sangat signifikan dan JAAI serta yang lainnya
mengalami fluktuasi.

Tabel 2. Deskripsi Sampel
Nama
Jurnal
JAAI
JKP
TOTAL

2006-2015
Jumlah
7
11
18

Persentase
0,39
0,61

2006-2010
Jumla
h
Persentase
4
0,67
2
0,33
6

2011-2015
Jumla Persentas
h
e
3
0,25
9
0,75
12

Tabel 3. Klasifikasi Artikel Berdasarkan Topik
Nama Jurnal
Anteseden

2006-2015
2006-2010
2011-2015
Jumlah Persentase Jumlah Persentase Jumlah Persentase
7
0,39
2
0,33
5
0,42

Konsekuensi
Anteseden dan
Konsekuensi

4

0,22

0

0,00

4

0,33

7

0,39

4

0,67

3

0,25

Total

18

6

12

PEMBAHASAN
Klasifikasi Artikel
Berdasarkan pada penelitian sebelumnya Suprianto (2017), peneliti mengklasifikasikan
setiap artikel berdasarkan topik, metode, dan disiplin sumber. Namun pada artikel ini
peneliti mengelompokkan hanya pada dua klasifikasi yaitu topik dan metode penelitian.
Klasifikasi berdasarkan Topik Pembahasan
Pengklasifikasian berdasarkan pada artikel tentang Kebijakan Dividen
berdasarkan pada topik penelitian dibedakan menjadai 2 yaitu anteseden (faktor-faktor
yang memotivasi terjadinya kebijakan dividen) dan konsekuensi (dampak yang
dihasilkan oleh adanya kebijakan dividen). Tabel 3 menunjukkan klasifikasi artikel
yang membahas tentang kebijkan dividen di Indonesia berdasarkan topik yang dibahas.
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa topik yang dibahas di klasifikasikan menjadi 2.
Dari tabel disimpulkan bahwa selama 10 tahun topik yang dibahas adalah anteseden
dari kebijakan dividen atau sekitar 39 persen (7 artikel) , sedangkan yang membahas
tentang konsekuensi ada sekitar 22 persen (4 artikel). Jika diperbandingkan antara
periode 1 dan periode 2 telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada topik
anteseden sekitar 400 persen ( dari 2 artikel menjadi 5 artikel). Pada konsekuensi juga
terjadi peningkatan sebsar 400 persen (dari 0 artikel menjadi 4 artikel). Dan jika dilihat
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dari kombinasi antara antaseden dan konsekuensi terjadi penurunan karena pada
periode pertama terdapat 4 artikel sedangkan pada periode kedua ada 3 artikel.
Tabel.4 Klasifikasi Variabel Anteseden
Variabel Anteseden
Rasio Keuangan
Informasi Asimetri
Struktur kepemilikan
struktur modal
Ex-dividend date

Jumlah
6
1
4
2
1

%
0,43
0,07
0,29
0,14
0,07

Tabel 4 menjelaskan secara detail tentang variabel anteseden apa saja yang
dibahas oleh peneliti. Secara Keseluruhan dari 7 artikel yang membahas tentang
variabel anteseden adalah tentang rasio keuangan yang paling dibahas sekitar 43 persen
disini berbagai rasio keuangan sangat berpengaruh dalam munculnya kebijakan dividen
rasio keuangan diproksikan seperti Profitabilitas, leverage, growth, freecash flow)
sedangkan variabel untuk yang membahas struktur kepemilikan sekitar 29 persen (4
artikel). Penelitian di Indonesia mengenai Struktur kepemilikan yang diproksikan
kepemilikan manajerial dan institusional hasilnya sering kali untuk kepemilikan
manajerial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kebijakan dividen hal
dikarenakan kepemilikan di indonesia terkonsentrasi atau dikuasai oleh keluarga
sehingga cenderung membagi dividen yang besar, para manajer yang memiliki saham
diperusahaan yang mereka pimpin mempunyai peran ganda sebagai manajer dan
investor dimana hal ini akan membuat mereka menyukai pendapatan dividen yang besar
(manajer sebagai inevstor).
Pada tabel 5 menunjukkan tentang variabel konsekuensi atau dampak dari
kebijakan dividen yang dibahas peneliti. Dari artikel 4 yang membahas tentang
dampak kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan yang paling dominan 55 persen (6
artikel) sehingga bisa disimpulkan bahwa kebijakan dividen akan berdampak pada nilai
perusahaan, hal ini mengindikasikan bahwa investor akan lebih termotivasi dalam
melakukan investasi pada perusahaan yang menjamin tingkat pengembalian tinggi
dalam bentuk dividen, karena dividen sebagai sinyal prospek perusahaan (Mursalim,
2011) sedangkan dampaknya terhadap reaksi pasar maupun harga saham hanya ada 2
artikel atau sekitar 18 persen.
Tabel 5. Klasifikasi Variabel Konsekuensi
Variabel Konsekuensi
Nilai Perusahaan
Reaksi pasar
Harga Saham
Kandungan informasi

Jumlah
6
2
2
1

%
0,55
0,18
0,18
0,09

Klasifikasi Artikel Berdasarkan Metode Penelitian
Berdasarkan tentang metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti Kebijakan
Dividen di Indonesia, pengklasifikasian artikel berdasarkan pada 3 Metode penelitian
yaitu metode survey, metode analytical dan metode literature review.
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Tabel 6 menunjukkan klasifikasi artikel yang membahas tentang kebijakan dividen di
Indonesia berdasarkan metode penelitian yang digunakan.
Seperti dijelaskan
sebelumnya bahawa metode penelitian yang dibahas diklasifikasikan menjadi 3
(Analytical, survey dan literature review). Dari tabel 6 disimpulkan bahwa selama 10
tahun metode penelitian yang banyak digunakan oleh peneliti Indonesia hanya
menggunakan metode analytical yaitu 100% (18 artikel) ,untuk metode yang lain belum
digunakan . hal ini terjadi baik pada periode pertama maupun kedua. Sehingga disini
bisa disimpulkan bahwa metode penelitian yang paling dominan digunakan peneliti di
Indonesia ketika meneliti kebijakan dividen yaitu dengan menggunakan metode
analytical.
Karakteristik Artikel
Tabel 6. Klasifikasi Artikel Berdasarkan Metode Penelitian
2006-2015
2006-2010
2011-2015
Nama
Jurnal
Jumlah
Persentase
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
Analytical
18
1,00
6
1,00
12
1,00
Survey
0
Review
0
Total
18
6
12
Tabel 7. Pengukuran Dividen Policy
Model Perhitungan
Kebijakan Dividen

jumlah persentase

Dividen Payout ratio
14
0,78
Dummy Dividen
0
0,00
Dividen Yield
4
0,22
Perhitungan untuk menentukan besarkan kebijkan dividen adalah sebanyak 14 artikel
atau sekitar 78 persen menggunakan Dividend payout ratio ( Jones dan Sharma, 2001)
dengan formulasi
Dividend payout ratio = Dividend per share
x100%
Earning per share
Untuk perhitungan lainnya menggunakan Dividend yield adalah sebanyak 4 artikel atau
sekitar 22 persen, dengan formulasinya (Roseff, 1982)
Dividend yield = Dividend per share
x 100%
Closing Price share
Sedangkan Dummy Dividend tidak ada artikel yang menggunakan perhitungan tersebut
proksi yang digunakan adalah dengan memberikan nilai 1(satu) untuk perusahaanperusahaan yang membayar dividen,dan membrikan nilai 0 (nol) untuk perusahan yang
tidak membayarkan dividen.
Simpulan dan Saran
Dalam studi ini, peneliti menganalisis 18 artikel yang membahas tentang kebijakan
dividen dan diterbitkan 2 jurnal akreditasi di Indonesia yang di klasifikasikan
berdasarkan topik, metode, dan data kutipan pada 2 jurnal dari 2006-2015. Topik yang
paling banyak dibahas dari artikel kebijakan dividen tentang anteseden ada 14 artikel.
Selama 10 tahun metode yang banyak digunakan peneliti di Indonesia untuk meneliti
kebijakan dividen adalah metode analytical 18 artikel atau seratus persen.
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Model yang pling banyak digunakan untuk menghitung kebijakan dividen adalah
dengan Dividend payout ratio sekitar 78% sebanyak 14 artikel dengan alasan bahwa
formulasi ini paling tepat untuk mengukur adanya kebijakan dividen.
Saran
Pada artikel ini masih mempunyai banyak keterbatasan misalkan keterbatasan dalam
mengakses data artikel secara online yang bisa diperoleh peneliti sehingga dijadikan
sampel oleh penelitian ini sehingga jumlah jurnal yang menjadi sampel dalam penelitin
ini terbatas pada 2 Jurnal terakreditasi. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi. Keterbatasan lainnya yaitu
keterbatasan peneliti dalam melakukan penelaahan artikel hanya menggunkana software
sederhana seperti Microsoft Excel, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan bisa
mengembangkan dengan pendekatan yang lain dan lebih mutakhir.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian tentang kebijakan dividen di Indonesia
menggunakan formulasi dividen pay out ratio, untuk peneliti selanjutnya diharapkan
untuk bisa menggunakan formulasi yang lain. Penelitian selanjutnya juga diharapkan
untuk lebih menggunakan metode survey dan literature review yang memang masih
jarang dilakukan peneliti.
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ABSTRACT
This article aims to determine and analyze the status of alteration in equity Foreign Investment
Company Limited as a result of the granting of shareholder‘s citizenship. This article uses
doctrinal legal research rooted in primary law and secondary law through legislation
approaches by using quantitative analysis.The result of this research is due Naturalization
shareholders Foreign Investment Limited Liability resulting in non-fulfillment of a foreign
element as a condition of foreign investment that requires a limited liability company in order to
change the alteration in equity to continue its efforts.
Keywords:Limited Liability Company; Foreign Investment; Citizenship

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status perubahan permodalan
Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para
pemegang saham. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal bersumber pada
hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan
dengan menggunakan analisa kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat dikabulkannya
pewarganegaraan para pemegang saham, unsur asing dalam penanaman modal asing tidak dapat
terpenuhi sehingga mengakibatkan perubahan status permodalan dari penanaman modal asing
menjadi penanaman modal dalam negeri.
Kata kunci : Perseroan Terbatas; Penanaman Modal Asing; Pewarganegaraan

A.

Latar Belakang
Alenia ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
(UUD‘45) menyatakan bahwa ―kemudian daripada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa‖
Diungkapkan tentang prinsip-prinsip dibentuknya Pemerintah sebagai
instrumen politik dan tugasnya. Untuk memberikan landasan dan acuan bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara, disusunlah UndangUndang Dasar. Sedangkan bentuk negara ditetapkan sebagai Republik yang
berkedaulatan rakyat, artinya Indonesia adalah sebuah republik yang bersifat
demokratis. Sedangkan sebagai dasar negara adalah Pancasila. Untuk menjamin
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terwujudnya visi yang telah ditetapkan, Pembukaan UUD‘45 mengamanatkan
kepada Pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok yaitu salah satunya
memajukan kesejahteraan umum.
Pasal 33 UUD‘45 mengatur tentang perekonomian nasional dan
kesejahteraan sosial. Pasal ini menjadi acuan pemerintah untuk menyelenggarakan
perekonomian yang berasaskan keadilan dan sesuai dengan Pancasila. Untuk itu,
dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang diatur dalam pasal tersebut
disebutkan bahwa penguasaan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup
orang banyak di pegang oleh pemerintah dengan perekonomian yang berdasar atas
kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, serta keadilan. Oleh karena itu,
yang menjadi harapan adalah pemerintah mampu menguasai dan mengelola
sumber daya alam yang bernilai strategis demi kemaslahatan orang banyak untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata ke seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah untuk membangun perekonomian salah satunya dengan cara
investasi, investasi itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan
memperoleh keuntungan. Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan
dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan
dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar
ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional
maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana
pembangunan tersebut. Di samping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam
negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, penanaman
modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang
Penanaman Modal Asing yang disahkan pada tanggal 26 April 2007 dan telah
diundangkan pada tanggal 26 April 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 67 (UU PM). Terdapat 2 (dua)
jenis penanaman modal di Indonesia yaitu :
1. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
(Pasal 1 ayat (2) UU PM).
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan
usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam
modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (Pasal 1 ayat (3) UU
PM).
Dalam rangka meningkatkan investasi asing langsung di Indonesia,
pemerintah melalui Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) telah
melakukan beberapa upaya penyesuaian kebijakan investasi, di antaranya adalah
sebagai berikut:(Sarwedi, 2002:17-35)
1. Pemerintah telah memperbaharui Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi
Penanam Modal untuk dapat diberikan keleluasaan investor dalam memilih
usaha (Keppres No 96 Tahun 2000 jo. No 118 Tahun 2000). Dalam
keputusan tersebut, bidang usaha yang tertutup untuk investasi baik PMA
maupun PMDN berkurang dari 16 sektor menjadi 11 sektor. Bidang usaha
yang tertutup bagi kepemilikan saham asing berkurang dari 9 sektor menjadi
8 sektor.
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2. Penyederhanaan proses dari 42 hari menjadi 10 hari. Sebelumnya
persetujuan Pemasukan Modal Asing (PMA) dilakukan oleh Presiden,
sedangkan saat ini cukup dilakukan oleh Pejabat Eselon I yang berwenang,
dalam hal ini Deputi Bidang dan Fasilitas Penanaman Modal;
3. Sejak tanggal 1 Januari 2001, pemerintah menggantikan insentif
Pembebasan Pajak dengan Kelonggaran Pajak Investasi sebesar 30% untuk 6
(enam) tahun.
4. Nilai investasi tidak dibatasi, sepenuhnya tergantung studi kelayakan dari
proyek tersebut.
Penanaman Modal Asing Langsung (foreign direct invesment=FDI)
berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU PM Penanaman modal asing ini wajib dalam
bentuk PT dan dilakukan dengan cara-cara mengambil bagian saham pada saat
pendirian perseroan terbatas, membeli saham dan melakukan cara lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perseroan Terbatas (PT) ialah bentuk badan usaha yang memiliki badan
hukum resmi dan dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang
hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan
yang ada di dalamnya.
Perseroan terbatas (PT) pertama sekali diatur dalam Pasal 36 sampai
dengan Pasal 56 Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-undang hukum
dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 dan aturan tersebut
sekaligus membuktikan bahwa perseroan terbatas di Indonesia sudah sejak lama
dikenal. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan 1356
dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 burgerlijk wetboek atau Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kemudian pada tanggal 07-03-1995
(tujuh Maret tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima) Pemerintah
Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tahun 1995 nomor 13 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia
nomor 3587 yang kemudian pada tanggal 16 Agustus 2007 undang-undang
tersebut di atas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan Pemerintah
Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (UUPT). (M. Teguh Pengestu dan Nurul Aulia,
2017:21-39)
Pada Pasal 1 ayat (1) UUPT Perseroan Terbatas (PT) didefinisikan
sebagai Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang ini serta
peraturan pelaksanaannya. Dari definisi tersebut berarti bahwa Perseroan Terbatas
(PT) minimal harus ada unsur-unsur: (Mulyoto, 2012:1)
a. Merupakan badan hukum;
b. Merupakan asosiasi modal;
c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
d. Berwenang melakukan kegiatan usaha;
e. Adanya modal dasar dan juga modal yang ditempatkan dan yang disetor;
f. Modal perseroan dibagi dalam saham-saham;
g. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang.
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Syarat pendiri Perseroan harus 2 (dua) orang atau lebih diatur Pasal 7
ayat (1) UUPT di mana syarat ini, sama dengan yang diatur dulu pada Pasal 7 ayat
(1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Pengertian ―pendiri‖ (promoters) menurut hukum adalah orang-orang
yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan.
Selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu mengambil langkahlangkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, jadi syarat pertama,
pendiri Perseroan paling sedikit 2 (dua) orang. Kurang dari itu, tidak memenuhi
syarat, sehingga tidak mungkin untuk diberikan ―pengesahan‖ sebagai badan
hukum oleh menteri. (M. Yahya Harahap, 2009:162)
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT menyatakan: bahwa yang dimaksud
dengan ―orang‖ adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia atau
Warga Negara Asing. Dari bunyi Pasal 7 ayat (1) UUPT berikut penjelasannya
tersebut, subyek hukum yang berwenang untuk mendirikan PT adalah 2 (dua)
orang atau lebih atau 2 (dua) badan hukum atau lebih atau minimal 1 (satu) orang
perseorangan dan 1 (satu) badan hukum Indonesia atau asing.(Mulyoto, 2016:33)
Warga Negara adalah orang-orang yang secara resmi ikut menjadi bagian
dari penduduk yang di mana mereka menjadi salah satu unsur negara. Warga
Negara ini merupakan salah satu unsur pokok suatu negara yang di mana masingmasing warga negara memiliki suatu hak dan kewajiban yang tentu perlu
dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Setiap warga negara memiliki hak dan
kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban untuk
memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya (Habibullah Al Faruq,
2015). Pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 01 Agustus 2006 dan telah
diundangkan pada tanggal 01 Agustus 2006 serta telah diumumkan pada Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 (UU Kewarganegaraan) yang
disebut sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang
sebagai warga negara. Lebih lanjut Pasal 4 UU Kewarganegaraan menyebutkan
yang disebut Warga Negara Indonesia adalah orang yang lahir dari perkawinan
sah dari ayah dan ibu WNI atau yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia
yang sah. Para warga negara yang dianggap WNI adalah mereka yang tanpa rasa
terpaksa mengakui dan menetapkan diri sebagai warga negara asli Indonesia.
Sementara orang-orang yang hanya singgah di Indonesia, ditetapkan sebagai
Warga Negara Asing karena sewaktu-waktu akan berpindah ke negara aslinya.
Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia dapat juga mendapatkan
kewarganegaraan Indonesia melalui proses pewarganegaraan, berdasarkan UU
Kewarganegaraan pewarganegaraan dapat diperoleh melalui :(Giovani Malinda,
2017)
1. Melalui kelahiran yaitu anak yang lahir dari perkawinan campuran kedua
orang tuanya.
2. Melalui pengangkatan yaitu anak yang belum berusia 5 tahun dan
mendapatkan penetapan oleh pengadilan.
Melalui pewarganegaraan yaitu telah dikabulkannya permohonan
pewarganegaraan Warga Negara Asing oleh Presiden Republik Indonesia atau
Warga Negara Asing tersebut telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia
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B.

C.

sehingga diberi Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden Republik
Indonesia.
Warga negara asing yang telah mendapatkan pewarganegaraan, mereka
telah menjadi warga negara Indonesia, bilamana warga negara asing tersebut
termasuk pemegang saham dalam perseroan terbatas penanaman modal asing
tentu hal ini akan menjadi persoalan baru.
Pasal 1 ayat (3) (UU PM) menyebutkan : ―Penanaman modal asing
adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara
Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.‖
Warga negara asing pemilik saham dari perseroan terbatas penanaman
modal asing yang telah mendapatkan pewarganegaraan tentu tidak dapat
memenuhi ketentuan dari Pasal 1 ayat (3) UUPM tersebut di atas. Berdasarkan
pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis di atas, artikel ini hendak membahas
mengenai status perubahan permodalan perseroan terbatas penanaman modal
asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham.
Metode Penelitian
Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal
(doctrinal legal research) atau dogmatik, atau metode yuridis normatif atau juga
disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal
merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan hukum serta dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau
menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang
bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 memberikan definisi tentang penduduk ialah Warga Negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 1 UU
Kewarganegaraan mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara
adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UU Kewarganegaraan bahwa
Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga
negara. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan (UU Adminduk) juga memberi definisi yang sama, penduduk
adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
Berdasarkan UU Kewarganegaraan, orang asing pun dapat menjadi WNI
setelah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pasal 8 UU Kewarganegaraan menyebutkan bahwa, ―Kewarganegaraan
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Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.‖
Pewarganegaraan adalah suatu tata cara bagi orang asing untuk memperoleh
Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Namun status WNI,
tidak hanya dapat diperoleh dengan permohonan. Menurut Gatot Supramono ada
tiga cara agar orang asing memperoleh status WNI, yaitu dengan naturalisasi,
perkawinan, dan dengan pemberian oleh pemerintah RI.(Gatot Supramono,
2012:4)
Adapun kriteria orang asing untuk mendapatkan kewarganegaraan
menurut Gatot Suparmono, yaitu:
1. Orang asing yang telah berjasa kepada Republik Indonesia adalah orang asing
yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu
pengetahuan, teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup serta keolahragaan
telah memberikan kemajuan dan keharuman nama Bangsa Indonesia;
2. Orang asing yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara
adalah orang asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan
sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan
negara dan untuk meningkatkan kemajuan, khususnya di bidang
perekonomian Indonesia. (Gatot Supramono, 2012:4)
Status Warga Negara Indonesia dapat diperoleh melalui 3 (tiga) cara
alternatif, yaitu salah satunya dengan pewarganegaraan, pewargaan dapat
diperoleh dengan cara :
(1) Mengajukan permohonan ke presiden (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan);
(2) Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi (sesuai Pasal 9 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan);
(3) Kelengkapan administrasi (diperlukan kelengkapan data administrasi yang
merupakan lampiran surat permohonan tersebut. Pasal 3 ayat (2) PP Nomor
2 Tahun 2007 menetapkan kelengkapannya).
Dasar hukum yang mengatur mengenai penanaman modal khususnya
penanaman modal asing diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang penanaman modal asing Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UUPM). Kedua undang-Undang tersebut tidak secara
spesifik mengatur secara khusus mengenai pengaturan prosedur penanaman modal
(Harjono Kardono Dhaniswara, 2007:161). Pengaturan prosedur penanaman
modal lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Republik Indonesia salah satunya pada Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM
no 14/2015).
Penanaman modal asing dapat di diartikan sebagai suatu kegiatan
penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing, yang dapat ditentukan
oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya
(Hulaman Penjaitan dan Anner M Sianipar, 2008:41). UUPM melalui ketentuan
umum telah merumuskan apa yang dimaksud dengan penanaman modal asing,
dengan terlebih dahulu memberikan pengertian tentang penanaman modal. Pasal 1
ayat (3) UUPM dirumuskan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan
menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal
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asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam
negeri, sehingga penanaman modal asing haruslah memenuhi unsur-unsur :
1. Merupakan kegiatan menanam modal;
2. Untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Dilakukan oleh penanam modal asing; dan
4. Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan
penanam modal dalam negeri.
Pasal 5 UUPM dijelaskan bahwa bentuk dari Penanaman Modal Asing
wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) yang berdasar pada hukum Indonesia dan
berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan
lain oleh undang-undang. Mengenai cara penanaman modal melalui perseroan
terbatas dilakukan dengan beberapa cara yakni (lihat Pasal 5 ayat (3) UU
Penanaman Modal):
a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
b. Membeli saham; dan
c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah
satunya adalah pewarganegaraan pemegang sahamnya sehingga mengakibatkan
unsur-unsur Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3)
tidak dapat terpenuhi sehingga mengharuskan perseroan terbatas penanaman
modal asing (PMA) melakukan perubahan penanaman modal. Perubahan
penanaman modal yang dimaksud dalam hal ini perubahan modal dari penanaman
modal asing (PMA) menjadi penanaman modal dalam negeri (PMDN)
Pasal 1 UUPM memberikan definisi mengenai Penanaman Modal Dalam
Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia,
Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di
wilayah negara Republik Indonesia, dengan modal yang dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia dan/atau warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha baik
yang berbadan hukum. Penanaman Modal Dalam Negeri yang ingin melakukan
kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dari instansi yang berwenang.
Dasar hukum yang mengatur mengenai penanaman modal khususnya
penanaman modal asing diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang penanaman modal asing Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal. Kedua undang-Undang tersebut tidak secara spesifik
mengatur secara khusus mengenai pengaturan prosedur penanaman modal asing,
sehingga pengertian masalah ini dapat ditemukan dan diatur di dalam Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 14 tahun 2015 tentang
Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal (Perka BKPM 14/2015)
dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 6 tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman
Modal (Perka BKPM 6/2016).
Perubahan kepemilikan modal disebabkan berupa hibah, jual-beli,
pewarisan, dan pewarganegaraan. Dalam hal pewarganegaraan memang tidak
terjadi peralihan saham namun identitas dari pemegang saham berubah dari warga
negara asing menjadi warga negara Indonesia. Pasal 19 ayat (1) Perka BKPM
14/2015 menyaratkan bahwa setiap perubahan dari susunan pemegang saham
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dalam perseroan terbatas baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun
penanaman modal asing (PMA) harus terlebih dahulu mendapat izin prinsip dari
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM, PTSP Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan PTSP Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) sesuai kewenangannya.
Dasar penerbitan izin prinsip sebagaimana maksud dalam Pasal 19 ayat
(1) Perka BKPM 14/2015 haruslah dituangkan dalam sebuah Circular Resolution
of the Shareholders/Rapat Umum Pemegang Saham/Akta Pernyataan Keputusan
Rapat yang disetujui oleh seluruh pemegang saham atau yang mewakili dengan
tetap berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan.
Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip PMDN sebagai akibat
seluruh modal perusahaan dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri, maka
untuk selanjutnya permohonan perizinan dan termasuk perubahannya diajukan ke
PTSP sesuai kewenangannya.
D.

Kesimpulan
Akibat dikabulkannya pewarganegaraan para pemegang saham, unsur
asing dalam penanaman modal asing tidak dapat terpenuhi sehingga
mengakibatkan perubahan status permodalan dari penanaman modal asing
menjadi penanaman modal dalam negeri untuk melanjutkan usahanya.
Akibat perubahan tersebut para pemegang saham harus segera
melakukan rapat umum pemegang saham dengan agenda perubahan kepemilikan
saham atau melakukan pengambilan keputusan di luar rapat umum pemegang
saham yang ditujukan untuk mendapatkan izin prinsip termasuk perubahannya
yang diajukan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya
dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha
Yang Tertutup Dan Yang Terbuka Dengan Persyaratan.

E.

Saran
BKPM dalam memberikan izin kepada Perseroan Terbatas dengan status
Penanaman Modal Asing (PMA) seharusnya juga memberikan sosialisasi kepada
para pemegang saham terkait dengan adanya kemungkinan para pemegang saham
memperoleh Kewarganeraan Indonesia, sehingga seluruh pemegang saham
menjadi Warga Negara Indonesia. Maka status Penanaman Modal Asing (PMA)
perseroan tersebut juga akan berubah menjadi Perseroan Terbatas Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga para pemegang saham segera mengurus
terkait dengan perizinannya.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to know and analyze the related considerations of creditor law in
giving credit to land that has not been registered by making power of attorney to impose
mortgage right without registration of land to local Land Office. To achieve these objectives
then conducted an exploratory empirical legal research. Types of data used are primary data
and secondary data with data collection techniques through direct interviews with resource
persons, which then analyzed by qualitative analysis techniques. From the results of the
research, it is known with consideration to the 5C elements namely Character, Capacity,
Capital, Collateral, and Condition; the cost of managing the certificate is expensive and takes a
long Time; the lack of public knowledge about land registration, so there is still a lot of land in
Pacitan that has not been registered.
Keywords: Unregistered Land; Bank; A Power of Attorney Imposes A Mortgage
ABSTRAK
Tujuan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis terkaitpertimbangan hukum kreditor
dalam menerima jaminan atas tanah yang belum terdaftar dengan membuat surat kuasa
membebankan hak tanggungan tanpa dilaksanakan pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan
setempat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum empiris yang
bersifat eksplanatoris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber, yang selanjutnya
dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pertimbangan
bank dalam menerima jaminan atas tanah yang belum terdaftar karena dengan pertimbangan
kepercayaan berdasarkan unsur-unsur 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, dan
Condition; biaya untuk pengurusan sertipikat dirasakan mahal dan membutuhkan waktu yang
lama serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah, sehingga masih
banyak tanah di Kabupaten Pacitan yang belum didaftarkan.
Kata Kunci: Tanah yang belum terdaftar; Bank; Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

A. Pendahuluan
Sejak jaman penjajahan sudah ada lembaga pendaftaran tanah dengan
diberlakukan staatsblad 1834 Nomor 27 atau ordonansi balik nama (overschrijvings
ordonantie) untuk tanah-tanah dengan hak barat tunduk pada Hukum Perdata Barat
artinya bagi pemegang haknya, hak-hak mengenai tanah yang dihaki, serta
perolehannya, pembebanannya diatur menurut ketentuan hukum tanah barat, sedangkan
tanah-tanah adat tunduk pada hukum adat. Hal ini disebabkan karena belum ada
unifikasi hukum pertanahan sehingga masih berlaku dualisme hukum pertanahan.
Dualisme hukum pertanahan bukan disebabkan karena para pemegang hak atas tanah
yang berbeda hukum perdatanya melainkan karena perbedaan hukum yang berlaku
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terhadap tanahnya. Tanah dalam hukum Indonesia mempunyai status atau kedudukan
hukum sendiri, terlepas dari status hukum subjek yang mempunyai.
Tanah-tanah yang dimiliki oleh orang pribumi tidak bisa didaftarkan
berdasarkan ordonansi balik nama sehingga tanah-tanah adat hampir semuanya belum
dilakukan pendaftaran sehingga belum terjamin kepastian haknya. Namun pada waktu
itu sudah ada peralihan-peralihan hak atas tanah yang menyangkut tanah adat. Perbuatan
peralihan hak atas tanah tersebut cukup dilakukan di hadapan Kepala Desa dan
dikuatkan oleh Camat. Kemudian Kepala Desa melakukan pendaftaran atas perbuatan
tersebut ke kantor Pajak Bumi sehingga diterbitkan surat Pengenaan pajak atas nama
pemilik tanah, yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan petuk pajak, pipil, girik,
letter c dan lain-lainnya.
Sejak mulai berlakunya Undang- Undang Pokok Agraria sudah tidak ada lagi
tanah-tanah hak milik adat, sehingga tidak ada pungutan pajak bumi, sebagai gantinya
diadakan pungutan baru dengan nama Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA). IPEDA
inipun diganti dengan pajak baru yang diberi nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Dalam pengenaan IPEDA dan PBB juga diterbitkan Surat Pengenaan Pajak, yang dalam
pemungutan PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Tetapi karena
pengenaannya tidak didasarkan adanya hubungan hukum dengan tanah yang merupakan
obyek pajak, maka SPPT, IPEDA tidak bisa dipakai sebagai petunjuk bahwa pemegang
petuk/SPPT sebagai wajib pajak mempunyai hak atas tanah tersebut. Pernyataan
tersebut juga dicantumkan pada SPPT yang menyebutkan bahwa SPPT bukan
merupakan bukti kepemilikan hak.
Girik, letter c dan sejenisnya diakui sebagai tanda bukti hak, apabila diterbitkan
sebelum tanggal 24 September 1960. Apabila terbit sesudah tanggal 24 September 1960
tidak diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, sehingga dalam proses konversinya
ditempuh melalui pengakuan hak dan untuk itu diperlukan adanya bukti-bukti peralihan
hak dari tahun 1960 sampai dengan pemohon terakhir (pemilik sekarang) (S.
Mantayborbir, 2004:116).
Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa yang
dimaksud dengan tanah yang belum terdaftar adalah tanah-tanah yang hak
kepemilikannya telah ada menurut hukum adat, tetapi proses adminsitrasi dalam
konversinya belum selesai dilaksanakan. Jadi, merupakan hak atas tanah yang berasal
dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk didaftarkan, tetapi
pendaftaran belum dilakukan.
Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan mempunyai
keterkaitan dengan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
menerangkan bahwa tanah girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan
sebagai agunan. Hal ini telah mengundang banyak reaksi, karena girik, petuk dan lainlain yang sejenis itu bukanlah merupakan tanda bukti hak kepemilikan atas tanah, tetapi
sekedar merupakan tanda bukti pembayaran pajak atas tanah itu harus dibayar pajaknya
oleh mereka yang menggunakan tanah itu.
Praktiknya sering bahwa orang yang namanya tercantum pada girik, petuk dan
lain-lain yang sejenis itu adalah juga pemilik dari tanah itu disamping sebagai wajib
pajak atas penggunaan tanah tersebut (Sutan Remy Sjahdeini, 1999: 141). Dengan
ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan ini, para pemilik tanah
yang belum terdaftar, bilamana menginginkan kredit kepada bank, dibukakan jalan
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mengenai bagaimana caranya untuk menjadikan tanahnya itu sebagai jaminan utang
terhadap permohonan perjanjian kreditnya.
Mengingat tanah dengan hak sebagiamana dimaksud pada saat ini mungkin
masih ada, maka pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah tersebut,
dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan bersamaan dengan permohonan
pendaftaran hak atas tanah tersebut. Kemungkinan ini dimaksudkan untuk memberi
kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk
memperoleh kredit dan juga untuk mendorong pensertifikatan hak atas tanah pada
umumnya.
Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi tentu membutuhkan penyediaan
modal yang cukup besar, karena merupakan salah satu faktor penentu dalam
pelaksanaan pembangunan (Herowati Poesoko, 2012:1). Hal ini sesuai dengan fungsi
utama bank yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bank
sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat yang bertujuan menunjang
pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.
Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut dalam ketentuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditentukan bahwa :
―Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan
ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak.‖
Ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan
strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional serta diarahkan agar
mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Lembaga perbankan haruslah
mampu berperan sebagai agen of development dalam upaya mencapai tujuan nasional
itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional
(Hermansyah, 2013:40).
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembiayaan , baik kreditor, debitor,
atau pihak lain harus mendapat perlindungan melalui lembaga jaminan yang bisa
memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Lembaga jaminan merupakan kebutuhan
bagi kreditor atau Bank untuk memperkecil resiko dalam menyalurkan kredit (R.
Subekti, 1996:21)
Pertimbangan hukum tidak dibuatnya APHT terhadap tanah yang belum
terdaftar oleh karena ada kemungkinan hak atas tanah tersebut belum jelas
kepemilikannya, dalam praktik notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
sesuai UU Hak Tanggungan, untuk mengikat jaminan terhadap tanah yang belum
terdaftar untuk dijadikan agunan atau jaminan utang selalu membuat SKMHT, serta hal
ini menemui kendala karena proses permohonan untuk pendaftaran tanah untuk
dimintakan sertipikat memerlukan jangka waktu yang lebih dari 3 bulan bahkan bisa
mencapai 1 tahun.
Alasan-alasan bank tidak langsung membebankan hak tanggungan pada tanah
yang menjadi agunan kredit, tetapi hanya meminta SKMHT dari pemberi hak
tanggungan adalah biaya pembebanan hak tanggungan dirasakan sangat mahal oleh
nasabah debitor. Oleh karena itu, nasabah debitor merasa berkeberatan apabila bank
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mengharuskan agar dilakukan langsung pembebanan hak tanggungan di atas agunan
yang diserahkan oleh nasabah debitor.
Alasan lain adalah tanah yang dijadikan agunan masih belum terdaftar dan
belum bersertipikat. Sehingga pengurusan dan penerbitan sertifikatnya biasanya
memakan waktu yang sangat lama, sementara itu kredit sudah segera diperlukan.
Sementara penerbitan sertipikat masih dalam proses, bank mengikat debitor dengan
meminta terlebih dahulu SKMHT, dan dokumen atau surat terkait dengan tanah tersebut
lainnya, seperti Surat Keterangan Tanah dari camat/lurah.
Pesatnya perkembangan bisnis perbankan dan tingginya tingkat persaingan antar
bank menyebabkan perbankan mempermudah penyaluran pembiayaan kepada
masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Pacitan, terdapat bank yang mencairkan
pembiayaan hanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikat
dengan Hak Tanggungan terhadap jaminan tanah yang belum terdaftar dengan plafond
yang lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Hal ini dilakukan apabila
permohonan perjanjian kreditnya belum lengkap seperti belum terbitnya sertipikat hak
atas tanah.
Berpijak dari permasalahan tersebut diatas, penulis merasa perlu mengkaji
mengenai pertimbangan hukum bank selaku penerima jaminan atas tanah yang belum
terdaftar dengan melakukan pengikatan perjanjian hanya melalui Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan, tanpa diikuti dengan pendaftaran tanah seperti yang
disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
B. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang
dilakukan dengan mencari kebenaran data di lapangan. Pada penelitian hukum
empiris,pada awalnya yang diteliti merupakan data sekunder, untuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau di masyarakat
(Soerjono Soekanto, 2005:7). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara
dengan pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Cabang Permodalan Nasional Madani
Kabupaten Pacitan, Notaris/PPAT di Kabupaten Pacitan, dan Pejabat Kantor Pertanahan
Kabupaten Pacitan. Sumber data sekunder dengan studi dokumen seperti buku-buku
aktual, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta bahan kepustakaan lainnya.
Penelitian ini bersifat eksplanatoris, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk
memperoleh keterangan, penjelasan, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.
Penelitian ini merupakan suatu penelitian untuk menerangkan, memperkuat, atau
menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesis terhadap hasil penelitian yang
ada (Salim HS, 2013:9).
Sesuai dengan spesifikasi yang bersifat eksplanatoris dengan metode pendekatan
empiris, maka metode analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya data yang telah
diperoleh itu disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis secara
kualitatif. Metode analisis kualitatif berguna untuk mengkaji isi dari informasi yang
didapat secara sistematis, kritis dan konsisten dengan tujuan untuk mengetahui apa
pertimbangan hukum kreditor pemegang jaminan tanah yang belum terdaftar.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Praktik hak atas tanah yang belum terdaftar sebagai jaminan kredit dilaksanakan
dengan cara sebelum permohonan kredit calon debitor dikabulkan, pihak bank juga
melakukan survey lokasi tentang obyek jaminan dan pengecekan atas keabsahan suratsurat tanahnya serta kesesuaian antara lokasi/keadaan tanahnya dengan yang tercantum
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dalam bukti kepemilikan di buku Rincikan Desa/Kelurahan letak tanah tersebut, benarbenar sudah terdaftar atas nama pemohon kredit.
Pengecekan tanah ini tidak dilakukan di Kantor Pertanahan karena hak atas
tanah tersebut belum bersertipikat, sehingga data atas tanah tersebut belum terdaftar di
Kantor Pertanahan. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh pihak Bank maka
ditentukan bahwa pemohon kredit tersebut layak mendapatkan kredit, maka tahap
berikutnya adalah penandatanganan perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dilakukan
baik secara dibawah tangan atau secara notariil.
Berdasarkan analisa bank, jika permohonan debitor memenuhi syarat untuk
dikabulkan sebelum realisasi kredit pihak bank menawarkan kepada calon debitor
apakah calon debitor bersedia melakukan pembuatan sertipikat atau tidak. Apabila calon
debitor bersedia hak atas tanah yang belum bersertipikat tersebut di lakukan pembuatan
sertipikat maka pihak bank akan menunjuk Notaris/PPAT rekanan bank untuk
mengurus pendaftaran tanah tersebut.
Penunjukan Notaris/PPAT tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pihak bank
memantau sampai dimana proses pendaftaran tanah. Apabila syarat-syarat permohonan
pendaftaran tanah sudah dilengkapi maka pihak Notaris/PPAT tersebut mengeluarkan
Surat Keterangan (cover note) sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit yang
isinya bahwa proses penyelesaian sertipikat dengan akta peralihan hak atas tanah
tersebut sedang dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan kurang lebih
sekitar 7 (tujuh) bulan dan diurus melalui kantor Notaris/PPAT tersebut. Apabila
sertipikat tersebut telah selesai oleh pihak Notaris akan diserahkan ke pihak bank.
Pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit berikut pengikatan jaminan
dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tetap dilaksanakan di hadapan
Notaris. Proses pelaksanaan pendatanganan perjanjian kredit berikut pengikatan Surat
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di kantor Notaris Wahyuni Andarukmi, S.H,
M.Kn (Notaris PPAT di Kabupaten Pacitan) adalah sebagai berikut :
a.
Perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak debitor dibuat dibawah
tangan dan pelaksanaan penandatanganan oleh para pihak dihadapan Notaris,
maka surat perjanjian kredit diwarmeeking oleh Notaris sesuai dengan tanggal
penandatanganan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
tersebut dibuat dalam Akta Notaris, dalam praktik di kantor Notaris untuk
pembuatan SKMHT tersebut tidak menggunakan blanko SKMHT, maka yang
diserahkan kepada pihak bank adalah salinan akta SKMHT yang di tandatangani
oleh Notaris berikut sertifikat asli, sedangkan minuta akta yang telah
ditandatangani oleh pemilik jaminan dengan persetujuan isteri atau suami dan
pihak bank serta oleh Notaris/PPAT disimpan di Kantor Notaris.
b. Untuk penandatanganan jaminan hak atas tanah yang belum terdaftar apabila
hak atas tanah tersebut sedang dalam proses pendaftaran tanah, maka proses
penandatanganan SKMHT dilaksanakan 2 (dua) kali. Pertama dilaksanakan
bersama-sama pada saat penandatanganan perjanjian kredit dengan menunjuk
obyek Hak Tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat. Kedua setelah
sertipikat hak atas tanah telah selesai dengan obyek Hak Tanggungan sertipikat
hak atas tanah tersebut. Hal ini sebenarnya kurang efektif namun dimaksudkan
agar peristiwa hukumnya berurutan. Hak atas tanah yang belum terdaftar yang
diterima sebagai jaminan kredit di Bank masih berbentuk akta peralihan hak atas
tanah yang dibuat oleh PPAT, maka penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut
harus dilakukan dengan pengajuan surat permohonan pendaftaran tanah oleh
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yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan
persyaratan sebagai berikut :
a. Surat permohonan sertipikat;
b. Identitas diri pemohon dan atau kuasanya (foto copy Kartu Tanda Penduduk
dan Kartu Keluarga yang masih berlaku);
c. Surat kuasa jika permohonannya dikuasakan;
d. Asli akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, mengenai akta
jual beli atau akta hibah atau akta pembagian harta bersama, dan atau alat
bukti yang lain yang dimiliki oleh pemohon atas tanah yang belum
dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan yaitu misalnya asli girik
atau foto copy girik yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa;
e. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) yang
ditandatangani oleh pemohon di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah)
dan ditandatangani oleh saksi-saksi RT/RW serta diketahui oleh
Lurah/Kepala Desa setempat;
f. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
(SPPT PBB) tahun berjalan;
g. Bukti pembayaran PPh dan atau BPHTB yang terkena ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun
1996 tentang perubahan pembayaran PPH atas penghasilan dari pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun
1997 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB; untuk
wilayah Kabupaten Pacitan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (
NJOPTKP ) adalah Rp 60.000.000 (enampuluh juta rupiah). Apabila Nilai
Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT) PBB di atas Rp 60. 000. 000 (enampuluh juta rupiah)
maka pemohon atau pembeli harus membayar BPHTB dengan perhitungan
NJOP dikurangi Rp 60.000.000 dikalikan 5% (lima persen), yang
pembayaran dilakukan di Bank atau Kantor Pos. Apabila Nilai Jual Obyek
Pajak dibawah Rp 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) maka pemohon
atau pembeli dibebaskan dari BPHTB. Untuk pihak penjual akan dikenakan
Pajak Penjualan (PPh) apabila Nilai Jual Obyek pajak (NJOP) tersebut di
atas Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan perhitungan NJOP
dikalikan 5% (lima persen);
h. Surat keterangan bahwa tanah tesebut tidak bersengketa yang dikeluarkan
oleh Lurah/Kepala Desa.
Pertimbangan pihak bank menerima hak atas tanah yang belum bersertipikat
sebagai jaminan kredit adalah:
a. Berdasarkan kepercayaan dengan penilaian dan analisis kredit yang dilakukan oleh
bank bahwa calon debitor memiliki prospek usaha yang baik dan dengan
pertimbangan terhadap unsur-unsur 5 C yaitu (Kasmir, 2004: 104) :
1) Character (watak), meliputi moral, sifat, perilaku, tanggung jawab dan
kehidupan pribadi calon debitor yang sangat berpengaruh terhadap
pelunasan kredit.
2) Capacity (kemampuan), perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan
calon debitor dalam membayar kembali kredit serta bunganya. Kemampuan
bisa dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuan dalam mengelola usaha
yang akan dibiayai dengan kredit tersebut.
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3) Capital (modal), perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang
dimiliki calon debitor apakah cukup memadai untuk menjalankan usahanya.
4) Collateral (jaminan), untuk mengetahui nilai barang jaminan yang
diserahkan calon debitor untuk menutupi risiko kegagalan pengembalian
kredit yang akan diperolehnya.
5) Condition (keadaan), untuk mengetahui kondisi pada suatu daerah yang
mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha calon debitor.
b. Biaya untuk pengurusan sertipikat hak milik dirasakan mahal dan
membutuhkan waktu yang lama, sehingga debitor merasa keberatan untuk
mengambil kredit jika harus memproses pendaftaran tanah lebih dahulu, namun ada
beberapa debitor yang bersedia untuk melakukan pendaftaran tanah.
c. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendaftaran tanah, sehingga masih
banyak tanah di Kabupaten Pacitan yang belum didaftarkan.
Pelaksanaan kuasa membebankan Hak Tanggungan yang dimaksud untuk
menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan yang diutamakan bagi kreditor, maka
pemasangan Hak Tanggungan ditetapkan batas waktu, yaitu (Sutan Remy Sjahdeini,
1999:50) :
a.
Jika tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan telah terdaftar dan
kredit yang dijamin bukan termasuk kriteria kredit tertentu, pemasangan Hak
Tanggungan didahului dengan menggunakan Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak
penandatanganan yang biasanya dilakukan dengan penandatangan perjanjian
kredit harus segera dilakukan. Jika pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan
tidak dilaksanakan maka waktu 1 (satu) bulan berlakunya Surat Kuasa
membebankan Hak Tanggungan tersebut menjadi gugur.
b. Jika tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan belum bersertipikat dan kredit
yang dijaminkan bukan termasuk kriteria kredit tertentu, maka dalam waktu
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan yang bisanya dilakukan dengan
penandatanganan perjanjian kredit harus segera dilakukan. Jika pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan tidak dilaksanakan maka waktu 3 (tiga) bulan
berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungantersebut menjadi gugur.
c. Jika tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan telah terdaftar selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penandatanganan Akta Pemberian
Hak Tanggungan maka akta tersebut harus segera didaftarkan ke Kantor
Pertanahan.
Adanya alasan pihak bank untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
modal usaha dan menurut penilaian bank memiliki prospek usaha, dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat
untuk memperoleh kredit. Hal ini bertujuan selain untuk menampung kepentingan para
pihak yang memerlukan, juga untuk menampung ketentuan Pasal 8 (delapan) Undang
Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan bahwa tanah-tanah yang bukti
kepemilikannya berupa girik, pipil, letter c dan lain sebagainya dapat dibebankan Hak
Tanggungan. Akan tetapi untuk pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan
dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah. Dengan dibukakannya kemungkinan
ini, diharapkan dapat mendorong pendaftaran tanah pada umumnya.
Peraturan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan, untuk hak atas tanah yang
belum bersertipikat atau belum terdaftar dalam mengajukan kredit pada pihak Bank
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dapat menggunakan alat bukti hak lama. Mengenai pembuktian hak lama dijelaskan
dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah
yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya
hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang
bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah
secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak
lain yang membebaninya.
Tata cara pendaftaran Hak Tanggungan tersebut telah diatur dalam peraturan
mengenai Hak Tanggungan yang antara lain dapat dikemukakansebagai berikut:
a. Pendaftaran Hak Tanggungan tersebut harus diawali dengan janji-janji untuk
memberikan Hak Tanggungan dihadapan PPAT (Pasal 11 ayat (2) Undang
Undang Hak Tanggungan).
b. Dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT yang berisi tentang:
1. Nama dan identitas pemegang Hak Tanggungan;
2. Domisili masing-masing pihak;
3. Penunjukan utang yang dijamin;
4. Nilai tanggungan;
5. Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan;
c. Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak
Tanggungan, PPAT wajib untuk mendaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 13
ayat (2) Undang Undang Hak Tanggungan).
d. Kantor pertanahan mencatat dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi
obyek dan menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang
bersangkutan ( Pasal 13 ayat ( 3 ) Undang Undang Hak Tanggungan).
e. Hak Tanggungan lahir pada hari, tanggal buku tanah, yaitu hari ke 7 (tujuh)
setelah penerimaan surat-surat yang diperlukan untuk pendaftarannya (Pasal 13
ayat ( 4 ) Undang Undang Hak Tanggungan).
f. Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, sebagai bukti adanya Hak Tanggungan ( Pasal 14 ayat (1)
Undang Undang Hak Tanggungan).
D. Simpulan
Adanya alasan pihak bank untuk membantu masyarakat yang membutuhkan
modal usaha dan menurut penilaian bank memiliki prospek usaha, dimaksudkan untuk
memberikan kesempatan kepada pemegang hak atas tanah yang belum bersertipikat
untuk memperoleh kredit. Hal ini bertujuan selain untuk menampung kepentingan para
pihak yang memerlukan, juga untuk menampung ketentuan Pasal 8 (delapan) Undang
Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa tanah-tanah yang bukti
kepemilikannya berupa girik, pipil, letter c dan lain sebagainya dapat dibebankan Hak
Tanggungan.
Pertimbangan hukum bank dalam memberikan kredit dengan jaminan tanah
yang belum terdaftar adalah Pertimbangan pihak bank menerima hak atas tanah yang
belum bersertipikat sebagai jaminan kredit didasarkan pada kepercayaan dengan
penilaian dan analisis kredit yang dilakukan oleh bank bahwa calon debitor memiliki
prospek usaha yang baik dan dengan pertimbangan terhadap unsur-unsur 5C yaitu
Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan
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Condition (keadaan), biaya untuk pengurusan sertipikat dirasakan mahal dan
membutuhkan waktu yang lama, sehingga debitor merasa keberatan untuk mengambil
kredit jika harus memproses pendaftaran tanah lebih dahulu, namun ada beberapa
debitor yang bersedia untuk melakukan pendaftaran tanah, dan minimnya pengetahuan
masyarakat tentang pendaftaran tanah, sehingga masih banyak tanah di Kabupaten
Pacitan yang belum didaftarkan.
E. Saran
Sebagai kontribusi pemikiran dari rumusan permasalahan penelitian ini, maka
penulis memberikan beberapa saran, yaitu:
1. Bank atau kreditor alam menerima hak atas tanah yang belum terdaftar sebagai
jaminan kredit hendaknya melakukan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor
Pertanahan demi terjaminnya kepastian pihak kreditor selaku pemberi kredit.
SKMHT bukan syarat dalam proses pembebanan Hak Tanggungan., syarat mutlak
pembebanan Hak Tanggungan adalah pemberian Hak Tanggungan dan
pendaftarannya yaitu dengan dibuatnya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang
kemudian akan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.
2. Debitor dan masyarakat yang masih memiliki objek tanah yang belum terdaftar
dengan kesadaran diri untuk segera mengajukan pendaftaran tanah pertama kali ke
Kantor Pertanahan, tanpa menunggu akan menjadikan objek tanah tersebut
sebagai jaminan utang dalam permohonan perjanjian kredit bank untuk
memperoleh kepastian hukum akan kepemikan tanahnya. Diharapkan peran serta
dan kontribusi dari Notaris-PPAT ikut membantu penyuluhan hukum tentang
pentingnya kepastian hukum kepemilikan tanah dengan memiliki sertipikat hak
atas tanahnya kepada masyarakat yang masih memiliki objek tanah yang belum
terdaftar untuk diadakan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota setempat.
3. Kantor Pertanahan khususnya di Kabupaten Pacitan perlu mengadakan sosialisasi
mengenai pentingnya pendaftaran tanah agar masyarakat mendapat kepastian
hukum atas tanah yang dimilikinya.
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ABSTRACT
Trend of agricultural commodities trade balance between Indonesia and China during the
period of 2012-2016 tends to decrease, it must be anticipated by maintaining or even
improving the competitiveness of Indonesian agricultural export commodities, one of which
is plantation commodities. This study aimed to analyze the competitiveness of Indonesian
plantation export commodities to China and its degree of integration. This research used
secondary data in the form of export value data of Indonesian plantation commodities to
China. The analysis method that used are Revealed Comparative Advantage (RCA) and Intra
Industry Trade (IIT). The results showed that during the period of 2001-2016, the Indonesian
plantation commoditiesstudied(palm oil, rubber, coconut and cocoa) had a comparative
advantage or high competitiveness in the Chinese market, with fluctuating RCA values. The
trade of plantation commodities between Indonesia and China over the period occurred in
two ways but the integration was weak, and even in certain years it only went one way.
Keywords: Plantation Commodities, Competitiveness, RCA, IIT

ABSTRAK
Trend neraca perdagangan komoditi pertanian antara Indonesia dengan China selama kurun
waktu tahun 2012-2016 cenderung menurun, harus mampu diantisipasi dengan tetap
mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya saing komoditi ekspor pertanian
Indonesia, salah satunya komoditi perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
daya saing ekspor komoditi perkebunan Indonesia ke China dan derajat integrasinya.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data nilai ekspor komoditi perkebunan
Indonesia ke China. Metode Analisis yang digunakan yaitu Revealed Comparatif
Advantage(RCA) dan Intra Industry Trade(IIT). Hasil analisis menunjukkan bahwa selama
kurun waktu 2001-2016, komoditi perkebunan Indonesia yang diteliti (kelapa sawit, karet,
kelapa dan kakao) memiliki keunggulan komparatif atau daya saing yang tinggi di pasar
China, dengan nilai RCA yang berfluktuasi. Perdagangan komoditi perkebunan antara
Indonesia dengan China selama kurun waktu tersebut terjadi dua arah namun integrasinya
lemah, dan bahkan pada tahun-tahun tertentu hanya berjalan satu arah.
Kata kunci : Komoditi Perkebunan, Daya saing, RCA, IIT
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Pendahuluan
Sub-sektor perkebunan sebagai salah satu penyumbang devisa negara
memberikan kontribusi yang cukup penting terhadap perekonomian Indonesia. Diantara
sub sektor pertanian lainnya, sub-sektor perkebunan merupakan kontributor terbesar
terhadap PDB sektor pertanian. Pada tahun 2016, PDB sub sektor perkebunan atas dasar
harga konstan 2010 sebesar 357.234,80 milyar rupiah atau 38,18% dari total PDB sektor
pertanian. Selain itu, selama kurun waktu 2011-2015, sub sektor perkebunan merupakan
satu-satunya sub sektor pertanian yang mengalami surplus perdagangan dengan negara
lain (Pusdatin, 2016). Sub-sektor perkebunan juga merupakan salah satu sub sektor
andalan ekspor Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor komoditi perkebunan
Indonesia adalah China. China merupakan negara tujuan ekspor komoditi pertanian
Indonesia kedua setelah India, dimana komoditi utama yang diekspor ke China pada
tahun 2016 adalah kelapa sawit yang mencapai US$ 2,21 milyar, karet sebesar US$
401,02 juta, kelapa sebesar US$ 222,81 juta dan kakao sebesar US$ 68,23 juta
(Pusdatin, 2017).
Selama kurun waktu tahun 2012 sampai 2016, ekspor komoditi pertanian
Indonesia ke China berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Namun
demikian, neraca perdagangan komoditi pertanian antara Indonesia dengan China
selama kurun waktu tersebut selalu mengalami surplus, dimana surplus perdagangan ini
sebagian besar disumbang oleh sub-sektor perkebunan. Surplus neraca perdagangan
komoditi pertanian ini menunjukkan bahwa perdagangan komoditi pertanian antara
Indonesia dengan China masih menguntungkan. Namun disisi lain, trend neraca
perdagangan komoditi pertanian yang cenderung mengalami penurunan harus mampu
diantisipasi dengan tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan daya saing
komoditi ekspor tersebut.
Pada kondisi perdagangan bebas, negara-negara yang memiliki keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif yang lebih tinggi akan memiliki kemampuan
yang lebih besar untuk tetap eksis, bahkan melakukan penetrasi dan penguasaan pasar
internasional (Stephenson dan Erwidodo, 1995). Untuk itu, ekspor komoditi Indonesia
harus memiliki daya saing, baik dalam bentuk keunggulan komparatif maupun
kompetitif agar mampu tetap bersaing. Semakin banyak produk Indonesia yang
memiliki daya saing tinggi akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekspor
Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya saing
komoditi ekspor perkebunan Indonesia ke China dan derajat integrasinya.
Teori dan Metodologi
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data nilai
ekspor komoditi kelapa sawit, karet, kelapa dan kakao Indonesia ke China tahun 20012016 yang diperoleh dari ITC Trademap dan UN Comtrade. Analisis data dalam
penelitian ini menggunakan metode Revealed Comparative Advantagedan Intra
Industry Trade.
a. Revealed Comparative Advantage (RCA)
Indeks RCA adalah indikator yang dapat menggambarkan keunggulan
komparatif atau tingkat daya saing industri dan perdagangan suatu negara di pasar
global. Kinerja ekspor produk dari suatu negara diukur dengan menghitung pangsa
nilai ekspor suatu produk terhadap total ekspor suatu negara dibandingkan dengan
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b.

pangsa nilai produk tersebut dalam perdagangan dunia(Basri dan Munandar, 2010).
X / X .c
Secara matematis, Indeks RCA dirumuskan sebagai berikut: C  ic
(1)
X iw / X .w
di mana: C = angka RCA;Xic = nilai ekspor komoditi i dari Indonesia ke China
(US$);X.c = nilai ekspor total Indonesia ke China (US$);Xiw = nilai ekspor komoditi
i duniake China (US$);X.w = nilai ekspor total dunia ke China (US$).Nilai RCA < 1
menunjukkan komoditi tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Sebaliknya
nilai RCA > 1 menunjukkan komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif.
Intra Industry Trade(IIT)
Perdagangan intra industri didefinisikan sebagai ekspor dan impor produkproduk dari suatu industri yang sama secara simultan (Basri dan Munandar, 2010).
Untuk menganalisis derajat integrasi perdagangan Indonesia-China digunakan
indeks IIT (Intra-Industry Trade) sesuai yang dikemukakan oleh Grubel-Lloyd
( X icq  M icq )  X icq  M icq
q
x100
dengan rumus sebagai berikut: Bic 
(2)
( X icq  M icq )
Dimana: Bicq = perdagangan intra-industry produk q antara Indonesia (i) dan China
(c);Xicq = ekspor produk q dari Indonesia ke China (US$); Micq = impor produk q
dari China ke Indonesia (US$). Nilai IIT diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu
: 0.00 (No integration; one-way trade); >0.00 - 24.99 (Weak integration); 25.0049.99 (Mild integration); 50.00-74.99 (Moderately strong integration); 75.00-99.99
(Strong integration) (Austria, 2004).

Hasil dan Pembahasan
Dalam analisis ini komoditi perkebunan yang diteliti terdiri dari kelapa sawit,
karet, kakao dan kelapa yang merupakan komoditi perkebunan utama yang diekspor
Indonesia ke China.Berdasarkan analisis RCA, secara umum komoditi kelapa sawit,
karet, kelapa dan kakao Indonesia di pasar China memiliki keunggulan komparatif atau
daya saing yang tinggi. Nilai RCA keempat komoditi tersebut nilainya lebih dari satu
sebagaimana terlihat pada tabel 1. Namun demikian, masing-masing komoditi memiliki
trend perkembangan nilai RCA yang berbeda. Fluktuasi nilai RCA kelapa sawit dan
kelapa memiliki trend perkembangan yang meningkat, sedangkan untuk karet dan kakao
memiliki trend yang menurun. Fluktuasi nilai RCA tersebut selain dipengaruhi oleh
naik turunnya ekspor Indonesia ke China juga dipengaruhi oleh naik turunnya ekspor
negara lain yang turut mengekspor komoditi yang sama ke China.
Tabel 1. Nilai RCA dan IIT Komoditi Ekspor Perkebunan Indonesia ke China 20012016
Nilai RCA
Tahun
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Kelapa
sawit
23,70
21,24
25,58
33,73
32,46
36,99
32,69

Karet
13,92
4,42
9,31
19,14
17,75
20,82
21,70

Kelapa

Kakao

23,64
36,83
30,50
38,37
76,45
56,59
72,66

35,06
11,03
21,09
20,06
19,89
21,05
28,36

Nilai IIT
Kelapa
sawit
0,044
0,017
0
0,019
0,002
0,007
0,007

Karet
0,026
1,214
0,093
0,004
0,002
0,003
0,007

Kelapa

Kakao

0,029
0,937
0,054
0
0,016
0,003
0,002

7,156
0
21,593
0,123
0,125
0
0
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

33,58
38,15
41,29
28,06
36,57
34,53
50,44
66,76
59,15

19,86
22,04
20,92
15,45
17,66
17,78
15,44
12,19
12,65

46,89
52,45
34,66
24,58
56,90
45,26
73,76
79,22
75,99

18,13
17,38
23,18
19,62
16,42
13,05
16,57
18,35
13,03

0,061
0,486
0,006
0,001
0,005
0,005
0,006
0,002
0,003

0,094
0,014
0,0004
0,043
0,240
0,265
0,539
0,679
0,410

0,010
0,010
0,003
0,003
0
0
0
0
0

0,030
1,342
0,136
1,902
0,484
0,134
0
0
1,194

Sumber: Hasil Olah Data, 2017
Nilai RCA kelapa sawit tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 66,76.
Nilai RCA kelapa sawit pada tahun 2014 dan 2015 ini mengalami peningkatan yang
signifikan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh
peningkatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke China, sementara ekspor kelapa sawit
dari negara lain ke China menurun. Namun demikian pada tahun 2016, ekspor kelapa
sawit Indonesia ke China kembali mengalami penurunan sehingga daya saing kelapa
sawit juga menurun. Penurunan tersebut disebabkan karena China lebih memilih untuk
membeli kedelai dalam rangka menggalakkan peternakan di dalam negerinya.
Pada tahun 2002, karet memiliki nilai RCA terendah, nilai ini mengalami
penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi
oleh menurunnya ekspor karet Indonesia ke China, sedangkan ekspor karet dari negara
lain ke China mengalami peningkatan sehingga pangsa ekspor karet Indonesia di pasar
China menurun dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula yang terjadi pada kakao,
pada tahun 2002, kakao memiliki nilai RCA yang terendah. Nilai RCA kakao ini hanya
sebesar 11,03 atau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan
inidipengaruhi oleh penurunan ekspor kakao Indonesia ke China yang cukup signifikan.
Sedangkan untuk kelapa, nilai RCA kelapa pada tahun 2005 mengalami peningkatan
yang cukup tajam, hal ini disebabkan peningkatan ekspor kelapa ke China yang cukup
signifikan.
Hasil analisis Intra Industry Trade menunjukkan bahwa selama kurun waktu
2001-2016 perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dan China memiliki integrasi
yang lemah, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia juga mengimpor kelapa sawit dari
China namun dalam jumlah yang sedikit. Nilai IIT bernilai nol atau tidak adanya
integrasi perdagangan kelapa sawit antara Indonesia dengan China hanya terjadi pada
tahun 2003. Demikian halnya untuk komoditi karet, selama kurun waktu 2001-2016
juga memiliki integrasi yang lemah, artinya bahwa terjadi perdagangan dua arah antara
Indonesia dengan China untuk komoditi karet, namun Indonesia lebih banyak
mengekspor karet ke China dibandingkan mengimpor karet dari China.
Perkembangan nilai IIT kelapa menunjukkan bahwa untuk kurun waktu 20012011, komoditi kelapa memiliki integrasi yang lemah dalam perdagangan dengan China
dan untuk kurun waktu 2012-2016 menunjukkan tidak adanya integrasi perdagangan
komoditi kelapa dengan China atau hanya terjadi perdagangan satu arah dimana
Indonesia mengekspor kelapa ke China tapi tidak mengimpor komoditi kelapa dari
China. Untuk komoditi kakao, selama kurun waktu 2001-2016 memiliki derajat
integrasi yang berubah-ubah. Pada tahun 2002, 2006, 2007, 2014 dan 2015
menunjukkan bahwa perdagangan kakao antara Indonesia dengan China hanya berjalan
satu arah atau tidak ada integrasi. Sedangkan untuk tahun lainnya menunjukkan adanya
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integrasi yang lemah dimana Indonesia selain mengekspor kakao ke China juga
mengimpor kakao dari China.
Secara umum hasil analisis intra industry trade menunjukkan bahwa
perdagangan komoditi perkebunan antara Indonesia dengan China selama kurun waktu
2001-2016 terjadi dua arah namun integrasinya lemah, dan bahkan pada tahun-tahun
tertentu hanya berjalan satu arah. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya Indonesia yang
aktif melakukan kegiatan ekspor komoditi perkebunan tersebut, sedangkan China lebih
banyak mengimpor komoditi perkebunan tersebut dari Indonesia. Hasil penelitian ini
sesuai dengan teori bahwa integrasi perdagangan lebih banyak terjadi pada industri
manufaktur dibandingkan pertanian (Austria, 2004).
Simpulan
Selama kurun waktu 2001-2016, komoditi ekspor perkebunan Indonesia ke
China yang diteliti yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dan kakao memiliki keunggulan
komparatif atau daya saing yang tinggi.Perdagangan komoditi perkebunan antara
Indonesia dengan China selama kurun waktu tersebut terjadi dua arah namun
integrasinya lemah, dan bahkan pada tahun-tahun tertentu hanya berjalan satu arah.
Referensi
Austria, M.S. 2004. The Pattern of Intra-ASEAN Trade in the Priority Goods
Sectors.Final Main Report, No 03/006e,pp.1-176.
Basri, F dan Munandar, H. 2010. Dasar-dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan
Aplikasi Metode Kuantitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Pusat Data dan Informasi Pertanian. 2016. Statistik Pertanian 2016. Jakarta : Pusat Data
dan Informasi Pertanian.
____________________________. 2017. Basis Data Ekspor Impor Komoditi
Pertanian. http//www.database.pertanian.go.id diakses 1 November 2017.
Stephenson, S., and Erwidodo. 1995.The Impact of the Uruguay Round on Indonesia‘s
Agricultural Sector.Jakarta : The Ministry of Agriculture of Indonesia.

366

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

ANALISIS KEPASTIAN JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMENUHAN TENAGA KERJA APABILA
DEBITOR PAILIT
Yatmi Nengsih
Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: yatminengsih@gmail.com
Arief Suryono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email:arsur15@yahoo.co.id

ABSTRACT
This article aims to determine the certainty of legal protection against the fulfillment of
labor if the debtor is bankrupt. This article is a form of research article is normative
juridical. It is said that because this research is done by focusing on reading,
understanding, studying primary and secondary law materials based on Law No.
13/2003 regulated in Article 6 UUHT and Article 95 paragraph (4). The technique of
analysis of legal materials used in this article of this research will be done in deductive
reasoning that is from the data obtained then arranged systematically then analyzed
qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. The result of this article is that
the certainty of the guarantee of legal protection against the fulfillment of labor if the
debtor is bankrupt then, to reinforce the creditor's belief that in Article 1131 and 1132
Civil Code. Article 1131 of the Civil Code determines that any outstanding or
immovable property of both existing and new debtors will be collateral for any debtor
engagement In Article 1132 of the Civil Code it is affirmed that the debtor's property
becomes collateral for all its creditors, the provisions of legislation have not
specifically stated in terms of employee wage stature higher than mortgage and
mortgages and taxes, in practice Article 95 paragraph 4) UUK is not easy to
implement. Then, as to whether the settlement can be obtained 100 (one hundred)
percent or not, it depends on the existing bankruptcy assets.
Keywords: Warranty Certainty; Legal ProtectioN; Debtor Bankruptcy
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap
pemenuhan tenaga kerja apabila debitor pailit. Artikel ini merupakan bentuk artikel
penelitian yuridis normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan
memfokuskan diri membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan
sekunder berdasarkan UU No 13/2003, Pasal 6 UUHT serta Pasal 95 ayat (4). Teknik
analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini dilakukan secara penalaran
deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Hasil artikel
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ini bahwa kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap pemenuhan tenaga kerja
apabila debitor pailit maka, untuk menguatkan keyakinan kreditor bahwa dalam Pasal
1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta
debitorbaik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun baru
akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor. Dalam Pasal
1132 KUH Perdata ditegaskan bahwa harta kekayaan debitor menjadi agunan bersamasama bagi semua kreditornya, ketentuan Peraturan Perundang-undangan belum secara
spesifik menyatakan dalam hal kepailitan upah karyawan tingkatannya lebih tinggi
daripada gadai dan hipotik dan pajak, maka dalam praktiknya Pasal 95 ayat (4) UUK
tak mudah dilaksanakan. Kemudian, mengenai pelunasannya apakah bisa diperoleh 100
(seratus) persen atau tidak, hal tersebut bergantung dari harta pailit yang ada.
Kata kunci : Kepastian Jaminan; Perlindungan Hukum;Debitor Pailit
A. Pendahuluan
Pelaksanaanpembangunanketenagakerjaanuntukmeningkatkankualitastenaga
kerjadanperansertanyadalampembangunandanpeningkatanperlindungan
tenaga
kerja beserta keluarganya sesuaidenganharkatdanmartabatkemanusiaan. Dalam
halperlindunganterhadaptenagakerjadimaksudkan
untukmenjaminhak-hak
dasarpekerjadan menjamin kesamaan kesempatan sertaperlakuan tanpa
diskriminasiatas dasarapapun untukmewujudkan kesejahteraan pekerja dan
keluarganyadengantetapmemperhatikanperkembangankemajuan
dunia
usaha.
SalahsatuPasaldalam Undang Undang Dasar1945Negara KesatuanRepublik
Indonesia(NKRI)yaituPasal28Dyang
menyatakanbahwa―setiaporangberhak
untukmendapatkanimbalandanperlakuanyangadildanlayakdalamhubungankerja.
(Zainal, Asikin. 2006:23)
Menurut Imam Soepomo, bahwa pada dasarnyahubungan kerja, yaitu
hubungan
antaraburuhdanmajikan,terjadisetelahdiadakan
perjanjianolehburuh
denganmajikan,dimanaburuh
menyatakankesanggupannyauntukbekerja
pada
majikandenganmenerimaupahdandimanamajikanmenyatakankesanggupannya untuk
mempekerjakan buruh dengan membayar upah. (ImanSoepomo, 2003:70)
Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang
mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya
perekonomian nasional dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan.
Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta
merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah. (Lalu Husni, 2014:47)
Kenyataanbahwa
dalam
menjalankanoperasionalnya,perusahaan
tidakselalumenunjukkan
perkembangandanpeningkatanlaba(profit),
sebabrisikoyangdapattimbuldari bisnis,baikitu risikoinvestasi,risiko pembiayaandan
risikooperasi.Semuarisikodapat
mengancam
kesinambungandarikeuangan
perusahaandanyang
palingfatal
perusahaan
bisa
mengalami
bangkrut(pailit)karenatidakbisamembayar semua kewajiban utang perusahaannya.
(F Winanu, 2006:89)
Pailitmerupakansuatukeadaandimanadebiturtidak
mampulagi
untuk
melakukan
pembayaran-pembayaran
terhadap
utang-utang
dari
parakrediturnya.Adanyakesulitanini,
perusahaandalamrangka
operasionalnyauntukpengeluaranpembayarankewajiban
gajikepada
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pekerjapastinyaakanmengalamimasalahjugadancenderungtidak bisa membayar
kewajiban tersebut. (Djohansyah, J. 2001:21)
Praktik yang disebutkan manakalaterjadipermasalahanpailit danterjadi
pemutusan
hubungankerja
dalam
satuperusahaan,seringkalipekerja
kesulitanmemperolehinformasidan
hak-hakmereka.Halinidapat
dilihat
dewasainiseringkalihak-hak
pekerja
dikesampingkanolehKuratoryangmengurusiharta
pailityanglebih
mementingkankrediturlaindan dirinyasendiri.Seringkaliterjadi perselisihan pekerja
denganPihak Perusahaanyang diwakiliolehKurator. (Sastrawidjaja, H. Man S.
2006:11)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
KetenagakerjaanPasal
1
angka
3
(UU
No.
13/2003)
memberikanpengertianPekerja/buruh
adalahsetiaporangyangbekerja
dengan
menerima upah atau imbalandalam bentuk lain. Pengertianiniagak umum
namunmaknanyalebihluas
karenadapat
mencakupsemuaorangyang
bekerjapadasiapasajabaik
perorangan,persekutuan,
badanhukumdan
badan
lainnyadenganmenerimaupahselamainidiidentikkandengan uang,padahal ada pula
pekerja
yang
menerima
imbalan
dalam
bentukbarang.Sebagaimana
denganistilahpemberikerja/pengusaha dalamhaliniperusahaan, berdasarkan UU No.
13/2003
Ketenagakerjaan
adalahsetiapbentukusahayangberbadanhukumatautidak,milik
orang
perseorangan,milikpersekutuan,ataumilikbadan
hukum,baikmilik
swastamaupunmiliknegarayangmempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial danusaha-usaha
lainyangmempunyaipengurusdanmempekerjakan
oranglain
denganmembayarupahatauimbalandalambentuk lain. Kemudian hubungan antara
pengusaha-perusahaan dengan pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan,upahdanperintah dinamakan hubungan kerja.
Kedudukan Pengusaha selaku Debitor Pailit digantikan oleh Kuratorselama
proseskepailitan berlangsung,dankuratortetap berpedomanpada peraturanperundangundangandibidangketenaga-kerjaan
dalammenjalankanketentuanmengenaiPemutusanHubungan
Kerjadanpenentuanbesarnyapesangon. UU No 13/2003 Pasal 95 ayat
(4)menyatakan,bahwadalamhalperusahaandinyatakan pailit ataulikuidasiberdasarkan
Peraturan
Perundang-undanganyang
berlaku,makaupahdan
hakhaklainnyadaripekerja merupakan utangyangdidahulukanpembayarannya. (UU No
13/2003 Pasal 95 ayat (4).
Dalamkatalain
bahwa
kedudukanpekerja
dalam
kepailitan
merupakancreditor preference/Kreditoryang diistimewakanyang didahulukan
pembayarannyadaripadautanglainnya, Pasal39ayat (2)Undang-undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
disingkat UU KPKPU, menyatakan sejaktanggal putusanpernyataanpailit diucapkan,
upahyangterhutangsebelum
maupunsesudah
putusanpernyataanpailitdiucapkanmerupakanutang harta pailit. (ketentuan Pasal 156
ayat (4))
Walaupunsudah jelasdinyatakandemikiantetapiseringkaliKurator bekerja
hanyamemakaiacuan
hukumberdasarkanUndang-undang,
tanpa
melakukan
pertimbangan-pertimbangankeputusanberdasarkan
Pasal165UUKPKPU
yaitu
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pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh
karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa
kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (Sutedi, 2012:173)
Putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan musnahnya Hak
Tanggungan. Kreditor pemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferensi untuk
dapat mengeksekusi di bawah kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan yang
dikuasainya. Namun demikian, pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan
tersebut harus tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)
yang memberikan penangguhan hak eksekusi jaminan Hak Tanggungan dalam
jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan
pailit diucapkan, dan juga ketentuan mengenai batasan waktu eksekusi Hak
Tanngungan yang dibatasi dalam jangka waktu hanya 2 (dua) bulan. Dengan
demikian, UU KPKPU telah memangkas hak-hak kreditor pemegang Hak
Tanggungan, sehingga kreditor pemegang Hak Tanggungan tidak bisa leluasa
mengeksekusi Hak Tanggungan yang dimilikinya.
Dengan demikian, pemegang objek Hak Tanggungan mempunyai hak
preferen yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan utang atas objek Hak
Tanggungan. Objek Hak Tanggungan menjadi kurang berfungsi bagi pemegang Hak
Tanggungan jika debitur dapat melunasi utangnya. Namun, jika debitur wanprestasi
dan dengan pertimbangan, objek Hak Tanggungan dijual untuk melunasi utangnya,
sehingga mengabaikan menjadi tidak terawat, maka harga menjadi menurun. Hal
yang demikian sangat penting artinya bagi kreditor untuk mempertahankan agar
kredit dibayar lunas dengan menjual lelang barang agunan. Untuk kepentingan
kreditor dan debitur Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur pemberian janji
mengelola kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola objek Hak
Tanggungan. Pengelolaan objek Hak Tanggungan baru terjadi ketika debitur,
dinyatakan pailit dan harus dengan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri dalam
bentuk Penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf c UndangUndang Hak Tanggungan. (Sutedi, 2012:179)
Permasalahan
pokoknyaadalahperbedaankedudukan
hukumdan
ekonomiyangterkait pembayarandalamkepailitanantarakreditor separatis dan
pekerja.
Bagikreditor
separatis,
pembayarandalamkepailitan
dijaminpelunasannyadenganhipotek,fidusia,gadai, hak tanggungan dan retensi
(Pasal 61 UU KPKPU).Bagi pekerja,selaku kreditorpreferenkhusus,kedudukannya
beradadibawahkreditorseparatis,sehinggakalauhartadebitor telah dijadikanagunan
dandikuasaiolehparakreditorseparatis,haltersebut dapat berakibat pekerja tidak
memperolehapapun.Halinisering
bertentangandenganperlindunganatashak-hak
pekerja yangtelahdijamin dalamUUD 1 945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi tiaptiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan, yaitukepastianhukumyangadilsertaperlakuanyang samakarena pekerja
berhakuntukmendapat
imbalanserta
perlakuanyangadildanlayakdaripekerjaanyangtelahdilakukannya
yangmendukunghaknyauntuk hidup.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, artikel ini hendak
membahas mengenai ―Analisis Kepastian Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap
Pemenuhan Tenaga Kerja Apabila Debitor Pailit‖
B. Metode Penelitian
Penelitian dalam artikel ini merupakan hukum doctrinal (doctrinal legal
research) atau dogmatik, atau metode yuridis normatif atau juga disebut sebagai
penelitian hukum kepastian. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian yang
menggunakan pendekatan hukum serta delakukan dengan cara meneliti barang
pustaka yang terdiri bahan hukum primer dan sekunder. penedekatan yang digunakan
untuk menganalisa atau menyelearaskan pasal-pasal dalam peraturan perundangundang.
Metode analisa data pada penelitian ini akan dilakukan secara penalaran
deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian
dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah
analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak
cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta
kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat
dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua)
Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu.
Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor
sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan
pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk
membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.
Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor,
atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan
seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.
Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan
kewajiban pembayaran utang: Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor
apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya
dari Debitor. Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan
kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa
memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya. Ketiga, untuk
menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang
Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi
keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan
semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya
terhadap para Kreditor.
Menurut UU KPKPU, apabila kuasa atas benda yang dijaminkan ada pada
debitor pailit atau pada kurator, maka hak eksekusi terpisah tersebut di atas,
ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak pernyataan pailit
dijatuhkan (pasal 56 ayat 1). Sedang apabila nilai eksekusi benda tertentu tersebut
ternyata tidak cukup untuk menutup utang debitor, maka kreditor separatis dapat
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meminta dirinya ditempatkan pada posisi kreditur konkuren untuk menagih sisa
piutangnya.
Salah satu bentuk dari perlindungan hukum perdata terhadap pihak yang
membuat perjanjian adalah penjaminan harta kekayaan debitor untuk pemenuhan
seluruh utang – utangnya. Untuk mendukung hal ini, KUH Perdata mengatur pula
tentang cara pengagunan harta kekayaan tersebut beserta penyitaan dan
pembagiannya. Tujuan dilakukannya penyitaan antara lain agar barang milik
tergugat atau debitor yaitu tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli,
hibah dan lain sebagainya, dan tidak dibebani dengan sewa menyewa atau
diagunkan kepada pihak ketiga. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi
penyitaan adalah untuk menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan debitor
atau tergugat tetap seperti semula selama proses penyelesaian perkara sampai
adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk menguatkan keyakinan
Kreditor bahwa debitor akan secara nyata melunasi utangnya dikemudian hari, KUH
Perdata mengatur dua asas dalam hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 dan
1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa segala harta
debitor (baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun
baru akan ada di kemudian hari) menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.
Dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditegaskan bahwa harta kekayaan debitor menjadi
agunan bersama-sama bagi semua kreditornya, serta diatur bagaimana cara membagi
hasil penjualan aset debitor kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utang
kepada kreditornya. Namun, setelah lahirnya UU No. 37 tahun 2004 tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), kepastian
hukum sita jaminan menjadi bias karena dalam beberapa ketentuan dinyatakan
bahwa keadaan pailit dapat membatalkan segala usaha penguasaan harta debitor
dalam rangka pemenuhan utangnya. Manakala sebuah perusahaan ditimpa pailit,
maka upah dan hak-hak pekerja/buruh harus didahulukan pembayarannya. Namun
dalam pelaksanaan putusan pailit, kata ―didahulukan‖ ditempatkan setelah
pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis (pemegang hak
tanggungan, gadai, hipotik). pembayaran upah pekerja/buruh didahulukan atas
semua jenis kreditor, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang
dibentuk Pemerintah.
Berdasarkan Ketentuan UU KPKPU yaitu Pasal 95 ayat (4) menyatakan ―
dalam hal perusahan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja
buruh/merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
Berdasarkan Ketentuan Ketentuan Pasal 95 ayat (4) diatas, upah dan hak-hak
lainnya dari para pekerja/buruh merupakan utang yang ―didahulukan‖
pembayarannya. Namun dalam pelaksanaan putusan pailit, kata ―didahulukan‖
ditempatkan setelah pelunasan terhadap hak-hak negara dan para kreditor separatis
yang merujuk Buku Dua Bab XIX KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Di
sini, hak negara ditempatkan sebagai pemegang hak posisi pertama, diikuti oleh
kreditor separatis (pemegang hak tanggungan, gadai, hipotik).
Ketentuan Pasal 95 ayat (4) UUK diatas upah buruh masih harus menunggu
urutan setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah untuk didahulukan. Praktik yang kontradiktif ini tertuang dalam Pasal
1134 ayat (2) juncto Pasal 1137 KUH Perdata dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor
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16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Menurut kesimpulan diatas dalam Pasal 1149 KUH Perdata, piutang buruh
terhadap perusahaan/majikan berkedudukan sebagai kreditor/piutang preferen,
sehingga dengan dinyatakan pailitnya debitor tidak akan menghilangkan hak-hak
buruh sebagai kreditor terhadap perusahaan tersebut. Buruh dapat menuntut
pembayaran upahnya sebagai kreditor dengan mengajukan tagihan kepada kurator
yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga yang bertugas untuk mengurus dan
membereskan harta debitor pailit. Kurator mendahulukan pembayaran upah buruh
sebagai kreditor preferen dari hasil penjualan boedel pailit daripada pembayaran
kepada kreditor konkuren.
Pekerja merupakan kelompok yang menggantungkan kehidupannya dan
keluarganya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Hampir semua pekerja yang
dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dapat lagi bekerja di perusahaan
lain yang disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah umur dan lapangan kerja
yang terbatas. Artinya, hak-hak pekerja seperti pesangon merupakan modal utama
untuk melanjutkan hidup untuk kehidupan pekerja dan keluarganya.
Untuk diketahui, saat perusahaan pailit, kreditor akan terbagi kedalam 3
bagian yaitu kreditor separatis, kreditor preference dan kreditor konkuren. Buruh
merupakan kreditor preference, yang pembayaran hak-haknya dilakukan setelah
tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah.
Posisi atau kedudukan buruh selaku kreditor preference yang masih menunggu
urutan peringkat pembayaran setelah tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah adalah merupakan suatu kedudukan yang
bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.
Akibat dari tidak jelasnya penafsiran Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan,
maka dengan sendirinya juga menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak
karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
kerja sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu,
para Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa
―didahulukan pembayarannya‖ dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan adalah
inkonstitusional, kecuali bila ditafsirkan bahwa pelunasan upah dan hak-hak pekerja
mendahului semua jenis kreditor baik kreditor separatis/istimewa, kreditor
preference, pemegang hak tanggungan, gadai dan hipotik dan kreditor
bersaing(concurent).
Pengujian konstitusionalitas yang dimohonkan para Pemohon ini memiliki
kesamaan substansi dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 29, Pasal 55 ayat (1),
Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU KPKPU yang telah diputus oleh Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008, tanggal 23 Oktober 2008.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini antara lain menyebutkan
bahwa pernyataan pailit oleh hakim adalah merupakan satu peletakan sita umum
(algemene beslag) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitor. Tujuannya
adalah supaya dapat membayar semua tagihan kreditor secara adil, merata, dan
seimbang. Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan bahwa kedudukan
pekerja/buruh dalam perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan
mendasar yang menggerakkan proses usaha. Unsur lain yang memungkinkan usaha
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bergerak adalah modal, yang juga merupakan unsur yang esensial. Dalam membuat
kebijakan hukum, hak-hak pekerja/buruh tidak boleh termarginalisasi dalam
kepailitan, namun tidak boleh mengganggu kepentingan kreditor (separatis) yang
telah diatur dalam ketentuan hukum jaminan baik berupa gadai, hipotek, hak
tanggungan.
Menurut Mahkamah Konstitusi, dasar hukum bagi adanya hak tagih masingmasing kreditor ternyata sama, kecuali bagi hak tagih negara. Dasar hukum bagi
kreditor separatis dan bagi pekerja/buruh adalah sama, yaitu perjanjian yang
dilakukan dengan debitor. Mengenai dasar hukum kewajiban kenegaraan adalah
peraturan perundang-undangan. Adapun mengenai dasar hukum bagi adanya
peringkat atau prioritas pembayaran sebagaimana pertimbangan Putusan Nomor
18/PUU-VI/2008 tersebut di atas, adalah karena adanya perbedaan kedudukan yang
disebabkan oleh isi perjanjian masing-masing berhubung adanya faktor-faktor
tertentu. Meskipun antara kreditor separatis dan pekerja/buruh dasar hukumnya
adalah sama, yaitu perjanjian, namun manakala dilihat dari aspek lain, yaitu aspek
subjek hukum yang melakukan perjanjian, objek, dan resiko, antara keduanya
terdapat perbedaan yang secara konstitusional signifikan.
Dalam aspek subjek hukum, perjanjian gadai, hipotik, dan hak tanggungan,
merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum, yaitu pengusaha dan
pemodal. Secara sosial ekonomis para pihak tersebut dapat dikonstruksikan sama.
Terlebih lagi pemodal, yang boleh jadi adalah pengusaha juga. Sebaliknya,
perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan oleh subjek hukum yang
berbeda, yaitu pengusaha dan pekerja/buruh.
Pengusaha dan pekerja/buruh, secara sosial ekonomis tidaklah sejajar.
Pengusaha tentu lebih kuat dan lebih tinggi, bila dibandingkan pekerja/buruh.
Meskipun demikian, antara pengusaha dan pekerja/buruh saling memerlukan.
Perusahaan tidak akan berproduksi tanpa pekerja/buruh. Begitu pula pekerja/buruh
tidak dapat bekerja tanpa ada pengusaha. Oleh karena itu, hak-hak pekerja/buruh
telah dijamin oleh UUD 1945. ―Maka Undang-Undang harus memberikan jaminan
perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja/buruh tersebut,‖ dalam
Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013
Dalam aspek objek, perjanjian gadai, hipotik, hak tanggungan, yang menjadi
objeknya adalah properti. Sementara itu, perjanjian kerja yang menjadi objeknya
adalah tenaga atau keterampilan (jasa) dengan imbalan jasa dalam kerangka untuk
memenuhi kebutuhan dasar hidup bagi diri dan keluarga pekerja/buruh. Antara
kedua aspek ini memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu properti dan manusia.
Pertanyaannya adalah bagaimana perbedaan tersebut terkait dengan apa yang
sejatinya dilindungi oleh hukum. Pembentukan hukum jelas dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan manusia. Dalam kasus ini manakah yang seharusnya
menjadi prioritas. Kepentingan manusia terhadap properti atau kepentingan manusia
terhadap diri dan kehidupannya. Apalagi berdasarkan sistem pembayaran upah
pekerja/buruh dalam kegiatan usaha yang dibayar sebulan setelah pekerja
melaksanakan pekerjaan, hal ini merupakan argumentasi tersendiri karena upah
pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang pengusaha kepada pekerja/buruh, yang
seharusnya harus dibayar sebelum kering keringatnya. ―Menurut Mahkamah
Konstitusi, kepentingan manusia terhadap diri dan kehidupannya haruslah menjadi
prioritas, harus menduduki peringkat terdahulu sebelum kreditor separatis.‖
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Dalam aspek risiko, bagi pengusaha, risiko merupakan hal yang wajar dalam
pengelolaan usaha, Risiko merupakan hal yang menjadi pertimbangan pengusaha
ketika melakukan usaha. Risiko bukan ruang lingkup pertimbangan pekerja/buruh.
Sementara itu, bagi pekerja/buruh upah merupakan sarana untuk memenuhi
kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Sehingga menjadi tidak tepat manakala
upah pekerja/buruh tersebut menduduki peringkat yang lebih rendah dengan
argumentasi yang dikaitkan dengan risiko yang bukan ruang lingkup
pertimbangannya. ―Adalah tidak adil mempertanggungkan sesuatu terhadap sesuatu
yang ia tidak turut serta dalam usaha,‖
Menurut Mahkamah Konstitusi, hak-hak pekerja/buruh yang lainnya adalah
tidak sama atau berbeda dengan upah pekerja/buruh. Upah pekerja/buruh secara
konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 merupakan hak
konstitusional. Oleh karena itu, adalah hak konstitusional pula untuk mendapat
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Adapun hak-hak pekerja/buruh lainnya tidaklah demikian. Implikasi
hukumnya adalah wajar bila terkait dengan pembayaran dimaksud hak tersebut
berada pada peringkat di bawah kreditor separatis. Sementara itu, mengenai
kewajiban terhadap negara hal tersebut adalah wajar manakala berada pada
peringkat setelah upah pekerja/buruh. Argumentasinya antara lain adalah karena
negara memiliki sumber pembiayaan lain. Sedangkan bagi pekerja/buruh upah
adalah satu-satunya sumber untuk mempertahankan hidup bagi diri dan keluarganya.
Dengan demikian, menurut Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang
tidak dimaknai: ―pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas
semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara,
kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran
hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan
hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali
tagihan dari kreditor separatis.‖ "Upah pekerja/buruh sesungguhnya adalah hutang
pengusaha kepada pekerja/buruh, yang seharusnya harus dibayar sebelum kering
keringatnya."
Pada prinsipnya pemenuhan hak-hak atau pembayaran kewajiban kepada
debitor, para kreditor separatis dilakukan tersendiri dan terpisah atau bersifat
separatis dan mendahului para kreditor lainnya, termasuk para kreditor pemegang
hak istimewa, dan para kreditor bersaing. Dalam konteks pekerja/buruh sebagai
salah satu kreditor yang mempunyai hak dalam proses kepailitan berdasarkan
ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, menurut Pemerintah, ketentuan ini
telah sejalan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KUHPerdata, UU PKPU.
―Kecuali apabila di antara para berpiutang atau kreditor ada alasan-alasan untuk
didahulukan,‖ kata Mualimin Abdi menyampaikan keterangan Presiden dalam
persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Pengecualian itu antara lain diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) UUKPKPU
yang menyatakan, ―Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang
terutang sebelum maupun sesudah putusan, pernyataan pailit diucapkan merupakan
utang harta pailit.‖ Yang dimaksud dengan utang harta pailit adalah segala biayabiaya yang timbul dalam mengurus kepentingan kreditor yang harus dipenuhi
terlebih dahulu sebelum kepentingannya atau kreditor yang lain dipenuhi.
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Khusus upah pekerja/buruh, baik sebelum maupun sesudah pernyataan pailit
mendapatkan posisi yang lebih tinggi daripada kreditor separatis atau setara dengan
fee kurator, biaya kepailitan dan pemeliharaan serta biaya sewa. Hak tersebut
diberikan kedudukan yang lebih tinggi oleh UU, sebagaimana diatur di dalam Pasal
1134 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hak gadai dan hipotek adalah lebih
tinggi daripada hak istimewa kecuali UU menentukan sebaliknya. ―Jadi ketentuan
Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut telah
menempatkan posisi buruh sebagai kreditor preferen yang mempunyai hak istimewa
untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya,‖
Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka hak pekerja/buruh ada yang masuk
dalam kelompok biaya kepailitan dan ada yang masuk dalam kelompok kreditor
preference. Dalam arti bahwa hak pekerja/buruh sebenarnya tidak seluruhnya
sekadar merupakan hak preference, akan tetapi ada hak yang lebih diistimewakan
dan diposisikan sederajat dengan biaya pengadilan (fee curator), biaya
pemeliharaan, biaya penilaian, dan biaya lain-lainnya, termasuk biaya lelang di
dalamnya, yakni hak atas upah, baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan
pailit diucapkan. Selain upah, juga termasuk adalah merupakan hak-hak yang
bersifat preference biasa. Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU
Kepailitan dan PKPU telah memberikan kepastian hukum dan tidak multitafsir.
―Justru sebaliknya telah menguatkan kedudukan pekerja/buruh dengan
mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak lainnya dalam hal perusahaan
dinyatakan pailit atau dilikuidasi. Sebaliknya menurut Pemerintah, apabila ketentuan
tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau ditafsirkan
lain, maka menurut Pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan
bahkan dapat menimbulkan multitafsir.
D. Simpulan
Hasil artikel ini bahwa kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap
pemenuhan tenaga kerja apabila debitor pailit maka, untuk menguatkan keyakinan
Kreditor bahwa dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata
menentukan bahwa segala harta debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk
segala perikatan debitor. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditegaskan bahwa harta
kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya, ketentuan
peraturan perundang-undangan belum secara spesifik menyatakan dalam hal
kepailitan upah karyawan tingkatannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotik dan
pajak, maka dalam praktiknya Pasal 95 ayat (4) UUK tak mudah dilaksanakan.
Kemudian, mengenai pelunasannya apakah bisa diperoleh 100 (seratus) persen atau
tidak, hal tersebut bergantung dari harta pailit yang ada.
E. Saran
1. Dalam Pasal 1132 KUH Perdata ditegaskan bahwa harta kekayaan debitor
menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya, ketentuan peraturan
perundang-undangan belum secara spesifik menyatakan dalam hal kepilitan
upah karyawan tingkatannya lebih tinggi daripada gadai dan hipotik dan pajak,
maka dalam praktiknya Pasal 95 ayat (4) UUK tak mudah dilaksanakan maka
pemerintah perlu memperhatikan dalam hak buruh.
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2. Harus ada lembaga tersendiri untuk bisa menjamin kepastian jaminan bahwa
tenaga kerja tetap berhak memperoleh haknya, lembaga tersebut misalnya
dijamin oleh asuransi.
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EFEKTIFITAS KINERJA UPK PROGRAM DANA PINJAMAN BERGULIR DI
KECAMATAN BANYUDONO TAHUN 2015-2016
Dipa Nuswantara
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
Email: javadipa@gmail.com

ABSTRAK
Kemiskinan adalah masalah yang pelik di Indonesia. Pinjaman dana bergulir melalui program
yang berbasis komunitas merupakan salah satu bentuk upaya nyata pemerintah dalam usahanya
mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisi efektifitas
kinerja UPK di kecamatan Banyudono dalam mengelola pinjaman bergulir di tahun 2015-2016.
Jenis penelitian ini merupakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Dua rasio
yang digunakan dalam menilai kinerja UPK yaitu Loan At Risk atau LAR dan Portofolio At Risk
atau PAR. Data yang yang digunakan merupakan laporan keuangan dari UPK di kecamatan
Banyudono dalam kurun waktu 2015 sampai 2016. tahun 2015 rata-rata nilai LAR >20% yang
artinya ada pada kondisi tidak memadai / Suspend kecuali desa Denggungan yang mana nilai
rata-ratanya 4,2% ada pada kondisi Sangat baik / Satisfactory. Akan tetapi kinerja LAR di tahun
2016 dapat dilihat semua desa di Kecamatan Banyudono bahkan desa Denggungan yang
ditahun sebelumya dalam kondisi Sangat Memadai ditahun 2016 nilai rata-rata LAR menjadi >
20 % ini artinya Tidak memadai/ Suspend. Pada rasio PAR didapat pada tahun 2015 dan 2016
rata-rata memiliki nilai >20% yang artinya dalam kondisi Tidak Memadai atau Suspend.
Kata kunci : Dana bantuan bergulir, Efektifitas, Program pemberdayaan masyarakat, Rasio,
Unit Pelaksana Kegiatan.
ABSTRACT
Poverty is a substansial problem in Indonesia. The revolving funds loans through comunitybased program is a form of concreate goverment effort to reducing poverty in Indonesia. This
rstudy aims to analyse the efectiveness of Banyudono UPK‘s performance in managing
revolving loan in 2015-2016 . This research is deskriptive qualitatif. There are 4 ratios LAR,
PAR, CCr, ROI to asses the efectiveness of the program. Two ratios used in assessing UPK
performance are Loan At Risk or LAR and At Risk or PAR Portfolio. The data used is the
financial statements of UPK in Banyudono sub district in the period 2015 until 2016. in 2015
the average value of LAR> 20% which means there is in conditions not sufficient / Suspend
except Denggungan village which the average value of 4.2 % is in Excellent condition /
Satisfactory. However, the performance of LAR in 2016 can be seen all the villages in
Banyudono subdistrict and even Denggungan village in the previous year in the Very Adequate
condition in 2016 the average value of LAR to> 20% this means Not enough / Suspend. In the
PAR ratio obtained in 2015 and 2016 on average has a value> 20% which means in conditions
Not Sufficient or Suspend.
Keywords: Efetiveness, Manager Activity‘s Unit, Poverty, Ratios, Revolving fund.
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Pendahuluan
Badan Pusat Statistik ( BPS ) menyebutkan di tahun 2015 jumlah masyarakat miskin di
Indonesia mencapai 11,13% atau sebesar 28,51 juta jiwa. Disebutkan bahwa 2 penyebab yang
paling mempengaruhi jumlah masyarkat miskin adalah kenaikan bahan bakar minyak (BBM)
dan naiknya harga bahan pangan. Penyebab lainnya secara makro menurunnya harga komoditi
ekspor indonesia di dunia pasar internasional ikut mempengaruhi angka kemiskinan di
Indonesia.Kemiskinan terbanyak berada di wilayah barat Indonesia karena populasinya yang
lebih banyak disbanding daerah lainnya.
Tabel 1. Angka Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014-2015
2014
2015
Relatif Miskin (% dari populasi)
11,0%
11,1%
Miskin (juta jiwa)
27,7
28,5
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2016
Permasalahan kemiskinan yang kompleks membutuhkan peran serta semua pihak secara
bersama dan terkoordinasi. Akan tetapi penangaanya cenderung parsial dan tidak kontinuitas.
Diperlukan perubahan yang sistemik dan menyeluruh dalam upaya menanggulangu kemiskinan.
Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) pada tahun1999 dilaksanakan sebagai bagian
usaha kongkret pemerintah dalam dalam membangun kemandirian pemerintah daerah dan
masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya secara berkelanjutan. Program ini
bersifat strategis karena menyiapkan pondasi kemandirian di dalam masyarakat itu sendiri
dengan membentuk suatu lembaga yang mengakar dan dipercaya dalam masyarkat yang disebut
Lembaga Keswadayaan Masyarakat ( BKM / LKM). BKM/LKM ini menjadi lembaga di dalam
masyarakat yang bertugas sejak proses penentuah kebutuhan, pengambilan keputusan, proses
pemyusunan program, pelaksanaan program hingga dalam pemanfaatan dan pemeliharaanya.
Pada tahun 2008 P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).
PNPM Mandiri mempunyai misi : (1). Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan, (2).
Pelembagaan sistem pembangunan sistem pembangunan partisipatif, (3). Pengefektifan fungsi
dan peran pemerintah lokal; (4). Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sosial
dasar danh ekonomi masyarakat; (5). Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.
Pada pelaksanaanya PNPM melibatkan peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan,,
pelaksanaan, sampai dengan tahap pemantauan dan evaluasi. Kegiatan yang dicakup PNPM
meliputi penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana lingkungan tempat tinggal,social dan
ekonomi dengan cara menyediakan akses modal melalui pinjaman bergulir dan kredit mikro
yang diharapkan mampu merangsang aktivitas perekonomian masyrakat miskin.
Dalam mengelola program PNPM Mandiri pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit
Pengelola Kegiatan (UPK). Tugas dari UPK adalah mengelola Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) – PNPM Mandiri yang dialokasikan guna beragai jenis kegiatan berkaitan dengan
sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan
Pinjam kelompok Perempuan). Dana bergulir dalam penyalurannya tidak untuk pinjaman
individual tetapi untuk Kelompok Usaha Bersama dan Kelompok Simpan Pinjam. Dasar-dasar
pengelolaan dana bergulir adalah : tranparansi, partisipasi, keberpihakan pada masyarakat
miskin, akuntabilitas, pelestarian, dan pengembangan.pengelolaan dana bergulir ini maka ini
berkaitan dengan kebijakan dan praktek dalam mengelola dana bantuan bergulir tersebut agar
secara kontinuitas . Harapan akan profesionalisme dalam pengelolaan dana bantuan bergulir ini
tidak terlepas dari bagaimana UPK mampu mengakomodir secara tertib administratif dan efektif
dalam pelaksanaanya.
Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kecamatan Banyudono
memiliki unit bagian masing-masing kegiatan seperti Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Dana
begulir dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini yanga bertanggung jawab pada
penyaluran dana bantuan pinjaman bergulir kepada anggotanya.
Program pemberdaayan masyarakat seperti PNPM Mandiri mempunyai tujuan umum
meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara mandiri,
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dalam usahanya maka dunia usaha termotivasi berkembang di desa-desa, hal ini diharap
membawa efek beruntun membawa peluang kerja yang lebih besar didaerahnya, meningkatnya
aktivitas usaha ekonomi baik di bidang jasa, industri kecil dan rumah tangga sehingga
meningkat pula kesejahteraan di daerah tinggalnya.
Kecamatan Banyudono yang merupakan daerah administrasi kebupaten Boyolali
merupakan salah satu kecamatan yang menerima program PNPM Mandiri Perkotaan.
Tabel 2 Jumlah warga miskin di Kecamatan Banyudono tahun 2014-2015
NO
DESA
RTM
1

Dukuh

300

2

Jipangan

323

3

Jembungan

393

4

Sambon

501

5

Kuwiran

224

6

Cangkringan

157

7

Ngaru-aru

256

8

Bendan

307

9

Ketaon

407

10

Banyudono

398

11

Batan

259

12

Denggungan

235

13

Bangak

288

14

Trayu

336

15

Tanjungsari

360

2015

4.944

2014

4.944

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Boyolali
Teori dan Metodologi
Pada peneltian ini menggunaka metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono
(2011:147) penelitian deskriptif adalah ― penelitian untuk menganalisa data dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan hasil data yang telah terkumpul sebagaimana apa adanya
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum‖.
Menurut Syamsudin dan Dimyati (2011) penelitian deskriptif bertujuan menjelaskan
fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik
individu atau kelompok. Penelitian deskriptif berusaha menggambarkan peristiwa pada objek
penelitian tanpa ada ―perlakuan khusus‖. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui suatu
keadaan bukan untuk menguji.
Menurut Sugiyono (2011:15) metode penelitiqn kualitatif merupakan metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah (lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti ada sebagai instrumen kunci,
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pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik
pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian
kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.
Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa data pustaka yang berasal dari
laporan keuangan UPK kecamatan Banyudono selama 2015-2016.
Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini bertujuan mengetahui kinerja UPK banyudono dalam mengelola dana
pinjaman bergulir di Kecamatan Banyudono. Dalam penilain efektifitas dana pinjaman bergulir
menurut indikikator yang digunakan oleh kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial
menggunakan 4 indikator yaitu rasio Loan At Risk (LAR), Portofolio At Risk (PAR), Cost
Coverage Ratio (CCr), dan Return On Investment (ROI). Tetapi karena dalam penelitian ini
yang akan dicari adalah kinerja UPK dalam mengelola dana pinjaman bergulir maka sesuai
dengan petunjuk teknis pengukuran kinerja UPK yang dikeluarkan oleh Kementrian Pekerjaan
Umum dalam penilaiannya instrumen yang dipakai adalah prosentase LAR (jumlah KSM
menunggak > 3 bulan dibagi jumlah KSM aktif) dan prosentase PAR ( jumlah saldo pinjaman
menunggak > 3 bulan dibagi saldo pinjaman). Oleh sebab itu dalam penelitian ini penulis
menggunaka 2 indikator yaitu LAR dan PAR. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan
oleh Prof Ngurah Durya yang mengatakan ―pada bahasan performance measurement. Jelas
sekali, sangat banyak model pengukuran kinerja dalam ranting ilmu ini. Mungkin yang
dirasakan paling tepat untuk mengukur perubahan perilaku di masyarakat adalah LAR dan PAR.
Sedangkan untuk mengukur perilaku pengelola adalah ROI dan CCr‖. Dalam penelitian ingin
mengetahui kinerja UPK yang bersinggungan langsung denga perilaku pemakai dana pinjaman
bergulir. Hal ini ditujukan untuk mengukur kesehatan UPK dan kaitannya dengan kesiapan
warga dalam menerima investasi lanjutan dari pemerintah untuk tahun berikutnya
Rasio Loan At Risk atau LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui
berapa persentase nilai dana bergulir yang beresiko hilang atau menunggak lebih dari tiga bulan.
UPK dikatakan sehat apabila LAR kurang dari 10% yang artinya dari Rp.50 juta dana pinjaman
bergulir jumlah yang ditolerir resiko menunggak lebih dari 3 bulan maksiman Rp.5 juta.
Tabel 3. Rumus Loan At Risk (LAR)
Indikator
Rumus
Sangat baik Memadai Tidak memadai
Jumlah KSM menunggak > 3 bulan
LAR
<10%
<20%
>20%
Jumlah KSM peminjam
Pada standar rasio LAR penilaian kinerja UPK berdasarkan pada hasil penilaian tahun
2015 rata-rata nilai LAR >20% yang artinya ada pada kondisi tidak memadai / Suspend kecuali
desa Denggungan yang mana nilai rata-ratanya 4,2% ada pada kondisi Sangat baik /
Satisfactory. Akan tetapi kinerja LAR di tahun 2016 dapat dilihat semua desa di Kecamatan
Banyudono bahkan desa Denggungan yang ditahun sebelumya dalam kondisi sangat baik
ditahun 2016 nilai rata-rata LAR > 20 % ini artinya Tidak memadai/ Suspend. Hal ini harus
menjadi perhatian UPK karena ini merupakan penurunan kinerja indiktor LAR.
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Tabel 3.1. Nilai LAR Kecamatan Banyudono tahun 2015
No

Desa

Jan-15

Feb-15

Mar-15

Apr-15

Mei-15

Jun-15

Jul-15

Agust-15

Sep-15

Okt-15

Nop-15

Des-15

Rata-rata

Klasifiksi

1

Dukuh

66,7

68,1

68,1

73,3

66,7

68,1

66,7

66,7

64,6

64,6

64,6

64,6

66,9

Suspend

2

Jipangan

36,2

34,0

36,7

36,7

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

38,6

45,2

45,2

38,8

Suspend

3

Jembungan

42,9

42,9

42,9

28,6

50,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

28,9

Suspend

4

Sambon

73,3

73,3

73,3

73,3

74,2

74,2

74,2

82,1

82,1

82,1

82,1

82,1

77,2

Suspend

5

Kuwiran

22,6

25,9

29,6

28,8

28,6

28,6

33,3

35,7

32,1

32,1

32,1

32,1

30,1

Suspend

6

Cangkringan

40,0

50,0

50,0

50,0

50,0

43,5

43,5

47,6

50,0

50,0

47,6

47,6

47,5

Suspend

7

Ngaru aru

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

8

Bendan

22,8

22,8

23,6

23,6

23,6

23,6

29,8

30,4

26,8

28,6

29,3

29,3

26,2

Suspend

9

Ketaon

77,4

77,4

79,0

77,8

77,0

72,7

70,8

77,2

72,9

75,0

75,0

74,2

75,5

Suspend

10 Banyudono

20,0

20,0

21,2

21,2

36,0

36,0

38,5

39,1

36,0

36,0

42,9

42,9

32,5

Suspend

11 Batan

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

12 Denggungan

6,5

4,7

4,7

4,7

4,8

4,8

4,8

4,8

5,1

5,1

0,0

0,0

4,2

Sastisfactory

13 Bangak

71,7

71,7

71,7

70,5

72,7

72,7

72,7

72,7

72,7

79,1

79,1

79,1

73,9

Suspend

14 Trayu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

15 Tanjungsari

73,5

73,5

88,0

84,8

81,8

77,6

77,6

77,6

75,0

75,0

75,0

84,0

78,6

Suspend

Sumber : Data Diolah (2017)
Tabel 3.2. Nilai LAR Kecamatan Banyudono tahun 2016
No

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

Mei-16

Jun-16

Jul-16

Agust-16

Sep-16

Okt-16

Nop-16

Des-16

Rata-rata

Klasifiksi

1

Dukuh

Desa

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

78,7

78,7

80,4

80,4

80,4

78,7

82,2

77,9

Suspend

2

Jipangan

76,6

76,6

76,6

76,6

75

74,4

79,1

79,1

73,9

68,3

68,3

68,4

74,4

Suspend

3

Jembungan

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Suspend

4

Sambon

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

5

Kuwiran

57,1

57,1

60,7

60,7

60,7

60,7

63

66,7

73,3

79,2

79,2

73,1

66,0

Suspend

6

Cangkringan

63,6

63,6

63,6

63,6

66,7

66,7

65

65

61,9

61,9

61,9

61,9

63,8

Suspend

7

Ngaru aru

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

100

100

0

92,7

91,1

Suspend

8

Bendan

40,5

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

47,4

47,4

47,4

38,5

36,8

37,1

40,8

Suspend

9

Ketaon

73,3

74,6

74,6

76,7

75,4

74,2

73,4

76,7

76,7

76,7

76,7

76,7

75,5

Suspend

10 Banyudono

45,5

45,5

42,9

40,9

40,9

40,9

40,9

40,9

40,0

40,0

38,1

38,1

41,2

Suspend

11 Batan

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100,0

Suspend

12 Denggungan

33,3

33,3

33,3

33,3

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

22,5

Suspend

13 Bangak

83,3

83,3

80,6

80,6

76,5

76,5

74,3

74,3

74,3

74,3

74,3

74,3

77,2

Suspend

14 Trayu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

15 Tanjungsari

84,0

87,5

84,0

85,7

84,0

84,0

84,0

86,0

86,0

91,7

91,7

91,7

86,7

Suspend

Sumber: Data Diolah (2017)
Rasio Portofolio At Risk atau PAR merupakan suatu tantangan yang dihadapi berkenaan
dengan resiko kredit atau pinjaman yang lalai. PAR menunjukkan jumlah KSM yang beresiko
hilang atau menunggak lebih dari 3 bulan. UPK BKM dikatakan sehat apabila persentase
PARnya kurang dari 10% yang artinya bila ada 20 KSM maka dikatakan sehat apabila hanya 2
KSM yang bermasalah pada pinjaman dana bantuan bergulirnya.
Tabel 4. Rumus PAR
Tidak memadai
Indikator
Rumus
Sangat baik
Memadai
Pinjaman tertunggak > 3 bulan
PAR
<10%
<20%
>20%
Jumlah saldo pinjaman
Portofolio At Risk atau PAR merupakan pinjaman tertunggak. PAR menunjukkan
persentase resiko yang mungkin ditanggung oleh UPK yang disebabkan jumlah saldo pinjaman
tertunggak lebih dari 3 bulan. Pada hasil pengolahan data tabel 4.1. PAR tahun 2015
memperlihatkan kondisi yang cukup beragam, mengacau pada indikator PAR ada 11 desa
memiliki nilai PAR >20% yang artinya dalam kondisi Tidak memadai / Suspend ada dua desa
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yaitu Jembungan dengan nilai 17,3% dan Bendan 17,7% yang nilai kedua desa ini < 20%
kondisi PAR yang Memadai / Minimum. Sedangkan desa Banyudono 9,8% dan Denggungan
1,4% keduanya <10% memiliki realisasi PAR yang Sangat Memadai/ Satisfactory.
Pada tabel 4.2. data PAR tahun 2016 ada 11 desa nilai PARnya >20% ini berarti dalam
kondisi Tidak Memadai/Suspend. Desa Jembungan memilik nilai 17,3% desa Bendan dengan
nilai rata-rata 18,8% dan desa Denggungan denga 15,7% yang artinya ketiga desa ini dalam
kondisi PAR yang Memadai/Minimum. Desa Banyudono dengan nilai rata-rata tahun 2016
sebesar 8,8% yang artinya kondisi PAR <10% berarti Sangat Memadai/Satisfactory.
Bila dibandingak antara tahun 2015 dan 2016 desa yang berada dalam kondisi Tidak
Memadai jumlahnya stagnan atau sama sebanyak 11 desa. Tetapi desa Denggungan yang pada
tahun 2015 memiliki nilai <10% atau dalam kondisi Sangat Memadati di tahun 2016
menurunnya dengan nilai PARnya menjadi 15,7% hal ini masih bisa ditolerir karena masih
dalam kondisi PAR yang memdai tetapi tentu saja ini harus menjadi perhatian UPK agar jangan
sampai turun lagi ditahun berikutnya.
Tabel 4.1. Nilai PAR Kecamatan Banyudono tahun 2015
No

Jul-15

Agust-15

1

Dukuh

Desa

Jan-15
46,1

Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mei-15 Jun-15
46,0

50,1

61,7

41,2

40,7

31,6

34,3

Sep-15 Okt-15 Nop-15 Des-15 Rata-rata Klasifikasi
34,2
42,0
41,2
40,5
42,5
Suspend

2

Jipangan

28,4

25,1

27,0

26,4

22,2

24,0

38,0

32,8

32,2

44,7

29,3

35,9

30,5

Suspend

3

Jembungan

29,1

25,0

27,7

31,9

52,3

4,1

4,6

4,6

5,1

6,6

7,7

9,3

17,3

Minimum

4

Sambon

73,6

75,9

63,1

66,2

82,5

85,2

85,2

82,5

90,8

90,8

90,8

96,4

81,9

Suspend

5

Kuwiran

16,2

17,6

22,4

21,2

29,2

26,3

22,7

28,7

26,3

30,8

25,6

15,1

23,5

Suspend

6

Cangkringan

22,7

22,5

24,5

27,1

29,6

27,3

30,5

35,2

26,9

29,2

28,4

22,0

27,2

Suspend

7

Ngaru aru

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

8

Bendan

17,2

16,5

16,2

13,4

14,8

17,7

18,4

20,7

20,7

19,2

20,9

16,8

17,7

Minimum

9

Ketaon

51,5

49,4

54,5

55,5

58,2

45,5

45,8

47,6

45,4

43,7

50,3

46,2

49,5

Suspend

10

Banyudono

8,8

8,9

7,4

7,3

10,0

10,1

9,7

12,2

10,2

12,7

11,3

9,1

9,8

Satisfactory

11

Batan

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

12

Denggungan

2,6

2,0

1,9

1,8

1,7

1,7

1,7

1,7

1,2

0,7

0,0

0,0

1,4

Satisfactory

13

Bangak

69,0

73,6

80,8

84,8

72,5

75,3

68,4

72,3

78,1

83,1

79,6

81,5

76,6

Suspend

14

Trayu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

15

Tanjungsari

60,4

66,9

82,4

72,1

58,6

55,5

56,4

77,6

56,7

61,0

70,2

78,9

66,4

Suspend

Sumber : Data diolah (2017)
Tabel 4.2. Nilai PAR Kecamatan Banyudono tahun 2016
No

Jan-16

Feb-16

Mar-16

Apr-16

Mei-16

Jun-16

Jul-16

Agust-16

Sep-16

Okt-16

Nop-16

Des-16

Rata-rata

Klasifiksi

1

Dukuh

Desa

44,7

51,2

55,6

43,4

46,3

39,8

44,9

47,8

54,7

66,1

49,3

52,1

49,7

Suspend

2

Jipangan

47,0

40,8

38,7

48,9

47,2

48,4

59,0

59,9

56,0

48,2

50,6

46,4

49,3

Suspend

3

Jembungan

21,5

29,2

45,2

6,9

7,6

8,5

9,5

10,8

12,3

14,9

16,0

24,8

17,3

Minimum

4

Sambon

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

5

Kuwiran

21,5

23,2

31,1

33,2

35,1

41,1

33,3

50,9

73,6

74,6

79,6

58,6

46,3

Suspend

6

Cangkringan

31,1

63,6

35,0

33,6

49,3

51,5

26,8

28,7

27,5

23,4

25,3

24,9

35,1

Suspend

7

Ngaru aru

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

83,7

85,1

97,4

Suspend

8

Bendan

15,5

14,6

14,4

17,9

17,5

18,7

22,6

28,3

26,1

21,8

15,4

13,2

18,8

Minimum

9

Ketaon

37,6

40,8

43,5

46,1

36,4

36,5

37,5

37,4

40,2

43,5

42,1

45,7

40,6

Suspend

10

Banyudono

10,8

10,9

8,9

8,0

8,0

8,1

10

9,2

9,4

7,1

7,3

7,4

8,8

Satisfactory

11

Batan

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

12

Denggungan

30,2

22,8

23,2

23,5

6,9

9,1

15,2

12,0

11,9

11,6

11,1

10,6

15,7

Minimum

13

Bangak

75,8

66,9

61,9

47,1

62,1

64,4

62,8

63

71,3

69,4

75,8

70,7

65,9

Suspend

14

Trayu

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Suspend

15

Tanjungsari

80,2

85,9

73,4

75,4

73,3

62,7

62,9

73,3

79,5

91,7

87,7

86,1

77,7

Suspend

Sumber: Data diolah (2017)
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Kesimpulan
Program Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kemandirian merupakan usaha
pemerintah bersama masyarakat dalam mengatasi kemiskinan dengan cara membangun
kemandirian yang mana dana bantuan yang diterima desa dikelola secara partisipatif, transparan
dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan dalam usaha
penanggulangan kemiskinan didaerahnya Model program seperti ini diharapkan mampu
memberikan kontribusi mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut. Hasil penelitian di
kecamatan Banyudono kabupaten Boyolali dengan 15 desa penerima pinjaman dana bantuan
bergulir pada tahun 2015 dan 2016 dengan menggunakan 2 rasio yaitu LAR dan PAR secara
umum kinerja UPK terkait kurang baik. Hal ini terlihat dari nilai LAR dan PAR yang sebagian
besar desa masih melebihi dari presentase nilai yang diisyaratkan.
Saran
Dari hasil analisis dan pembahasan maka untuk meningkat kinerja UPK pada Loan At
Risk dan Portofolio At Risk kecamatan Banyudono perlu adanya penanganan khusus terhadap
KSM yang bermasalah dalam tunggakannya. Memberikan pengertian kepada mereka bahwa
dana pinjaman bergulir itu merupakah hak dari banyak orang sehingga bila ada yang bermasalah
dalam tunggakannya maka akan berefek di masa depan. Perlunya meningkatkan intesitas
kunjungan UPK pada KSM terkait.
Kedepannya dalam pemberian dana pinjaman bergulir diperketat dalam kaitannya dengan
standarisasi penerima dana pinjaman bergulir.
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BAGAIMANAKAH NIAT BELI PRODUK TIRUAN TERBENTUK MELALUI
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Rolan Mart Sasongko
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email: rolan_sasongko@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Produk tiruan memiliki keunggulan atribut produk dibandingkan dengan produk original,
yang berdampak pada menurunnya penjualan produk original. Untuk itu, tujuan dari
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh atribut produk yaitu harga dan kualitas
terhadap niat untuk membeli produk tiruan yang juga dimoderasi oleh norma subyektif.
Data dikumpulkan melalui survey dengan kuesioner. Sampel terdiri dari 200 responden
yang memiliki niat untuk membeli sepatu tiruan merk Nike di Surakarta yang
dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Analisis Multi Group Structural
Equation Modelingdigunakan untuk menjelaskan variabel yang dihipotesiskan
menggunakan software AMOS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat membeli
produk tiruan secara signifikan dipengaruhi oleh harga dan kualitas. Kemudian, variabel
norma subyektif memoderasi hubungan antara kualitas dan niat beli, akan tetapi tidak
memoderasi pengaruh harga. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah
produk atribut berupa harga dan kualitas merupakan pendorong konsumen untuk membeli
produk tiruan, kemudian harga diketahui sebagai faktor pendorong utama dikarenakan
meskipun konsumen dihadapkan pada norma yang ada di masyarakat namun konsumen
tetap melakukan pembelian produk tiruan karena harganya yang murah.
Kata kunci : Produk tiruan, atribut produk, harga, kualitas, niat beli, norma subyektif,
multigroup SEM
ABSTRACT

Counterfeit products have the advantage of product attributes compared to the original
product, which resulted in the sales decrease of the original product. The objective of this
study is to examine the influence of price perception and perceived quality to purchase
intention of counterfeit products, also moderated by subjective norms. Surveys were
conducted to improve sample response rates. The sample consists of 200 respondents that
have the intention to buy Nike fake shoes in Surakarta collected by purposive sampling
method. Multiple-Group Structural Equation Modeling Analysis were used to explain the
hypothesized variables with AMOS 22 software. The result showed that purchase
intention of counterfeit products was significantly influenced by both product attribute.
Moreover, subjective norms moderate the relationship between perceived quality of
purchase intentions, but not for price perception. The conclusion from this research is
both price and quality become the driver to buy counterfeit product, and also after
moderation test conducted, price known as the main driver of counterfeit purchase
intention.
Keywords : Counterfeit, product attribute, price perception, perceived quality,
purchase intention, subjective norm, multiple-group SEM
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Introduction (Pendahuluan)
Tingginya percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini
mendorong perusahaan berskala internasional untuk memikirkan cara agar produknya
dapat dipasarkan dalam skala pasar yang lebih luas. Salah satunya dengan melakukan
ekspansi ke pasar internasional kemudian bersaing di dalam pasar domestik suatu
negara. Dalam persaingan di pasar domestik suatu negara, perusahaan tersebut tidak
hanya bersaing dengan perusahaan lokal namun juga dihadapkan dengan pemalsuan
yang dilakukan terhadap produk yang mereka pasarkan. Pemalsuan ini sering terjadi
terutama di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena perhatian
pemerintah terhadap penegakan hukum atas hak kekayaan intelektual masih sangat
sedikit(Peter H. Bloch, Ronald F. Bush, 1993). Hal ini mengakibatkan persaingan antara
produk original dan produk tiruan di pasar Indonesia semakin ketat.
Data International Chamber of Commerce (ICC) pada tahun 2008 menunjukkan
peredaran produk tiruanterutama produk olahraga dan fashion merupakan yang terbesar
dalam perdagangan internasional dengan nilai lebih dari 2% dari total output ekonomi
dunia saat itu. Bahkan pada tahun 2015 produk tiruan yang diperdagangkan secara
global tumbuh mencapai $ 1.77 trilyun. Berdasarkan laporan (Organisation for
Economic Cooperation and Development (OECD), sepatu dengan merk ―Nike‖
merupakan item yang paling banyak dipalsukan. Di Indonesia, sepatu tiruan menjadi
produk yang sangat laris dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya yang
memenuhi persyaratan fungsional dasar suatu produk.
Konsumen dalam hal ini sebenarnya mengetahui keberadaan produk tiruan, akan
tetapi dengan sadar tetap melakukan pembelian(Nia & Zaichkowsky, 2000). Konsumen
menyukai produk tiruan karena harganya yang murahwalaupun mereka harus merelakan
kualitas produk yang rendah yang akan diperoleh (Lai, 1999), karena selain
mendapatkan price benefit dengan harganya yang murah konsumen juga
memperolehhedonic benefit dengan diperolehnya visibilitas produk yang identik dengan
produk original (Penz E, 2005). Hal ini menyebabkan peredaran produk tiruansemakin
meluas, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat produk tiruanpun semakin besar.
Hampir tidak mungkin untuk mencegah timbulnya pemalsuan dari hulu,
dikarenakan permintaan terhadap produk tiruan sangatlah besar. Maka dari itu cara
terbaik untuk memberantas produk tiruan dari pasar adalah dari hilir dengan mencegah
konsumen untuk membelinya. Namun, hal tersebut juga bukanlah solusi yang dapat
diaplikasikan secara sederhana. Konsumen yang pernah melakukan pembelian produk
tiruan cenderung melakukan pembelian ulang (Yoo & Lee, 2009). Peraturan dan hukum
yang ada dirasa kurang efektif dan tidak adanya sanksi bagi konsumen yang membeli
produk tiruan. Sehingga salah satu cara yang paling memungkinkan dilakukan untuk
mencegah pembelian produk tiruan adalah dengan mengetahui pola pikir
konsumenyang mendorong mereka dalam melakukan pembelian produk tiruan.
Atribut produk dari produk tiruan yang mendorong niat untuk membeli produk
tiruan yaitu variabel harga dan variabel kualitas, merupakan variabel bebas diteliti
secara mendalam di penelitian ini. Kemudian norma subjektif ditambahkan sebagai
variabel moderasi karena norma subjektif diindikasikan dapat mempengaruhi niat beli
konsumen terhadap suatu produk (Hansen, Risborg, & Steen, 2012). Norma subjektif
dalam penelitian ini adalah teman maupun keluarga serta pihak lain yang dianggap
penting yang dapat memberikan pertimbangan dan dorongan untuk tidak membeli
produk tiruan. Dimasukkannya norma subyektif ke dalam model penelitian bertujuan
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untuk mengetahui pengaruh moderasi yang dimilikinya yang diharapkan mampu
menekan niat konsumen dalam membeli produk tiruan.
Penelitian ini berupaya menekan niat konsumen dalam membeli produk tiruan.
Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas harga
terhadap variabel terikat niat pembelian produk tiuan dan mengetahui pengaruh
variabel bebas kualitas terhadap variabel terikat niat pembelian produk tiuan. Tujuan
penelitian selanjutnya adalah mengetahui pengaruh variabel norma subyektif dalam
memoderasi pengaruh harga terhadap niat pembelian produk tiuan dan mengetahui
pengaruh variabel norma subyektif dalam memoderasi pengaruh kualitas terhadap niat
pembelian produk tiruan.
Model penelitian yang dilakukan merupakan pengembangan penelitian terdahulu
dengan merekonstruksi model penelitian sebelumnya dari Eisend & Schuchert-güler
(2006) dengan memfokuskan pada atribut produk yang kemudian dimodifikasi dengan
menambahkan variabel norma subjektif sebagai variabel moderasi antara atribut produk
(variabel independen) dan niat untuk membeli produk tiruan (variabel dependen).
Kemudian hipotesis-hipoteis yang ada akan dianalisis menggunakan Structural
Equation Modeling (SEM) dan analisis Multi-Group.Agar model penelitian yang diuji
dapat menjelaskan fenomena dengan baik, maka obyek penelitian yang dipilih
didasarkan pada pertimbangan mengenai homogenitas sampel yang diuji. Untuk itu,
obyek dalam penelitian ini adalah konsumen yang memiliki niat untuk membeli
produk sepatu tiruan merk ―Nike‖.
Theory and Methods(Teori dan Metodologi)
Konsumen membuat keputusan pembelian sesuai dengan kemampuan mereka
untuk membeli produk (Abeles, 2004). Penelitian Yi cai (2005) terhadap kebutuhan
barang mewah menunjukkan bahwa ketika konsumen berniat untuk membeli produk
dari suatu merk tetapi tidak memiliki dana yang memadai, maka konsumen akan lebih
memillih mencari produk subtitusi yang lebih murah atau sesuai dengan dana yang
dimiliki, yaitu salah satunya dengan membeli produk tiruan dari merk tersebut daripada
mencari produk subtitusi dengan merk lain. Ditambah lagi dengan membeli produk
tiruan, konsumen memperoleh keuntungan dengan harganya yang murah serta gengsi
yang sama dengan produk original (price benefit dan hedonic benefit) (Penz E, 2005).
Dari uraian di atas, terdapat hubungan positif antara harga dengan niat untuk membeli
produk tiruan.
Menurut Richardson, P.S,Jain,A.K & Dick (1996), persepsi kualitas menentukan
kecenderungan konsumen untuk membeli suatu produk. Namun, penilaian terhadap
kualitas produk dievaluasi oleh konsumen bukan oleh perusahaan. Sehingga terkadang
konsumen memberi nilai yang lebih tinggi pada atribut yang lebih rendah untuk jenis
produk yang sama (Richardson, P.S,Jain,A.K & Dick, 1996). Sejalan dengan penelitian
Yoo & Lee (2009), selama produk tiruantidak berisiko membahayakan, konsumen yang
pernah membeli produk tiruan akan cenderung melakukan pembelian ulang walaupun
produk tiruan memiliki kualitas lebih rendah dari produk original karena konsumen
produk tiruan dapat mentoleransi kualitas yang lebih rendah tersebut(Lai, 1999).Dari
uraian di atas, terdapat hubungan positif antara kualitas dengan niat untuk membeli
produk tiruan.
Niat berperilaku individu ini dipengaruhi oleh orang-orang terdekat individu
seperti persepsi anggota keluarga, kerabat dan orang penting lainnya yang dapat
mempengaruhi keputusan individu tersebut tentang suatu produk (Johar, M.,
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&Rammohan, 2006). Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keputusan
konsumsi individual sebagian besar dipengaruhi oleh orang terdekat individu (Chen, K.;
Liang, 2016).
Penelitian Moores (2004) menunjukkan bahwa hukum dan norma subjektif
memoderasi pengaruh harga terhadap niat konsumen untuk membeli produk tiruan.
Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh YI HSU (2015), konsumen akan memilih
produk yang direferensikan dengan harga yang lebih murah untuk produk dengan
tampilan dan fungsi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa norma subyektif
memoderasi pengaruh harga terhadap niat konsumen untuk membeli produk tiruan
Konsumen sebagai penilai kualitas suatu produk cenderung akan melakukan
word of mouth (WOM) atau merekomendasikan kepada orang-orang terdekatnya
(Faraditta, Angela, 2015). WOM tentang kualitas kepada orang terdekat berpengaruh
pada niat untuk melakukan pembelian (Bryce et al., 2015). Hal ini menunjukkan bahwa
norma subyektif memoderasi pengaruh kualitas terhadap niat konsumen untuk membeli
produk tiruan.
Berikut ini merupakan rumusan hipotesis yang digunakan untuk
mendeskripsikan pembentukan niat untuk membeli produk tiruan:
Hipotesis 1: Harga berpengaruh positif pada niat untuk membeli produk tiruan.
Hipotesis 2: Kualitas berpengaruh positif pada niat untuk membeli produk tiruan.
Hipotesis 3: Norma subjektif memoderasi pengaruh harga terhadap niat konsumen
untuk membeli produk tiruan.
Hipotesis 4: Norma subjektif memoderasi pengaruh kualitas terhadap niat konsumen
untuk membeli produk tiruan.
Ruang lingkup yang menjadi obyek penelitian ini adalah konsumen yang
memiliki niat untuk membeli produk sepatu tiruan mek ―Nike‖ di Surakarta dengan
ukuran sampel yang akan diambil sebanyak 200 responden. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner yang diberikan
kepada konsumen yang berniat akan melakukan pembelian sepatu tiruan dengan teknik
purposive sampling.
Alat statistik yang digunakan untuk mengetes hipotesis adalah Multi Group
Structural Equation Model. Multi Group SEM dipilih karena mampu menjelaskan
variabel norma subyektif yang memoderasi proses pembentukan niat untuk membeli
produk tiruan.Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan menguji pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen sebelum dimoderasi kemudian menguji
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen setelah dimoderasi, dengan
terlebih dahulu dilakukan split test.
Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)
Tabel 1
Hasil Tes HipotesisSebelum Moderasi
Hubungan Variabel ESTIMATE SE
CR
P
Niat ← harga
,223 ,082 2,720 ,007**
Niat ← kualitas
,195 ,067 2,910 ,004**

Note: p<0,05*, p<0,01**, p<0,001***
Sumber: Hasil olahan peneliti (2017)
Hasil pengujian hipotesis mengenai hubungan harga dan niat untuk membeli
produk tiruan mengindikasikan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan (β= 0,223;
SE= 0,082; CR= 2,720; p= 0,007)(Lihat Tabel 1), sehingga dapat disimpulkan bahwa
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harga secara signifikan berpengaruh positif terhadap niat untuk membeli produk tiruan
maka hipotesis 1 didukung. Temuan ini mendukung penelitian Penz (2005) yang
menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan harga yang murah (price benefit)
merupakan faktor pendorong konsumen untuk membeli produk tiruan.
Hasil yang konsisten juga ditunjukkanoleh pengujian hubungan kualitas dan niat
untuk membeli produk tiruan (β= 0,195; SE= 0,067; CR= 2,910; p= 0,004) )(Lihat
Tabel 1) sehingga mengindikasikan bahwa hipotesis 2 didukung. Temuan ini
mendukung penelitian Lai (1999) yang menyatakan bahwa konsumen produk tiruan
dapat mentoleransi kualitas produk yang lebih rendah dari produk original, sehingga
apabila kualitas produk tiruan semakin baik maka semakin tinggi pula niat konsumen
untuk membeli produk sepatu tiruan karena konsumen sebenarnya hanya mengharapkan
persyaratan fungsional dasar dan visibilitas produk tiruan terpenuhi (Phau et al., 2009).
Selanjutnya, temuan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang
strategi pemasaran untuk perusahaan dan produsen produk sepatu original menyangkut
kebijakan harga, namun dengan tidak menurunkan gengsi dan eksklusifitas produk
tersebut. Kemudian bagaimana cara agar dapat memproduksi barang dengan kualitas
yang diharapkan konsumen karena konsumen juga turut andil dalam menilai kualitas
suatu produk, dengan biaya yang rendah sehingga diperoleh keuntungan yang lebih bagi
produsen. Efisiensi merupakan salah satu cara yang dapat dipertimbangkan.
Tabel 2
Hasil Tes Hipotesis Setelah Moderasi
VARIABEL
NIAT←HARGA
NIAT←KUALITAS

NORMA TINGGI NORMA RENDAH
EST
SE
EST
SE
0,024
0,028
,059
0,104
0,047**
0,016
,178*
0,085

Note: p<0,05*, p<0,01**, p<0,001***
Sumber: Hasil olahan peneliti (2017)
Ketika konsumen dibedakan berdasarkan tingkatan norma yang ada, perilaku
konsumen pada kelompok norma subyektif rendah menunjukkan bahwa harga
berpengaruh positif dan tidak signifikan pada niat untuk membeli produk tiruan, (β=
0,059; SE= 0,104; CR= 0,564; p= 0,124) )(Lihat Tabel 2). Temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa pada kelompok norma subyektif rendah, hubungan antara harga
dan niat untuk membeli produk tiruan mengarah pada fenomena tidak terdapat
hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sanksi sosial yang akan diterima oleh
konsumen apabila membeli produk sepatu tiruan tidak mempengaruhi niat konsumen
untuk tetap membeli produk sepatu tiruan.
Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok norma subyektif tinggi, bahwa
harga dan niat untuk membeli produk tiruan berhubungan positif namun tidak
signifikan. (β= 0,024; SE= 0,028; CR= 0,857; p= 0,389) )(Lihat Tabel 2). Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa pada kelompok norma subyektif tinggi, hubungan
antara harga dan niat untuk membeli produk tiruan mengarah pada fenomena tidak ada
hubungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada norma subyektif
yang tinggi, hal tersebut tidak mempengaruhi niat konsumen untuk tetap membeli
produk sepatu tiruan. Harga yang murah merupakan faktor utama untuk membeli
produk sepatu tiruan, bahkan norma subyektif tinggi dan sanksi sosial yang ada tidak
dapat mengurangi maupun menghilangkan niat tersebut.
Hasil uji regresi multigroup ini mengindikasikan bahwa pengaruh harga dan niat
untuk membeli produk tiruan pada kelompok norma subyektif tinggi dan rendah
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diindikasikan tidak terdapat perbedaan, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa
norma subyektif tidak memoderasi pengaruh harga terhadap niat konsumen untuk
membeli produk tiruan. Hasil uji moderasi ini menunjukan bahwa H4 ditolak.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah harga berpengaruh positif terhadap niat
konsumen untuk membeli produk tiruan karena harga yang murah akan semakin mudah
dijangkau dan diterima oleh konsumen sehingga menimbulkan niat beli. Di samping itu,
konsumen produk tiruan rela mengorbankan kualitas dari produk yang mereka beli demi
mendapatkan harga yang murah (Lai, 1999). Sehingga mengakibatkan niat konsumen
untuk membeli produk tiruan yang disebabkan oleh variabel harga tersebut tidak dapat
diredam oleh norma subyektif, dan bahkan oleh hukum yang ada (Peter H. Bloch,
Ronald F. Bush, 1993).
Ketika konsumen dibedakan berdasarkan tingkatan norma yang ada, perilaku
konsumen pada kelompok norma subyektif rendah menunjukkan bahwa kualitas
berpengaruh positif dan signifikan pada niat untuk membeli produk tiruan, (β= 0,178;
SE= 0,085; CR= 2,094; p= 0,036) )(Lihat Tabel 2). Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa pada kelompok norma subyektif rendah, hubungan antara kualitas dan niat untuk
membeli produk tiruan mengarah pada fenomena terdapatnya hubungan. Hal ini
dikarenakan kualitas bukanlah hal utama yang dicari konsumen dari produk sepatu
tiruan. Selama persyaratan fungsional dasar produk tiruan terpenuhi, maka konsumen
rela mengorbankan kualitas dan fitur dari produk original yang tidak hadir di produk
tiruan yang mereka beli (Lai, 1999; Phau et al., 2009) semakin sedikitnya sanksi sosial
yang akan diterima oleh konsumen apabila membeli produk sepatu tiruan, maka niat
untuk membeli produk sepatu tiruan menjadi semakin besar karena harga produk sepatu
tiruan yang murah.
Sedangkan pada kelompok norma subyektif tinggi menunjukkan bahwa kualitas
dan niat untuk membeli produk tiruan berhubungan positif dan signifikan. (β= 0,047;
SE= 0,016; CR= 2,938; p= 0,003) )(Lihat Tabel 2). Temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa pada kelompok norma subyektif tinggi, hubungan antara kualitas dan niat untuk
membeli produk tiruan mengarah pada fenomena terdapatnya hubungan.
Hasil uji regresi multigroup ini mengindikasikan bahwa pengaruh kualitas dan
niat untuk membeli produk tiruan pada kelompok norma subyektif tinggi dan rendah
diindikasikan berbeda secara sgnifikan, atau dengan kata lain menunjukkan bahwa
norma subyektif memoderasi pengaruh kualitas terhadap niat konsumen untuk membeli
produk tiruan. Hasil uji moderasi ini menunjukan bahwa H5 didukung.
Terkait dengan penelitian selanjutnya harapan penulis untuk studi ke depan
adalah dimensi kualitas dapat diteliti lebih dalam. Terutama mengenai tingkat
persyaratan fungsional dasar produk dan kualitas produk secara generic atau umum
menurut pandangan konsumen, agar dapat diketahui standar kualitas produk yang bisa
dan harus dipenuhi oleh produsen produk original. Hal tersebut dimungkinkan karena
terdapat fitur-fitur dari produk original yang sebenarnya tidak dibutuhkan bagi
konsumen.
Conclusion (Simpulan)
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa secara umum, atribut produk harga dan kualitas berpengaruh positif
pada pembentukan niat untuk membeli produk tiruan dan menjadi pertimbangan utama
individu dalam melakukan pembelian. Akan tetapi ketika pengaruh atribut produk
tersebut diuji pada kondisi norma subyektif yang berbeda, hasil pengujian
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mengindikasikan bahwa variabel moderasi hanya mempengaruhi hubungan variabel
kualitas dengan niat membeli produk tiruan, sedangkan variabel moderasi tersebut tidak
mempengaruhi hubungan variabel harga dengan niat membeli produk tiruan.
Konsumen produk tiruan tetap berniat akan membeli produk tiruan meskipun
dihadapkan pada kondisi norma subyektif rendah maupun tinggi. Norma subyektif tidak
memoderasi pengaruh harga dikarenakan harga yang murah dan terjangkau dari produk
tiruan merupakan faktor pendorong utama konsumen untuk melakukan pembelian
produk tiruan, sehingga produsen produk sepatu original tidak mampu bersaing dengan
produsen produk sepatu tiruan dalam hal harga. Namun demikian, produsen produk
sepatu original masih dapat bersaing dan mendorong konsumen untuk membeli produk
original dengan memfokuskan dan meningkatkan kompetensi mereka dalam hal kualitas
produk.
Temuan ini memberikan pemahaman bagi produsen produk original untuk
memperhatikan faktor kualitas produk, agar dapat bersaing dengan produk tiruan. Studi
ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap produsen dan pemasar untuk
menyusun strategi untuk bersaing dengan produk tiruan. Produsen tidak dapat begitu
saja menurunkan kualitas produknya untuk menekan biaya produksi agar harga jual
dapat bersaing karena hal ini justru akan berakibat pada menurunnya bahkan hilangnya
eksklusifitas dan brand image dari produk original.
Studi ini menggunakan konsumen yang berniat untuk membeli produk sepatu
tiruan merk Nike di Surakarta sebagai obyek amatan, sehingga pengaplikasiannya
terbatas pada obyek yang diamati dan ruang lingkup geografis dilakukannya
penelitian.Hal ini berdampak pada generalisasi studi yang terbatas ruang lingkupnya
sehingga berdampak pada keterbatasan model untuk diaplikasi pada setting yang
berbeda.Hal ini dapat terjadi karena dalam setting yang berbeda memiliki profil
responden yang berbeda, sehingga dapat memberikan peluang dilakukannya studi
lanjutan untuk mengembangkan model penelitian pada konteks dan obyek penelitian
yang lebih luas. Oleh karena itu model perlu diuji lebih lanjut pada konteks yang lebih
luas dan sampel yang lebih besar sehingga konsep penelitian yang dimodelkan dapat
ditingkatkan generalisasinya dan menjelaskan teori yang ada dengan lebih baik.
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ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu proyek grand design yang akan
dilakukan oleh pihak pengelola. Proyek ini dilakukan dalam rangka untuk merevitalisasi
dan mengembangkan Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) Surakarta menjadi lebih baik.
Penelitian menggunakan metodologi analisis manfaat-biaya dengan data sekunder.
Analisis manfaat-biaya yang digunakan antara lain Net Present Value (NPV), Internal
Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) dan Payback Period (PBP). Hasil yang
diperoleh dari perhitungan tersebut menunjukan NPV adalah Rp 7.980.640.758, IRR
adalah13,56 %, Net/BC adalah 1,048dan PBP adalah 5 tahun. Kesimpulan dari hasil
penelitian adalah proyek grand design secara perhitungan ekonomi dikatakan layak untuk
dilaksanakan dan investasi akan mulai kembali pada tahun kelima.
Kata kunci :analisis biaya-manfaat, pariwisata, kota Surakarta
ABSTRACT
The research aims to find out the feasibility of a project the grand design that will carried out by the
manager. The project was carried out in order to revitalize and development Taman Satwa Taru
Jurug (TSTJ) Surakarta had become better. Research using the methodology of the benefit-cost
analysis with secondary data. Benefit-cost analysis use Net Present Value (NPV), Internal Rate of
Return (IRR), Benefit Cost Ratio (BCR) and Payback Period (PBP). The results obtained
from these calculations show NPV is Rp 7.980.640.758, IRR is 13,56%and PBP is 5 years.
The conclusions of results is project the grand design of economic is to be worth the
investment to be carried out and will start again in the fifth year.
Keyword: Benefit-cost analysis, tourism, Surakarta city

Pendahuluan
Pariwisata merupakan sektor penting yang mampu membantu perekonomian
suatu daerah. Keberadaannya mampu dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah
dan lapangan usaha. Lokasi wilayah yang strategis dan kekayaan alam yang
dimilikidaerah merupakan suatu anugrah yang dapat dimanfaatkan.
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Kota Surakarta berada di dataran rendah dengan ketinggian  92 m dari
permukaan laut. Kota dengan warisan budaya jawa yang sangat kental dan memiliki
batik khas daerah yang cukup populer. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS 2015
jumlah pengunjung Kota Surakarta melalui daya tarik wisata mencapai pada tahun 2014
mencapai 3.265.137. Pengunjung terbanyak merupakan wisatawan lokal. Kota
Surakarta memiliki delapan kunjungan wisata yang terbagi menjadi dua bagian, pertama
wisata budaya dan kedua wisata buatan. Wisata buatan terdiri dari Taman Satwa Taru
Jurug dan taman Balekambang.
Tabel 1. Daftar kunjungan wisatawan ke Surakarta Melalui Daya Tarik Wisata
Tahun 2015
No

Daya Tarik Wisata

Wisatawan
Mancanegara

Wisata Budaya
1
WO Sriwedari
2
THR Sriwedari
3
Museum Radya Pustaka
4

Pura Mangkunegaraan

5

Kraton Kasunanan

6

Museum Batik Wuryoningratan

Wisatawan
Domestik

Jumlah

7
42
461

35.379
230.292
11.206

35.386
230.334
11.667

10.068

19.603

29.671

178

21.134

21.312

2.198

13.831

16.029

16
629

364.346
2.361.985

364.362
2.362.614

Wisata Buatan
1
2

Taman Satwa Taru Jurug
Taman Balekambang

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Surakarta, 2017

Taman Satwa Taru Jurug adalah taman yang memiliki binatang konservasi dan
aneka macam tanaman yang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, rekreasi, dan
penelitian. Kondisi eksisting TSTJ, dewasa ini, penempatan untuk binatang-binatang
tidak tertata rapi dan kandang dalam kondisi yang kurang layak dengan habitat aslinya.
Lahan yang tidak terpakai, bekas bangunan yang sudah dirobohkan menjadikan sarang
nyamuk untuk tempat tersebut. Penataan rute yang masih terbilang kurang jelas
membuat pengunjung harus berbalik arah. Wahana bermain untuk anak-anak tidak
banyak. Binatang tampak kurus dan layu, namun penyebab tampak kurus dan layunya
binatang tersebut dikarenakan usia yang sudah tua. Seharusnya binatang dengan usia tua
tidak didisplay tempat umum. Kelemahan yang dimiliki mendorong pengelola untuk
selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Meskipun demikian tidak menjadikan TSTJ
patah semangat untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. TSTJ sedang merancang
program new design. Program tersebut tidak serta merta dilakukan untuk mendapatkan
keuntungan satu pihak. Namun memberikan kesempatan bagi anak cucu keturunan turut
merasakan dan melihat binatang-binatang konservasi khususnya dengan status punah.
Program new design akan difokuskan pada perbaikan kandang dan akuarium, wahana
bermain, dan penanaman pohon agar semakin hijau. Penanaman pohon sebagai langkah
penanaman hijau kembali dan kesadaran akan pentingnya lingkungan tumbuhan dan
binatang.

394

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Teori dan Metodologi
Pariwisata
Pariwisata menurut Soekadijo (2000) adalah datangnya wisatawan dari luar negeri
atau dalam negeri untuk menetap setidaknya 24 jam. Alasan kedatangan wisatawan ke tempat
lain untuk mengisi waktu senggang atau bersenang-senang, berlibur, untuk kesehatan,
berkumpul dengan keluarga, bahkan dalam rangka keperluan bisnis dan acara. Pendit (2002)
menjelaskan jika kepariwisataan mampu memberikan dorongan secara langsung terhadap
kemajuan pembangunan transportasi, kebersihan, dan sarana budaya serta kelestarian
lingkungan. Dorongan yang mampu memberikan keuntungan dan kesenangan terhadap
konsumen dan produsen. UU No. 10 2009 mengartikan pariwisata sebagai kegiatan wisata dan
didukung berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Taman Satwa
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.31/Menhut-II/2012 tentang lembaga konservasi
mengartikan taman satwa sebagai tempat pemeliharaan satwa sekurang-kurangnya 2 kelas
taksa pada areal dengan sekurang-kurangnya 2 hektar. Taman Satwa memiliki fungsi sebagai
lembaga konservasi. Fungsi utama lembaga konservasi sebagai pengembangbiakan terkontrol
dan/atau penyelematan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian
jenisnya. Pengelolaan lembaga konservasi menggunakan prinsip etika dan kesejahteraan
satwa.
Evaluasi Proyek
Evaluasi proyek adalah pengkajian suatu proyek apakah proyek tersebut layak atau
tidak. Proyek adalah suatu aktifitas yang memilki titik awal dan akhir saling berkaitan untuk
mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu daalam jangka waktu tertentu sehingga memperoleh
manfaat. Tujuan evaluasi proyek untuk menganalisis suatu proyek tertentu, baik yang akan
diselenggarakan, digunakan untuk bahan perbaikan dan penilaian perhitungan biaya dan
manfaat bagi pihak berkepentingan. Evaluasi proyek kerap digunakan sebagai alat evaluasi,
pengawas, dan berguna untuk perencanaan pengambilan keputusan berbagai pihak.
Identifikasi Manfaat dan Biaya
Biaya dan manfaat merupakan alat untuk menentukan kelayakan proyek untuk
dijalankan atau tidak. Proses yang dilakukan yaitu dengan meminimumkan biaya dan
memperbesar manfaat. Manfaat dari proyek terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat langsung,
manfaat tidak langsung dan Intangible benefit. Biaya dalam proyek merupakan biaya-biaya
yang dikeluarkan di masa yang akan datang untuk memperoleh pemasukan di masa akan
datang. Pengaruh inflasi terhadap benefit dan biaya pada tingkat harga. Sebagian besar biaya
proyek dikeluarkan pada tahun-tahun awal, seperti biata investasi. Sedangkan benefit proyek
diperoleh dari tahun-tahun akhir proyek. Oleh sebab itu, efek dari laku inflasi memungkinkan
timbulya kesalahan dalam membandingkan benefit dan biaya proyek berdasarkan harga yang
berlaku. Menghindari kesalahan yang kerap terjadi adalah perlu adanya membandingkan
benefit dan biaya proyek menurut harga konstan, yaitu mengambil harga berlaku dalam satu
tahun sebagai tahun dasar.
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Metodologi
Perhitungan Biaya
Perhitungan biaya yang digunakan antara lain biaya investasi, biaya variabel, dan biaya lainlain.
‒ Biaya Investasi
Biaya investasi yang digunakan adalah pembuatan 15 kios, revitalisasi kandang dan
akuarium, wahana bermain dan penanaman 150 pohon dengan ukuran 3m. Pengelola
akan menggunakan biaya investasi di tahun pertama.
‒ Biaya Variabel
Biaya variabel yang digunakan adalah penambahan tenaga kerja sejumlah 25 orang
‒ Biaya Lain-lain
Biaya lain-lain biaya pemeliharaan dan lain-lain untuk pemeliharaan selama
proyekberlanjut.
Perhitungan Manfaat
Perhitungan manfaat proyek terdiri dari manfaat langsung dan tidak langsung.
Manfaat langsung merupakan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung setelah
berjalanya proyek ini. Manfaat tidak langsung merupakan manfaat yang dapat dirasakan
setelah melalui proses lain.
Manfaat Langsung
Manfaat langsung yang diperoleh adalah adanya peningkatan pendapatan untuk
TSTJ yang diperoleh dari penambahan harga tiket masuk dan retribusi sewa kios yang
sudah disediakan.
Manfaat tidak Langsung
Manfaat tidak langsung yang diperoleh adalah penghijauan, pemberdayaan
masyarakat, dan penghematan tenaga kerja kebersihan dengan memanfaatkan pesewa
kios untuk turut membersihkan lingkungan kios.
Analisis Manfaat-Biaya
NPV (Net Present Value)
NPV adalah keuntungan bersih yang diperoleh dari selisih antara pemasukan dan
pengeluaran yang telah didiskonto dengan menggunakan Social Opportunity Cost of
Capital (SOCC) sebagai diskon faktor. Rumus NPV sebagai berikut:
n

NPV   NBi (1  i ) n
i 1

or
n

NPV  
i 1

NB
(1  i ) n

or
n

n

NPV   Bi  C i   N Bi
i 1

Keterangan:

i 1

NB
C
i
n

= net benefit
= biaya investasi + biaya oprasional = manfaat yang telah
didiskonto = biaya yang telah didiskonto
= diskon faktor
= tahun atas waktu
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Syarat :

NPV

>0

NPV
NPV

=0
<0

maka investasi yang dilakukan bermanfaat dan proyek
layak dijalankan
Break Event Point (BEP)
maka investasi yang dilakukan tidak memberikan manfaat
dan proyek tidak layak untuk dilaksanaka

IRR (Internal Rate of Return)
IRR digunakan untuk melihat tingkat efisiensi dari investasi proyek. Sebelum
menghitung IRR, terlebih dahulu mencari NPV1 dan NPV2 . NPV2 diperoleh dari dari
cara coba-coba. Apabila faktor diskonto yang digunakan untuk NPV1 sudah
menunjukan hasil positif, maka hasil dari NPV2 harus negatif. Hasil negatif dapat
dilakukan coba-coba dengan memperbesar angka faktor diskonto dari SOCC. Rumus
IRR sebagai berikut :
NPV1
IRR  i1 
x(i2  i1 )
NPV1  NPV 2
Keteranga
: i1
= tingkat diskonto yang menghasilkan NPV1
i2

= tingkat diskonto yang menghasilkan NPV2
: IRR > SOCC maka proyek layak untuk dilanjutkan
IRR = SOCC maka proyek BEP
IRR < SOCC maka proyek tidak layak untuk dilanjutkan

Syarat

Net B/C (Net Benefit Cost)
Net B/C merupakan perbandingan dari net benefit positif yang telah di diskonto
dengan net benefit negatif. Rumus Net B/C sebagai berikut:
n

NetB / C 

 N Bi()
i 1
n

 N Bi()
i 1

Syarat : Net B/C > 1 maka proyek layak atau laba
Net B/C = 1 maka proyek BEP
Net B/C <1 maka proyek tidak layak atau rugi
PBP (Payback Period)
Payback period adalah jangka waktu keuntungan dari kembalinya investasi yang
telah dikeluarkan. Rumus payback period sebagai berikut:
n

n

I B
i

PBP  T p 1 

Keterangan

i 1

i 1

icp1

Bp

: TP1 = Tahun sebelum PBP
Ii
= Jumlah investasi yang sudah didiskon faktor
Bicp1
= Jumlah manfaat yang belum didiskon faktor
Bp
= Jumlah manfaat dari PBP

397

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Hasil dan Pembahasan
Hasil yang diperoleh dari perhitungan analisis manfaat-biaya net present value
sebesar Rp 7.980.640.758, IRR sebesar 13,56 %, net benefit-cost sebesar 1,048 dan payback
period 5 tahun.
Simpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian adalah proyek grand design dinyatakan layak
untuk dijalankan. Keuntungan yang diterima dari investasi yang dikeluarkan setelah
berjalan 5 tahun. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian lebih kepada
TSTJ khususnya bantuan secara finansial pula. Luasan 13 Ha TSTJ masih memiliki
potensi yang layak dikembangkan lagi.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor demografi yaitu
usia,jenis kelamin, pendapatan dan pekerjaan terhadap loyalitas merek. Pengumpulan
data dilakukan dengan metode survey melalui kuesioner dengan tekhnik purposive
sampling terhadap 200 orang pemegang kartu pelanggan Centro yang berniat untuk
loyal terhadap Centro Solo Paragon. Analisis menggunakan Regresi dengan program
SPSS 20.0 menunjukkan bahwa (1) Jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap
loyalitas merek, (2) usia tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, (3)
pendapatan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, (4) pekerjaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek
Kata kunci :Loyalitas Merek, Demografi, Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, Pendapatan
ABSTRACT
The purpose of this study is to test and analyze demographic factors (age, sex, income
and job) on brand loyalty. Data collected by survey method through questionnaires with
purposive sampling technique toward 200 Centro Cardholders who intend to be loyal to
Centro Solo Paragon. The analysis using Regression with SPSS 20.0 program showed
that (1) gender had significant effect on brand loyalty, (2) age had no significant effect
on brand loyalty, (3) income significantly influenced brand loyalty, (4) Job had no
significant effect on brand loyalty.
PENDAHULUAN
Seiring dengan tumbuhnya department store hampir di seluruh kota di Indonesia
kini persaingan semakin kompetitif. Perusahaan harus meningkatkan loyalitas merek
karena sangat diperlukan terkait dengan banyaknya manfaat dari hal tersebut. Loyalitas
merek dalam bisnis memiliki manfaat yang sudah diakui secara luas, diantaranya adalah
biaya lebih rendah untuk mempertahankan pelanggan lama dibandingkan dengan
mencari pelanggan baru di pasar kompetitif (Ehrenberg dan goodhardt, 2000). selain itu
semakin tinggi brand loyalty maka semakin lama pelanggan dipertahankan dan akan
lebih banyak penjualan serta keuntungan dari pelanggan yang mungkin dihasilkan (Sigh
dan Khan, 2012). Brand loyalty juga berpotensi untuk menghubungkan informasi
mengenai perusahaan antara pelanggan dengan lingkaran dekatnya seperti keluarga,
teman maupun kolega lainnyaa (Shoemaker dan Lewis, 1999). Memahami karakteristik
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demografi pelanggan setia sangat berguna karena akan berpengaruh terhadap loyalitas
merek suatu perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor
demografi pelanggan seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, lamanya menjadi anggota
perusahaan, pekerjaan dan asal pelanggan. ini diperlukan untuk memaksimalkan strategi
marketing dari perusahaan agar sampai ke pelanggan yang benar.
TEORI DAN METODOLOGI
Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran demografis dari
pelanggan setia Centro Solo Paragon dan hubungannya dengan loyalitas merek. berikut
adalah tinjauan pustaka yang menjelaskan variabel demografi dan loyalitas merek dan
hubungan antara kedua variabel tersebut.
Brand Loyalty
Brand loyalty merupakan variabel utama dalam penelitian ini. Pengertian
tentang brand loyalty perlu dijelaskan lebih lanjut karena masih terdapat adanya
keragaman pengertian dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga perlu ada
pembatasan spesifik. Pembatasan spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan persamaan
pemahaman mengenai brand loyalty.
Ada beberapa pengertian tentang brand loyalty, menurut Aaker (1991) brand
loyalty didefinisikan sebagai suatu ukuran keterkaitan konsumen terhadap merek,
ukuran ini mampu memberikan gambaran mungkin tidaknya konsumen beralih ke
merek lain yang ditawarkan kompetitor, terutama pada merek didapati adanya
perubahan, baik menyangkut harga ataupun atribut lainnya. Menurut penelitian yang
telah dilakukan oleh Sivadass dan Baker-Prewitt (2000), loyalitas pelanggan adalah
tujuan akhir dari pengukuran kepuasan pelanggan. Hal tersebut menjadi faktor penentu
keberlanjutan suatu merek dalam jangka panjang.
Dalam penelitian ini brand loyalty didefinisikan sebagai komitmen mendalam
konsumen untuk melakukan pembelian kembali merek secara konsisten, meskipun
terdapat pengaruh situasional serta usaha pemasar lain yang berpotensi mengubah
perilaku pembelian di masa depan (Oliver : 1997).
Demography
Demografi menjadi hal yang sangat sering digunakan untuk menentukan
segmentasi pasar dan pelanggan (Belch dan Belch, 1993; Kotler dan Armstrong, 1991).
Demografi menjadi kunci seorang pemasar menentukan target pasar, karena dari hal
tersebut target pasar akan diketahui. Seorang pemasar harus tahu dan mengerti
demografi untuk menilai ukuran, jangkauan dan efisiensi pasar (Kotler dan Armstrong,
1991). Dalam penelitian ini faktor demografi yang dipakai adalah jenis kelamin, usia,
pekerjaan, lamanya menjadi anggota dan asal daerah.
Usia dan Loyalitas
Perilaku ekonomi di hari yang akan datang atau dihari tua diyakini sebagai hasil
dari proses fisik, kognitif dan akumulasi pengalaman, sudah diterima secara luas bahwa
"usia" dapat diartikan secara biologis, psikologis dan sosial (Moody, 1988). Dalam
penelitian ini berfokus pada penuaan "sosial". Definisi usia secara sosial adalah
bagaimana konsumen menua secara perilaku dan menghadapi peran baru mereka dalam
kehidupan, seperti menjadi mahasiswa, orang tua dengan kebutuhan anak mereka,
mejadi kakek nenek dengan kebutuhan rumah yang sudah berkurang, mengalami
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kenaikan jabatan, menjadi pemimpin dalam masyarakat dan hal lainnya kita (Altman
dan Taylor, 1973; Adelman et al., 1994). Teori usia secara sosial mencoba menjelaskan
bagaimana bertambahnya usia menjelaskan penataan kembali hubungan pribadi,
pertukaran sosial, tingkat kekuasaan dan prestise (Dowd, 1975; Moschis, 1994).
(Gameaudan Sharp, 1995; Lumpkin dan Hunt, 1989).menyatakan bahwa :
 Konsumen yang lebih tua lebih konservatif dan kurang mau mencobamerek
baru;
 Nilai konsumen telah berubah, dengan generasi "lebih tua"lebih cenderung
menunjukkanperilaku setia daripada generasi muda; dan
 Generasi tua mengurangi mobilitas di kemudian hari membatasi pilihan
Pelanggan yang sudah tua cenderung mencari kenyamanan pada sebuah produk, tidak
heran jika mereka memilih produk yang memiliki nilai emosional dan psikolog bagi
mereka dan mereka akan cenderung untuk loyal. (Adelman et al., 1994).
Jenis Kelamin dan Loyalitas
Sifat psikologi perempuan menunjukan bahwa mereka akan lebih loyal
terhadap merek, terutama dari sisi sosial dibandingkan dengan laki laki. Hal ini
dikarenakan karena wanita secara umum akan menempatkan nilai yang lebih tinggi
pada suatu barang serta untuk fungsi jangka panjang. Selain hal itu perempuan juga
membuat keputusan berdaarkan pada nilai sosial dengan memperhatikan dampak dari
keputusannya terhadap orang lain ataupun dirinya secara sosial (McColl-Kennedy et al.,
2003).
Dalam studi Carlson (1972), perempuan lebih menekankan kebutuhan bukan hanya
untuk pribadinya namun juga bagaimana mereka meminta pertimbangan orang lain
sementara laki-laki sangat berfokus pada dirinya sendiri, maka dari itu disaat pameran
para sales atau penjual selalu menawarkan barang lebih banyak pada wanita
dibandingkan para pria.Fournier (1998) menyimpulkan bahwa wanita memiliki
interpersonal dan lebih setia terhadap merek karena merasa memiliki ikatan yang kuat
dengan barang tersebut.
Dalam studinya McColl-Kennedy et al. (2003)
memperjelaskan bahwa 65% wanita amerika memilih berbelanja menggunakan
perasaan mereka dibandingkan logika.
Pekerjaan, Pendapatan dan Loyalitas
Pekerjaan nampaknya merupakan salah satu indikator terbaik dalam
memperkirakan kelas keluarga (Kahldan Davis, 1985). Dari pekerjaan kita dapat
melihat berbagai tingkat dan status sosial seseorang, termasuk dapat melihat sikap dan
perilaku seseorang. seseorang dengan jabatan tinggi sering memerintah dan mengatur
orang akan memiliki nilai berbeda saat membeli barang dibandingkan dengan seorang
(Kohn danSchoenbach, 1983; Kohn, et al., 1990). Dari pekerjaan juga berpengaruh pada
pendapatan sekaligus gaya hidup seseorang. Kohn (1990) menjelaskan bahwa nilai,
sikap dan perilaku yang timbul dalam pekerjaan akan mempengaruhi perilaku seseorang
di luar tempat kerja. Pembeli dengan tingkat kelas sosial berbeda akan memeliki
keputusan yang berbeda mengenai pembelian barang. Pembeli dengan kelas sosial
tinggi akan mementingkan pendapat orang lain mengenai apa yang mereka beli.
Dari landasan teori diatas hipotesis penelitian ini adalah :
H1 : Usia mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek
H2 : Jenis kelamin mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek
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H3 : Pekerjaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek
H4 : Pendapatan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas merek
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kuantitatif dengan pendekatan
survei. Data yang dikumpulkan merupakan kuisioner yang dibagikan kepada pemegang
kartu membership Centro Solo Paragon yang datang langsung ke Centro Solo Paragon.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling dengan memilih sampel secara tidak acak dan sampel yang di pilih
sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Teknik purposivejudgement
sampling dipilih dengan tujuan untuk menghindari bias persepsian dalam pengisian
kuesioner. peneliti menggunakan 5 skala Likert, yang berasal dari RensisLikertIni
adalah skala pengukuran dengan lima kategori responmulai dari 'sangat tidak setuju'
hingga 'sangat setuju', yang manamengharuskan responden untuk menunjukkan tingkat
kesepakatan atauketidaksepakatan dengan setiap serangkaian pernyataan yang terkait
denganObjek stimulus.
Peneliti mengambil 200 responden sebagai sampel ukuran. Roscoe(1975)
menyatakan bahwa ukuran sampel lebih besar dari 30 dan kurangdari 500 sesuai untuk
sebagian besar penelitian. Dalam menentukan ukuran sampel,berdasarkan Roscoe
(1975), dalam penelitian multivariat (termasukanalisis regresi berganda), ukuran
sampelnya harus beberapakali (lebih disukai 10 kali atau lebih) sebesar jumlahvariabel
dalam penelitian ini. Oleh karena itu, 200 sampel dirasacukupi untuk analisis data dalam
penelitian ini.
Setelah mendapatkan semua informasi melalui kuesioner yang didistribusikan,
peneliti telah menggunakan UJI Statistik SPSS versi 20.0 sebagai alat untuk mengolah
data.Kemudian, beberapa uji statistik dilakukan untuk analisis adalah: Analisis
Reliabilitas, Analisis Frekuensi, Korelasi Pearsondan Estimasi Standart Eror.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui karakteristik
responden yang berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan dan pendapatan per bulan (Lihat
tabel I.I).Berdasarkan perhitungan statistik deskriptif mengungkap hasil bahwa
responden didominasi oleh wanita dengan nilai meangender yaitu 1,7. Dari segi
usia,responden didominasi oleh responden yang berusia diantara 33 hingga 40 tahun
yang dapat dilihat dari nilai mean sebesar 2.34.
Tabel 1.1 Analisis DeskriptiF
Descriptive

Frekuensi

Presentasi

Laki-laki

60

30%

Perempuan

140

70%

17 - 24 tahun

24

12%

25 - 32 tahun

84

42%

Jenis Kelamin

Usia

Mean
1.7

2.34
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33 - 40 tahun

92

46%

Pelajar/ Mahasiswa

30

15%

PNS

72

36%

KaryawanSwasta

73

37%

Pekerjaan

Sumber : Data Olahan 20172.36

Wirausaha

5

3%

Ibu Rumah Tangga

20

10%

34

17%

Rp.2.000.000-Rp.5.000.000

90

45%

Rp.5.000.000-Rp.8.000.000

71

36%

Rp.8.000.000 >

5

3%

Pendapatan

2.24

< Rp.2.000.000

Sumber : Data Primer 2017
Tabel I.I menunjukkanmean pekerjaan responden sebesar 2,36 sehingga dapat
disimpulkan responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden dengan
pekerjaan karyawan swasta. Untuk analisis deskriptif pendapatan perbulan didapatkan
hasil mean yaitu 2,24. Hal ini mengindikasi bahwa tingkat pendapatan responden yaitu
antara Rp 2.000.000,00–Rp 5.000.000,00.
Analisis Regresi
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini rekapitulasi analisis regresi
linier dengan menggunakan sofware SPSS 20.0 dapat disajikan pada tabel 1.2. Nilai
Adjusted R Square (R2)pada persamaan kedua Tabel 1.2 menunjukan nilai 0,277, artinya
bahwa 27,7% variabel loyalitas merek dapat dijelaskan oleh jenis kelamin, usia,
pendapataan dan pekerjaan. Sisanya yaitu sebesar 72,3% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
Tabel 1.2 Analisis Regresi

(Constant)
Jenis
Kelamin
Usia
Pendapatan
Pekerjaan

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
5.135
0.345

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

14.865

0.000

0.223

0.130

0.118

1.717

0.087

0.131
0.325
0.100

0.088
0.157
0.158

0.103
0.287
0.087

1.487
2.077
0.632

0.139
0.039
0.528

F

Adjusted R
Square (R2)

4.065

0.277

Sumber : Data Primer 2017
.
Nilai Adjusted R Square (R2) yang dihasilkan dalam penelitian ini relatif kecil
karena kemampuan variabel jenis kelamin, usia, pendapatan dan pekerjaa dalam
menjelaskan variasi variabel loyalitas merek sangat terbatas. Menurut Ghozali
(2005:83) bahwa secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection)
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relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,
sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien
determinasi yang tinggi.
a. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Loyalitas Merek
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai sig. dari nilai fungsional
terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,087 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
jenis kelamin secara signifikan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek, yang
berarti semakin bayak wanita yang berbelanja maka semakin tinggi loyalitas merek.
Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh jenis kelamin mempunyai efek
positif terhadap loyalitas merek didukung.

b. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Usia terhadap Loyalitas Merek
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai sig. dari nilai fungsional
terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,139 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa
jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, yang berarti
tingginya usia tidak berpengaruh pada tingginya loyalitas, dengan demikian hipotesis
yang menyatakan usia berpengaruh signifikan tidak didukung.
c. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan terhadap Loyalitas Merek
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai sig. dari nilai fungsional
terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,039 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan
pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap loyalitas merek, yang berarti
semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi loyalitas merek. Dengan demikian
hipotesis yang menyatakan pengaruh pendapatan mempunyai efek positif terhadap
loyalitas merek didukung.
d. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pekerjaan terhadap Loyalitas Merek
Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa nilai sig. dari nilai fungsional
terhadap kepuasan pelanggan adalah 0,528 < 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa
pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek dengan demikian
hipotesis yang menyatakan pengaruh berpengaruh signifikan tidak didukung.
SIMPULAN DAN SARAN
Secara parsial, hasil pengujian mengindikasi bahwa loyalitas merek diperngaruhi
oleh aspek demografi diantaranya adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan dan pendapatan.
Dari penelitian diatas aspek demografi yang mempengaruhi loyalitas merek adalah jenis
kelamin dan pendapatan. Dalam upaya untuk meningkatkan loyalitas merek hendaknya
perusahaan dapat berfokus pada program-program untuk meningkatkan konsumen
dengan gender wanita dan berpendapatan tinggi. Manajer pemasaran dapat berfokus
pada hal-hal yang bisa meningkatkan kunjungan konsumen tersebut ke dalam
perusahaan.
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ABSTRAK
Asuransi pertanian ditawarkan sebagai salah satu skema pendanaan yang berkaitan
dengan pembagian risiko dalam kegiatan usahatani. Pemerintah membantu
mengupayakan
perlindungan
usahatani
dalam
bentuk
asuransi
pertanianmelaluikebijakanprogram Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dengan pemberian
subsidi premi. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berusaha menjalankan perannya
dalammelindungiusahatanipetani padi. Diharapkan program ini mampu memberikan
perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir,
kekeringan, dan serangan OPT dengan memberikan ganti rugi sebagai modal kerja
usahatani padi berikutnya. Tulisan ini bertujuan memaparkan secara deskriptif mengenai
kebijakan dan pelaksanaan program AUTP.
Kata kunci :asuransi usahatani padi, kebijakan, subsidi, pelaksanaan
ABSTRACT
Crop insurance is offered as one of the funding schemes related to risk sharing in farming
activities.The government helps to secure farming protection in the form of crop
insurance through Asuransi Usahatani Padi (AUTP) policy with the granting of a
premium subsidy. Through this policy the government seeks to play its role in protecting
the farming of rice farmers. It is hoped that this program can provide protection to
farmers in case of crop failure as a result of flood risk, drought, and pest attack by
providing compensation as working capital of next rice farming. This paper aims to
describe descriptively the policy and implementation of the AUTP program.
Keywords: AUTP, crop insurance, implementation, subsidy

Pendahuluan
Asuransi pertanian bukan istilah baru dalam sektor pertanian di banyak negara,
khususnya di negara maju yang telah menggunakan instrumen kebijakan asuransi
untuk menjaga produksi pertanian dan melindungi petani, seperti di Jepang dan
Amerika.Di Indonesia, sesuai amanat yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah
ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian No 40 Tahun 2015
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tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian pemerintah membantu mengupayakan
perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian. Untuk tahap awal, komoditas
pertanian yang mendapatkan perlindungan adalah padi karena merupakan kebutuhan
pokok rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sejak 15 Oktober 2015, diluncurkanlah
program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dimana pemerintah memberikan subsidi
premi sebesar 80 persen.
Salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan
program ini adalah petani membayar premi asuransi swadaya sebesar 20 persen
sehingga diharapkan petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal
panen dan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja usahatani padi berikutnya.
Dalam pelaksanaannya program AUTP belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini
tergambarkan dalam capaian program AUTP yang ada. Dari target luas kepesertaan
sebanyak 1 juta hektar di 2015, sampai bulan Desember, realisasi luas sawah yang
terhimpun dalam program AUTP baru mencapai angka ± 23 % atau 233.499,55 ha
saja. Begitupun di tahun 2016, dengan target yang sama, hingga akhir Desember
capaian realisasi AUTP hanya mencakup luasan lahan 499.961, 95 ha atau 49,9 %.
Rendahnya realisasi AUTP diklaim pemerintah disebabkan rendahnya minat petani
untuk membayar premi swadaya karena sosialisasi AUTP belum optimal. Dengan
kondisi tersebut maka tulisan ini bertujuan melihat kebijakan dan pelaksanaan
program AUTP.
Teori dan Metodologi
Metode analisa yang dipergunakan yakni deskriptif kualitatif. Data diperoleh
melalui data sekunder dan referensi. Pengumpulan data pada sumber sekunder
dilakukan dengan mempelajari : peraturan perundang-undangan yang mengatur
Asuransi usahatani padi, laporan, hasil studi pihak lain, berita dan artikel terkait
pelaksanaan kebijakan AUTP. Referensi dikumpulkan dari pustaka yang relevan
dengan topik ini.
Pengembangan Asuransi Pertanian di Indonesia
Jalan panjang asuransi pertanian di Indonesia dimulai sejak 3 dekade lalu, yaitu
pada tahun 1982 dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan
PengembanganAsuransiPanen.SayangnyaPokjayangdibentuktersebut tidak berhasil
menyelesaikan tugas-tugasnya.Olehkarenaitu pada tahun 1984 dibentuk kembali Pokja
yang baru dengan tugas-tugas yang sama seperti PokjasebelumnyadanPokjainipuntidak
berhasil.Tahun1985kembalidilakukanhalyangsamadansekalilagiPokjainijuga
mengalaminasibserupa. (Nurmanaf et al, 2007)
Pada tahun 1999 dibentuk Tim Pengembangan Asuransi Pertanian dengan
Surat PenunjukanMenteriPertanian.TiminimengembantugasyangsamasepertiPokjaPokja yang dibentuk sebelumnya dengan mengikutsertakan anggota yang baru yaitu
BadanLitbangPertanianyangdalamPokja-Pokja sebelumnya tidak diikutsertakan. Dari
Tim ini dapat dihasilkan proposal sistem paket asuransi yang menggabungkan
asuransi panen dengan asuransi jiwa. Konon paket program asuransi tersebut sudah
mulai dioperasikanpadatahun2000dalambentukproyek rintisan walaupun tidak
diketahuihasil-hasilyangdiperoleh.
Kemudian Kementerian Pertanian menargetkan program asuransi pertanian
dapat dijalankan mulai tahun 2014. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan uji
coba Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yaitu pada musim tanam di
bulan Oktober 2012 – Maret 2013 yang dialokasikan pada 3 (tiga) daerah propinsi
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yaitu, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, dengan proyeksi areal masingmasing seluas 1.000 hektar di lokasi program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi
Pangan Berbasis Korporasi). Uji coba tersebut juga melibatkan BUMN pertanian,
seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) serta PT Jasindo sebagai pelaksana asuransi.
Dalam rangka kemitraan dengan petani, BUMN telah memfasilitasi pembiayaan
pembayaran premi asuransi sebesar 80 persen (Rp 144.000/hektar) sedangkan sisanya
sebesar 20 persen (Rp 36.000/hektar) menjadi tanggungan petani.
Data PT Jasindo 2013 menyebutkan uji coba AUTP masih menemui sejumlah
kendala, antara lain jumlah realisasi atas cakupan lahan padi yang dapat dilaksanakan
oleh PT. Jasindo luasnya hanya 623,12 hektar dari proyeksi awal yang direncanakan
semula sebesar 3.000 hektar dan total premi yang dapat dikumpulkan jauh dari target,
yaitu hanya sebesar Rp 112.100.000. Pada saat implementasi, luas lahan padi petani
yang terkena kerugian panen akibat dampak pusodari ke tiga daerah provinsi
seluruhnya mencapai luas 87,28 hektar dengan klaim yang diajukan sebesar Rp
523.700.000 atau 467 persen dari nilai premi yang terbayarkan. Dalam hal ini
perusahaan asuransi mengalami kerugian, dan berdasarkan pengamatan pihak PT
Jasindo disebabkan oleh perhitungan hukum bilangan besar belum terpenuhi (the law
of large numbers) dalam uji coba AUTP tersebut. Meskipun terjadi kerugian yang
ditanggung oleh pihak asuransi, tetapi tidak menyurutkan rencana pemerintah semula
dalam implementasi AUTP ke depan, karena potensi bisnis asuransi pertanian terlihat
sangat besar prospektifnya. (Supartoyo, dan Kasmiati, 2013)
D. Hasil dan Pembahasan
1.Pelaksanaan AUTP
ProgramAUTPmerupakanamanahUUNo.19 tahun 2013tentangPerlindungan dan
Pemberdayaan Petani.Asuransipertanian dituangkan dalam bentuk perjanjian
antarapetanidanpihakperusahaanasuransiuntuk mengikatkan diridalampertanggungan
risiko UsahaTani.PetaniyangtergabungdalamprogramAUTPakan menerima gantirugi
maksimumsebesarRp.6jutaper hektarpermusimtanamsaatmengalami gagal panen.
Subsidipemerintahdalamprogram
AUTPdibayarkanterhadappremiasuransi.Pemerintah
membayar80%darinilaipremikeikutsertaanpetani
dalamprogramAUTP.Melaluikebijakan
tersebut,darinilaipremisebesar
Rp.180ribu/ha/masatanam, pemerintahmelalui KementerianPertanian memberikan
subsidi
sebesar
Rp.
144
ribu/ha/masa
tanam.
Petani
menanggungpembayaranpremisebesarRp.36 ribu/ha/masatanam.Tabel1memberikan
gambarancapaianpelaksanaanProgramAUTPsejakdiluncurkandi triwulanketiga 2015.
Tabel 1. Realisasi ProgramAsuransi Usahatani Padi
Tahun
Luasan
Jumlah Petani
Premi
Klaim
(ha)
(Rp milyar)
(Rp milyar)
233.499,55
401.408
42,03
22,4
2015
499,962,25
888.003
89,99
71,6
2016
Sumber: Jasindo, 2017

Secarateknis
AUTPditanganiolehDirektorat
Pembiayaan
Pertanian,
yangadadibawah
DitjenPrasaranadanSarana
Pertanian.
Dalampelaksanaannya,programAUTP
melibatkanpulabeberapainstitusidiluar
KementerianPertanian,diantaranyapemerintah
provinsi,pemerintahkabupaten/kota,
kelompoktanidanBUMNpelaksanaAUTPdalamhalini
PTAsuransi
Jasa
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Indonesia(Jasindo).Secararingkas,porsiketerlibatanmasing-masinginstitusi
dapatdilihatpadagambar 1. berikut.
Gambar 1. Perandan Keterlibatan InstitusidalamProgram

Sumber: Kementan, 2016

Pembiayaan programAUTPbersumberdariAPBNdan APBD.Namun demikian
subsidipremi
menjaditanggunganAPBN.AkanhalnyapembayaransubsidipremiAUTPolehKementeri
an Pertanian melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian kepada perusahaan asuransi
pelaksana dilakukan setelah proses sinkronisasi antara Daftar Peserta Definitif (DPD)
dari kabupaten/kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana selesai
dilaksanakan.
Dalam pelaksanaanAUTP,calonpesertadiseleksi berdasarkankriteriaberikut:
a.
Petaniyangmemilikilahansawahdanmelakukanusahabudidayatanamanpadipada
lahanpaling luas2(dua)hektar.
b.
Petani penggarap
yang tidak
memiliki lahanusaha tani
danmenggaraplahansawah paling luas2(dua)hektar.
Lebihlanjut,lokasi-lokasiyangdapatdiikutkandalam
ProgramAUTPialahsawahirigasidan lahan sawah tadah hujan yangtersediasumbersumberair(airpermukaan dan airtanah).
Adapunrangkaian kegiatandalam proses pendaftaranProgramAUTP sebagai
berikut:
1.
PemerintahdaerahkabupatenmelaluiUPTDkecamatandanataupenyuluhpertanian
mendata Calon Petani Calon Lokasi.
2.
UPTDkecamatandanatau penyuluhpertanianbersamapetugasasuransimelakukan
asesmendanpendaftaranpesertaasuransi.
Akan halnya klaim, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada petani
dilakukan apabilaklaimmemenuhi ketentuansebagai berikut:
a.

Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan
kepadaPPL/Pengendali
OrganismePenggangguTumbuhan–PengamatHama
PenyakitdanPetugas
Asuransitentangindikasiterjadinyakerusakan(banjir,
kekeringan dan OrganismePenggangguTumbuhan (OPT)padatanaman padiyang
diasuransikan)selambat-lambatnya7(tujuh)harikalendersetelah
diketahui
terjadinyakerusakan.
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b. Tertanggung tidak menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas
asuransi danpenilai kerugianmelakukanpemeriksaan.
c. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP danasuransi pelaksanadalam
upayamenghindari kerusakanyang lebihluas.
d. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu
bersama-samadenganpetugasdinaspertaniansetempat
untukmenghindari
kerusakan tanamanyang lebihluas.
e. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama
petugaspenilaikerugian(lossadjuster)yangditunjukolehperusahaan
asuransi
pelaksana,melakukanpemeriksaandanperhitungankerusakan.
f.
Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh tertanggung dengan
melampirkanbuktikerusakan (foto-fotokerusakan)kemudiandokumendimaksud
ditandatanganiolehtertanggung, POPT, danpetugasdariasuransipelaksana, serta
diketahui olehDinasPertanianKabupaten/Kota.
Persetujuan ataslaporan kerusakan yangdisampaikan petanidituangkan
dalamBerita AcaraHasilPemeriksaanKerusakan.Jikadalam waktu30harikalendersejak
pemberitahuankejadiankerusakanbelumterbitBerita
AcaraHasilPemeriksaan
Kerusakan,makaasuransipelaksana dinyatakan setujuterhadapklaimyangdiajukan.
Adapunpembayaranganti rugi dilaksanakanpaling lambat14(empatbelas)harikalender
sejakBeritaAcaraHasil PemeriksaanKerusakan.
Keseluruhan rangkaian proses atas klaim dalam program AUTP tersaji pada
gambar 2.
Gambar 2. AlurProsesKlaimdalamProgramAUTP

Sumber: Kementan, 2016

2.Kendala Pelaksanaan AUTP
Berdasarkan pelaksanaan AUTP 2016 menurut Jasindo (2017) ada beberapa
kendala utama yang dihadapi, yaitu :
 Petani yang tidak mengalami gagal panen/kematian ternak cenderung
menolak untuk mengikuti program kembali
 Petani belum memandang asuransi sebagai kebutuhan sehingga
dipersepsikan ―tidak perlu‖ atau ―mahal‖
 Sosialisasi dan penetrasi program belum merata
 Jumlah jaringan dan SDM Kantor Cabang kurang memadai
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Sehingga dalam rangka peningkatan realisasi AUTP dipandang perlu untuk
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 Peningkatan Sosialisasi dan Promosi bersama-sama dengan Dinas Provinsi &
Dinas Kabupaten Kota serta ikut serta kegiatan-kegiatan daerah yang terkait
dengan Petani dan Peternak.
 Merangkul PPL dan Petugas Pelaksana di lapangan untuk perpanjangan
sosialisasi dan pendaftaran.
 Penambahan Tenaga Ahli & Satgas terutama di wilayah yang memiliki potensi
besar.
 Berkoordinasi dengan Dinas Provinsi & Dinas Kabupaten dalam
sinergisasiprogram-program pertanian (pusat maupun daerah) dengan
mewajibkan penerima bantuan program untuk ikut dalam AUTP.
E. Simpulan
Melaluikebijakanprogram AUTP dan pemberian subsidi premi pemerintah
berusaha menjalankan perannya dalammelindungiusahatanipetani padi. Diharapkan
program ini mampu memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen
sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT dengan memberikan ganti
rugi sebagai modal kerja usahatani padi berikutnya. Realitasnya, selama pelaksanaan
tahun 2015 dan 2016 minat petani terhadap AUTP sangat rendah. Oleh karena itu
diperlukan strategi untuk peningkatan realisasi AUTP. Strategi yang dapat dilakukan
antara lain peningkatan sosialisasi secara sinergi antara PT. Jasindo selaku perusahaan
asuransi pelaksana dengan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota sehingga semakin
banyak petani yang sadar akan pentingnya asuransi bagi usahataninya.
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PENGARUH TRUST SEBAGAI MEDIASI ANTARA SERVANT LEADERSHIP
TERHADAP KINERJA KARYAWAN
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh servant leadership terhadap kinerja
karyawan dan peran mediasi trust terhadap hubungan antara servant leadership dan kinerja
karyawan. Servant leadership diukur dengan menggunakan beberapa indikator antara lain
pemberdayaan, cinta, kerendahan hati, trust dan visi seorang pemimpin. Studi ini
mengumpulkan data dari 154 responden dengan menggunakan metode kuesioner. Alat analisis
dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan analisis
komponen terstruktur secara umum (GeSCA).Dari hasil pengujian model diketahui bahwa
goodness of fit test value yang dibutuhkan adalah FIT, AFIT, GFI, SRMR dan NPAR dengan
menggunakan GeSCA. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui: ada pengaruh positif
antara servant leadership terhadap kinerja karyawan dan trust. Trust mengkonfirmasi peran
mediasi hubungan antara servant leadership untuk kinerja karyawan. Saran untuk penelitian
selanjutnya adalah mengembangkan penelitian dengan menambahkan indikator atau
menambahkan variabel lain pada organisasi lain dengan karakteristik yang berbeda.
Kata Kunci: servant leadership, trust, kinerja karyawan, SEM, dan GeSCA

ABSTRACT
This study aims to investigate the complexities effect of servant leadership and
employee performance and the mediating role of trust on the relationship between
servant leadership and employee performance. Servant leadership measured using
empowerment, love, humility, trust and vision. This Study collected data from 154
respondents using questionaire method. The analysis tool in this research is Structural
Equation Modeling (SEM) using generalized structured component analysis (GeSCA)
From the results of model testing is known that the required goodness of fit test value is
FIT, AFIT, GFI, SRMR and NPAR with using GeSCA. Based on the results of
hypothesis testing are known: there is a positive influence between the servant
leadership on the employee performance and trust. Trust confirm the mediating role of
relationship between servant leadership for employee performance. Suggestions for
future research is to develop research by adding indicators or adding other variables
on other organization with different characteristic.
Keywords: servant leadership, trust, employee performance, SEM, and GeSCA
Pendahuluan
Sebuah organisasi pasti memiliki berbagai macam tujuan yang hendak dicapai.
Dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, organisasi tersebut memiliki harapan kelak
dikemudian hari akan mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam hal produktifitas
maupun kualitas. Agar kemajuan - kemajuan tersebut terpenuhi, dibutuhkan beberapa
faktor pendukung seperti tenaga kerja, modal, keahlian serta sumber daya non manusia
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yang mendukung. Namun faktor - faktor ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus
saling mendukung agar tujuan yang diinginkan organisasi tersebut tercapai. Di antara
faktor - faktor tersebut yang paling utama adalah faktor tenaga kerja atau manusia yang
di dalam perusahaan disebut karyawan. Saat ini karyawan bukan hanya berfungsi
sebagai penunjang organisasi tetapi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi
karena memiliki bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi
untuk mencapai tujuannya.
Proses industri berkembang dengan cepat seiring perkembangan waktu sehingga
menyebabkan persaingan yang ketat. Keberhasilan memenangkan persaingan tersebut
akan menentukan suatu perusahaan bisa bertahan hidup dan meningkatkan usahanya.
Tingkat persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk menggali potensi dan
berupaya keras untuk lebih baik dari pesaing. Salah satu kunci untuk memenangkan
persaingan tersebut adalah memberikan barang dan jasa dengan kualitas yang tinggi.
Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia pada beberapa tahun
terakhir ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan peningkatan
yang cukup tinggi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang
mempunyai peran penting yaitu bergerak dalam dalam bidang layanan jasa yang
diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah risiko yang akan terjadi di
masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan bisnis asuransi tersebut
banyak hal yang harus dilakukan oleh penyedia jasa asuransi untuk dapat
memenangkan persaingan dan menjaga eksitensinya dalam menghadapi persaingan
yang ketat, maka peningkatan kualitas kinerja karyawan mempunyai peran yang sangat
vital.
Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja karyawan. Sendjaya dan Pekerti (2010) mengatakan bahwa
servant leadership merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karena
kepemimpinan model servant leadership akan menciptakan kepercayaan yang tinggi
dari bawahan terhadap atasan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Akhtar, et al
(2012) menyimpulkan bahwa kepemimpinan model servant leadership memiliki
dampak yang positif terhadap dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan
Kepemimpinan organisasi sampai saat ini tetap dianggap sebagai faktor yang
sangat penting dalam mencapai efektivitas organisasi, demikian halnya dengan
organisasi pendidikan. Penelitian tentang kepemimpinan terus berkembang, dan
perkembangan terakhir tentang penelitian di bidang praktek kepemimpinan adalah
kepemimpinan model servant leadership. Penerapan aplikasi servant leadership
meliputi dunia bisnis, pendidikan, dan organisasi nirlaba (Greenleaf , 1970).
Northouse (2003) mengungkapkan bahwa Servant Leadership kurang dipublikasikan
dan diteliti secara empiris. Oleh karena itu penelitian empiris tentang konsep Servant
Leadership perlu dikembangkan.
PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) adalah perusahaan yang
bergerak pada bidang jasa asuransi kesehatan yang telah mempunyai banyak cabang di
Indonesia. Sebagai perusahaan yang sedang terus berkembang, servant leaders biasanya
cenderung berusaha untuk menciptakan hal-hal yang mampu membuat karyawan
mempunyai kepercayaan terhadap visi perusahaan yang akan dicapai serta
meningkatkan kualitas kinerjanya.
Teori dan Metodologi
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Servant Leadership
Servant Leadership merupakan konsep kepemimpinan yang melayani sehingga
dapat mempengaruhi produktivitas dalam situasi nyata sebuah organisasi. Servant
leadership merupakan gaya kepemimpinan yang sangat peduli atas pertumbuhan dan
dinamika kehidupan pengikut, dirinya serta komunitasnya, sehingga akan
mendahulukan untuk melayani daripada mengejar pencapaian pribadi (personal
ambitious) dan kesenangannya semata (Greenleaf, 1970). Dimensi servant leadership
menurut Irving (2004) yaitu terdiri dari:
1. Kasih Sayang (Love)
Karakteristik pertama dalam servant leadership adalah kepemimpinan yang
mengasihi berdasarkan kasih sayang. Winston (2002) menyatakan bahwa kasih
sayang (love) mengacu pada bahasa Yunani yaitu cinta moral (agapao love).
Cinta berarti melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat untuk alasan yang
benar.
2. Pemberdayaan (Empowerment)
Pemberdayaan menempatkan penekanan pada kerja sama yaitu mempercayakan
kekuasaan kepada orang lain, dan mendengarkan saran dari pengikutnya .
3. Visi (Vision)
Visi merupakan arah kemana organisasi dan orang-orang yang dipimpin akan
dibawa oleh seorang pemimpin. Visi pemimpin akan menginspirasi tindakan dan
membantu membentuk masa depan, pengaruhnya lebih kuat terhadap orangorang yang bekerja untuk kepentingan organisasi.
4. Kerendahan hati (Humility)
Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang menjaga kerendahan hati dengan
menunjukkan rasa hormat terhadap karyawan serta mengakui kontribusi
karyawan terhadap tim.
5. Kepercayaan (Trust)
Servant leadership adalah orang-orang pilihan diantara sejumlah orang lain dan
pilihan itu didasarkan pada beberapa kelebihan tertentu yang menyebabkan
servant leaders tersebut mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemimpin.
Kepercayaan (Trust)
Kepercayaan merupakan variabel yang menarik pada bidang kajian
keperilakuan individu maupun keperilakuan organisasi, oleh karenanya tidak
mengherankan jika kemudian kepercayaan dipelajari oleh banyak disiplin ilmu,
termasuk psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik dan filsafat moral. Setiap
disiplin ilmu berbeda dalam pendekatan dan konseptualisasi kepercayaan (Rousseau
et al., 1998)
Rousseau et al. (1998) mencatat konvergensi definisi kepercayaan sebagai
suatu keadaan psikologis yang memiliki tujuan untuk menerima suatu keadaan
berdasarkan harapan positif dari niat atau perilaku orang lain. Definisi ini
menyoroti dua komponen dasar kepercayaan yang tergambar dari konseptualisasi
sebelumnya: kesediaan untuk menerima dalam situasi risiko dan keyakinan terhadap
ekspektasi positif. Sejalan dengan Mayer et al. (1995) berdasarkan model integratif,
serta ulasan dan meta-analisis Colquitt et al., (2013), kita dapat membedakan
kepercayaan menjadi keyakinan terhadap kepercayaan, kecenderungan kepercayaan
dan perilaku percaya.
Keyakinan terhadap kepercayaan, adalah keyakinan subjektif yang sangat
kuat terhadap orang yang memiliki hubungan dengan kelompoknya tersebut.
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Keyakinan ini menunjukkan adanya keputusan untuk mempercayai orang lain.
Mayer et al. (1995) mengidentifikasi tiga dimensi menonjol dari kepercayaan:
kemampuan (kelompok
keterampilan,
kompetensi dan
karakteristik
yang
memungkinkan seseorang untuk memiliki pengaruh dalam hal-hal tertentu);
kebajikan (persepsi orientasi positif terhadap orang terpercaya, termasuk ekspresi
dalam bentuk perhatian), dan integritas (persepsi bahwa orang kepercayaan
konsisten untuk mematuhi prinsip-prinsip seperti kejujuran dan keadilan).
Beberapa model pembangunan kepercayaan telah diusulkan (Lewicky et al.,
1995.). Semua menggarisbawahi bahwa kepercayaan didasarkan pada penilaian
awal tentang kepercayaan pihak lain atas dasar bukti yang tersedia. Hasil ini
didukung oleh studi dari (Mayer et al., 1995.). Zand (1972) menjelaskan, jika
salah satu pihak mengharapkan yang lain untuk dapat dipercaya, maka mereka
mengungkapkan informasi, rantai kontrol dan saling ketergantungan. Jika pihak lain
membenarkan bahwa mereka memiliki kepercayaan, hubungan dapat memperdalam
dan mengembangkan lebih lanjut melalui siklus saling percaya. Sebaliknya, ketika
tidak terdapat balasan, maka akan mengikis kepercayaan dan pada akhirnya
ketidakpercayaan bisa terjadi. Dengan demikian pembangunan kepercayaan adalah
proses yang terus menerus dinamis dan dipengaruhi oleh umpan balik dan hasil
dari perilaku percaya (Zand, 1972). Sementara itu Schoorman, Mayer, dan Davis
(2007) menyebutkan bahwa kepercayaan terdiri dari
3
dimensi
meliputi
pertimbangan, kejujuran, keputusan.
Kinerja
Kinerja menurut Mangkunegara (2009) adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya‖. Mangkunegara (2009)
juga menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas
yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam kemampuan melaksanakan tugas-tugas
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan kepadanya. Selain itu,
kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai
dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.
Hasibuan (2001) mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta
waktu. Cushway (2002) Kinerja adalah menilai bagaimana seseorang telah bekerja
dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Mathis dan Jackson (2002)
menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak
dilakukan karyawan. Untuk menganalisa kinerja bawahan dapat dilakukan dengan
banyak metode. Usaha untuk meningkatkan kemampuan, kerja keras, bekerja dengan
standar tinggi, serta adanya pemanfaatan waktu yang optimal adalah hal-hal yang dapat
menjadi ukuran dalam menilai kinerja karyawan atau bawahan.
Kerangka Konsep Penelitian
Studi mengenai model kepemimpinan servant leadership dapat dilihat melalui
perspektif bahwa servant leadership dapat berpengaruh secara langsung terhadap
variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah variabel kinerja dan pengaruh
secara tidak langsung terhadap variabel kinerja yaitu variabel kepercayaan. Berdasarkan
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konsep penelitian yang dikembangkan dapat digambarkan model penelitian sebagai
berikut:
Kepercayaan
H2

H3

H4
H1
Servant
Leadership

Kinerja

Gambar 1. Model Konsep Penelitian
Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka konsep penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan
hipotesis sebagai berikut.
H1
: Servant leadership berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
H2
: Servant leadership berpengaruh positif terhadap kepercayaan
H3
: Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan
H4
: Kepercayaan memediasi hubungan antara servant leadership terhadap
kinerja karyawan
Metodologi
a. Lokasi dan sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada karyawan Mandiri Inhealth area kantor wilayah
Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi. Dengan menggunakan metode purposive
sampling diperoleh sampel sebesar 154 karyawan dengan karakteristik berdasarkan
jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan lama bekerja.
b. Metode Analisis
1) Uji Validitas
Pengujian validitas bertujuan untuk mengukur valid tidaknya instrumen
penelitian. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen mampu
secara akurat mengukur apa yang hendak diukur (Ghozali, 2009). Pengujian
validitas instrumen ini menggunakan factor analysis. Syarat
boleh
dilakukannya analisis faktor harus memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequancy (KMO MSA) > 0,50. Item pernyataan
dikatakan valid jika memiliki factor loading ≥ 0,50 dan telah terekstrak
sempurna (Ghozali, 2009).
2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah ukuran konsistensi internal dari indikator-indikator
sebuah variabel bentukan yang menunjukan derajat sampai mana indikator
tersebut mengindikasikan sebuah bentukan variabel yang umum (Suliyanto,
2011). Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana tingkat konsistensi
masing–masing item pertanyaan yang digunakan. Metode yang digunakan
untuk menguji reliabilitas adalah dengan menggunakan kriteria cronbach‘s
alpha> 0,6 (hair et.al, 2006)
3) Uji Kesesuaian Model
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Pengujian Model dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model penelitian
menjelaskan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bantuan GeSCA
dalam menguji model penelitian. Evaluasi nilai measurement of Fit dari model
penelitian yang diajukan dengan melihat nilai dari FIT, AFIT, GFI, SRMRdan
NPAR.
4) Uji Hipotesis
Analisis SEM berbasis komponen GeSCA adalah alternatif yang lebih baik
dibandingkan dengan PLS, yaitu memiliki parameter recovery yang lebih
baik (Hwang et al., 2009). Pengujian hipotesis dilakukan dengan regression
weight model pada level of significance 95% atau α = 0,05.

Hasil dan Pembahasan
Hasil Uji Validitas
Untuk menguji validitas dapat dilihat pada nilai loading factor yang diperoleh
untuk setiap indikator. Menurut Hair et al (2006) agar indikator yang ada dapat dengan
baik menjelaskan konstruk laten yang akan digunakan dalam penelitian maka harus
memiliki nilai loading factor 0,50 atau lebih besar. Berdasarkan hasil pengujian
diketahui bahwa semua indikator masing-masing variabel memiliki nilai loading factor
diatas 0,5 dan nilai critical ratio > 2. Dengan demikian seluruh indikator dalam
penelitian ini dapat diterima. Gambaran hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Uji Validitas
Variabel
Kinerja Karyawan
KK1
KK2
KK3
KK4
Servant Leadership
SL1
SL2
SL3
SL4
SL5
Kepercayaan
T1
T2
T3

Loading Factor

CR

0.842
0.785
0.637
0.726

20.38*
24.94*
14.44*
20.03*

0.762
0.724
0.643
0.585
0.561

8.55*
5.92*
4.89*
3.3*
4.08*

0.867
0.873
0.877

13.03*
14.75*
14.93*

Sumber: data primer diolah
CR* = significant at .05 level
Uji Reliabilitas
Reliabilitas instrumen adalah hasil pengukuran yang diperlukan untuk
mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Pengujian reliabilitas akan
dilakukan dengan menggunakan Cronbach alpha, jika nilai Cronbach alpha melebihi
0,6 maka dapat dikatakan instrumen yang digunakan reliabel Hair et al. (2006).
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai cronbach‘s alpha> 0,6 pada semua
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variabel dengan nilai terbesar pada variabel servant leadership yaitu sebesar 0,844 dan
nilai terendah sebesar 0,659 pada variabel kepercayaan. Dengan identifikasi tersebut
dapat disimpulkan bawa seluruh variabel dinyatakan reliabel untuk digunakan dalam
model penelitian. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
Tabel 2. uji reliabilitas
Cronbach‟s Alpha
0,738
0,844
0,659

Variabel
Kinerja Karyawan
Servant Leadership
Kepercayaan

Sumber : Data primer diolah
Uji Kesesuaian Model
Pengujian Model dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model penelitian
menjelaskan variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan bantuan GeSCA dalam
menguji model penelitian. Evaluasi nilai measurement of Fit dari model penelitian yang
diajukan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Model Fit
Goodness of-fit Indices
FIT
AFIT
GFI
SRMR
NPAR

Hasil
0.529
0.522
0.989
0.093
27

Keterangan
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai
Sesuai

Sumber : Data primer diolah
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa hasil Measurement-of-Fit dari
model penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian ini nilai FIT menghasilkan tingkat
signifikansi sebesar 0,529. Nilai AFIT sebesar 0,522, GFI sebesar 0,989, SRMR sebesar
0,093 dan NPAR sebesar 27 dalam model penelitian ini menunjukkan tingkat
kesesuaian yang baik. Secara keseluruhan pengukuran measurement of fitmodel tersebut
mengindikasikan bahwa model yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.
Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan regression weight model pada level of
significance 95% atau α = 0,05. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel 4. berikut ini:
Tabel 4. Regression Weight
Path Coefficients
Servant Leadership->Kinerja Karyawan
Servant Leadership ->Kepercayaan
Kepercayaan-> Kinerja Karyawan

Estimate SE
0.353
0.072
0.710
0.039
0.558
0.068

CR
4.92*
18.15*
8.21*

CR* = significant at .05 level
Hasil pengujian pengaruh secara langsung ini menunjukkan bahwa semua jalur
yang dianalisis memiliki hubungan yang signifikan. Hipotesis yang berpengaruh terlihat
dari besarnya tingkat signifikansi pada level 0,05. Artinya semua hipotesis yang
menyatakan hubungan secara langsung dari variabel servant leadership, kepercayaan
dan kinerjakaryawan berpengaruh secara positif dan signifikan diterima dengan nilai
koefisien paling tinggi pada hubungan antara variabel servant leadership terhadap
kepercayaan.
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Hasil penelitian memberikan bukti bahwa usaha yang dilakukan oleh para
pimpinan dilingkungan PT. Mandiri Inhealth untuk memberikan perhatian terhadap
bawahan melalui pemberdayaan, perhatian, kepercayaan dan memberikan bantuan
secara langsung terhadap para karyawan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan
pada diri bawahan sebagai karyawan. Model kepemimpinan servant leadership
merupakan perilaku dalam konteks pelayanan terhadap lingkungan pekerjaan kepada
rekan kerja untuk melayani kebutuhan para karyawan dalam perusahaan serta dapat
memberikan manfaat bagi perusahaan dan para karyawannya tersebut.
Untuk melengkapi pengujian efek mediasi, maka digunakan analisis Test Sobel
Statistik (Solimun, 2011) yang menguji hubungan mediasi dari suatu model, apakah
hubungan tersebut merupakan hubungan mediasi atau bukan hubungan mediasi. Hasil
pengujian tidak langsung servant leadership terhadap kinerja karyawan melalui
kepercayaan sebagai variabel mediasi diperoleh nilai koefisien sebesar 7,48 dan p value
sebesar 0,000 (p < 0,05). Artinya terdapat efek mediasi kepercayaan dari hubungan
antara servant leadership terhadap kinerja karyawan. Dalam hubungan ini kepercayaan
secara parsial (partial mediation) pengaruh servant leadership terhadap kinerja
karyawan.
Simpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh servant leadership
terhadap kinerja karyawan dan menguji efek mediasi kepercayaan dari pengaruh servant
leadership terhadap kinerja karyawan Mandiri Inhealth. Berdasarkan hasil pengujian
diketahui bahwa servant leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan sebesar 35,3 %. Artinya model servant leadership sesuai untuk diterapkan
pada lingkungan Mandiri Inhealth karena karakteristik perusahaan jasa yang
berhubungan dengan pelayanan maka dibutuhkan kerjasama tim yang dipimpin oleh
orang dengan model yang dapat memberikan perhatian dan bantuan secara langsung
terhadap bawahan sehingga akan meninkatkan kinerjanya yang berarti semakin tinggi
servant leadership maka akan meningkatkan kualitas kinerjanya.
Hasil pengujian efek mediasi memberikan gambaran bahwa kepercayaan
memberikan efek mediasi secara parsial dari pengaruh hubungan antara servant
leadership terhadap kinerja karyawan. Hasil tersebut membuktikan bahwa
meningkatnya servant leadership yang diikuti dengan adanya peningkatan kepercayaan
akan meningkatkan kinerja karyawan dapat didukung. Artinya model kepemimpinan
servant leadership yang diterapkan oleh para manajer dalam rangka meningkatkan
kepercayaan para bawahan akan mampu meningkatkan kinerja bawahan.
Keterbatasan dan Saran
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini beserta saran untuk penelitian yang
akan datang dapat dinyatakan sebagai berikut: pertama, penelitian ini hanya dilakukan
pada Mandiri Inhealth area wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi, sehingga hasil
penelitian tersebut belum dapat di generalisasikan, akan lebih baik jika sampel diperluas
dan dilakukan pada perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Kedua, penelitian ini
hanya menggunakan variabel yaitu servant leadership dan kepercayaan sebagai
variabel yang mempengaruhi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih
komprehensif, maka perlu ditambahkan variabel baik yang bersifat organisasional
seperti budaya organisasi dan iklim organisasi maupun variabel yang bersifat individual
seperti motivasi dan kepuasan kerja karyawan.
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ABSTRAK
Penganggaran modal (capital budgeting) merupakan salah satu kegiatan penting dalam
mengatur aset-aset yang digunakan untuk menjalankan usaha. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang menjadi penggerak perekonomian di
Indonesia, sehingga keberadaannya harus diperhatikan. Pelaku UMKM perlu melakukan
kegiatan penganggaran modal untuk keberlangsungan usahanya. Berdasarkan uraian diatas,
maka tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan kegiatan penganggaran modal dan mengetahui
metode evaluasi penganggaran modal yang dilakukan oleh pelaku UMKM. Jenis penelitian
deskriptif dengan data kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu pelaku UMKM
yang bergerak dalam bidang manufaktur, penelitian ini mengambil sampel pengusaha tahu dan
pengusaha tempe di Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive
sampling, sedangkan instrumen pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM akan mengganti peralatan untuk kegiatan
usahanya apabila terjadi kerusakan. Selain itu, pelaku UMKM belum mencatat laporan
keuangan dengan baik dan benar. Simpulan dari penelitian ini yaitu pelaku UMKM belum
menerapkan kegiatan penganggaran modal dengan baik.
Kata Kunci: Penganggaran modal, UMKM, Aset, Peralatan.
ABSTRACT
Capital budgeting is one of important activities in managing the assets used to run the business.
Micro, Small, and Medium enterprises are one of the businesses that drive the economic in
Indonesia, so that its existence must be considered. MSMe perpetrators need to conduct capital
budgeting activities for the sustainability of their business. Based on the description above, the
purposes of this study are to explain the activities of capital budgeting and know the method of
evaluation of capital budgeting done by MSMe perpetrators.Type of descriptive research with
qualitative data. The sample used in the research is the MSMe perpetrators engaged in
manufacturing, this research took a sample of tofu entrepreneurs and tempe entrepreneurs in
Surakarta city. The sampling technique is done by purposive sampling, while the instrument of
data collection is done by interview technique. The results of the study indicate that the MSMe
perpetrators will replace the equipment for business activities in case of demage. In addition,
MSMe perprtrators have not recorded the financial statements properly and correctly. The
conclution of this research is MSMe perpetrators have not implemented capital budgeting
activities well.
Keywords: Capital budgeting, MSMe, Asset, equipment.

PENDAHULUAN
Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki tugas
dalam pengambilan keputusan (making decision) dan memberikan solusi alternatif
(alternative solution) terhadap berbagai macam risiko (ketidakpastian) dalam
berinvestasi yang dilakukan oleh perorangan, perusahaan, atau pemerintah. Keputusan
yang harus dilakukan oleh manajemen keuangan salah satunya yaitu keputusan untuk
investasi (investment decision). Perusahaan perlu melakukan investasi untuk
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keberlangsungan usahanya. Investasi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tingkat
risiko (risk) dan tingkat pengembalian (return) yang berbeda-beda. Apabila perusahaan
menginginkan suatu investasi dengan tingkat pengembalian (return) yang tinggi, maka
tingkat risiko (risk) yang harus dihadapi perusahaan juga tinggi (high risk high return
and low risk low return).
Investasi merupakan pengembangan usaha yang dilakukan oleh perusahaan
dengan cara menanamkan modal perusahaan pada suatu aset untuk memperoleh
keuntungan dalam waktu jangka panjang. Penanaman modal untuk aktivitas investasi
dapat dilakukan pada aset riil (real assets) seperti mesin, gedung, tanah dan lain
sebagainya, serta dapat dilakukan pada aset keuangan (financial assets) seperti deposito,
saham, obligasi dan lain sebagainya. Investasi yang dihasilkan pada aset riil berupa
barang atau jasa, sedangkan pada aset keuangan berupa laba atau kekayaan investor.
Perusahaan dapat melakukan pengembangan usaha (expansion) salah satunya
dengan memperluas pangsa pasar, sehingga dengan perluasan pangsa pasar, maka
secara otomatis perlu adanya penambahan kapasitas produksi untuk menambah jumlah
barang atau jasa. Penambahan kapasitas produksi dapat dilakukan dengan cara membeli
mesin baru atau membuka cabang baru. Manajer keuangan dalam hal ini harus
memutuskan untuk berinvestasi pada mesin baru atau membuka cabang baru. Oleh
karena itu perlu adanya penganggaran modal (capital budgeting) yang harus dilakukan
oleh manajer keuangan untuk memilih investasi yang paling menguntungkan bagi
perusahaan untuk mengembangkan usahanya.
Penganggaran modal merupakan cara atau teknik untuk membantu manajer
keuangan dalam menentukan suatu investasi bagi perusahaan. Proses penganggaran
modal dilakukan untuk menilai suatu proyek investasi guna memaksimalkan
keuntungan bagi pemegang saham (Wnuk-Pel, 2014; Andor, Mohanty dan Toth, 2015).
Penganggaran modal yang efektif dan efisien dapat mengakuisisi aset secara tepat
waktu dan bermutu tinggi. Apabila suatu perusahaan dapat merencanakan kebutuhan
akan aset sebelumnya, maka perusahaan tersebut dapat membeli dan menggunakan aset
tersebut saat dibutuhkan.
Penganggaran modal pada umumnya membutuhkan dana yang besar untuk jangka
waktu yang cukup lama, sehingga perusahaan perlu menyediakan dana jauh sebelumnya
untuk melakukan investasi pada suatu aset. Oleh karena itu perlu adanya penilaian
terhadap aset yang akan digunakan sebagai investasi bagi perusahaan. Penilaian
terhadap aset tersebut dilakukan untuk melihat pengembalian dan risiko yang akan
didapatkan perusahaan, sehingga dana yang dimiliki perusahaan dapat dialokasikan
dengan tepat.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang
berkembang di negara Indonesia. Menurut tulisan yang di terbitkan Margrit dalam surat
kabar online industri.bisnis.com menyatakan bahwa rasio UMKM yang ada di Indonesia
saat ini mencapai level 3,16%, angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2013 yaitu 1,65%.
Negara yang memiliki rasio pertumbuhan UMKM sebanyak 2,5% dapat disebut sebagai
negara
memiliki
tingkat
kesejahteraan
yang
baik
(http://industri.bisnis.com/read/20170515/87/653658/dorong-ekspor-ukm-pemerintahfasilitasi-sertifikasi-standardisasi-). Rasio pertumbuhan UMKM tersebut memang
memperlihatkan angka yang cukup baik, akan tetapi Abdurrahman dalam surat kabar
online liputan6.com menuliskan bahwa kontribusi ekspor UMKM masih kecil yaitu Rp
182,1
Triliun
atau
15,68%
dari
total
ekspor
nasional
(http://tekno.liputan6.com/read/2945606/kementerian-koperasi-akan-luncurkan-early-
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warning-system-umkm). Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya
rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya teknologi, permasalahan dalam hal
pemasaran, permasalahan permodalan, dan masalah dalam hal pengembangan usaha.
Permasalahan pengembangan usaha merupakan salah satu faktor yang menjadikan
UMKM sulit untuk melakukan ekspor. Pengembangan usaha seperti yang dijelaskan
sebelumnya yaitu perluasan pangsa pasar salah satunya produk ekspor. Pengembangan
usaha ini harus dilakukan oleh pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan dapat
dipasarkan di tingkat dunia. Pelaku UMKM dalam melakukan pengembangan usaha
harus melakukan penganggaran modal, karena dengan penganggaran modal, maka
pelaku UMKM dapat mengambil keputusan dalam perluasan produknya.
Pelaku usaha tahu dan tempe termasuk usaha mikro kecil dan menengah
(UMKM). Pelaku usaha ini dalam menjalankan bisnisnya menggunakan berbagai
peralatan untuk memproduksi tahu dan tempe. Apabila pelaku usaha tahu dan tempe
ingin melakukan pengembangan usaha, maka perlu melakukan penganggaran modal
dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana kegiatan
perencanaan yang dilakukan pada usaha kecil dan metode evaluasi proyek apa yang
dipergunakan oleh perusahaan kecil dalam menganalisis investasinya.
KAJIAN TEORI
Investasi

Pengembangan usaha perlu dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Pengembangan
usaha dilakukan dengan tujuan agar usaha tersebut dapat tumbuh dan berkembang.
Pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan cara berinvestasi. Pendapat yang
dipaparkan oleh Sulaiman, Saifi, dan Azizah (2013) menyatakan bahwa investasi dapat
diartikan sebagai cara alternatif untuk mengembangkan usaha dalam jangka panjang,
selain melakukan perbaikan pada sistem manajemen. Investasi juga dapat diartikan
sebagai suatu komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana atau sumber daya lainnya
yang dilakukan sekarang, dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan
datang (Afriyeni, 2012). Kesimpulan definisi dari investasi yaitu pengorbanan atau
pengalokasian atas suatu sumber daya yang dimiliki dengan harapan memperoleh
keuntungan di masa depan untuk mengembangkan usaha dalam waktu jangka panjang.
Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Afriyeni (2012) bahwa investasi dapat
dibedakan menurut jangka waktunya yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka
panjang. Investasi jangka pendek memiliki waktu kurang dari satu tahun, investasi ini
terdiri dari aktiva lancar (kas, piutang, persediaan) dengan tujuan untuk digunakan
sebagai modal kerja atau operasional perusahaan. Investasi jangka panjang memiliki
waktu lebih dari satu tahun, investasi ini terdiri atas aktiva jangka panjang (aktiva tetap
atau tidak berwujud) dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Investasi jangka panjang dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu: (1)
Investasi penggantian aset karena sudah rusak atau karena adanya teknologi baru; (2)
Investasi ekspansi berupa penambahan kapasitas produksi karena adanya perluasan
pasar; (3) Investasi karena adanya penambahan produk baru (diversifikasi produk); (4)
Investasi lain seperti investasi peralatan untuk mengendalikan polusi dan investasi
keselamatan kerja (Afriyeni, 2012).
Berdasarkan keterkaitan antara investasi, maka investasi dapat dibedakan menjadi
tiga yaitu independent project, dependent project, dan mutually project. Horne dan Jr
(2013) menyatakan bahwa independent project merupakan proyek yang penerimaannya
atau penolakannya tidak menghalangi penerimaan atau penolakan proyek lain yang
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sedang dipertimbangkan. Dependent project dapat diartikan sebagai suatu proyek yang
penerimaan atau penolakannya tergantung penerimaan atau penolakan proyek lain.
Mutually project merupakan proyek yang penerimaannya mensyaratkan pernerimaan
satu atau lebih proyek alternatif lain.
Penganggaran Modal (capital budgeting)
Penganggaran modal merupakan salah satu bentuk aktivitas investasi yang harus
dilakukan oleh suatu pelaku usaha. Aktivitas investasi ini berhubungan dengan efisiensi
alokasi pada aset riil perusahaan. Aset riil tersebut dapat berupa mesin, gedung,
kendaraan dan lain sebagainya. Pelaku usaha perlu mengetahui teknik atau metode
penganggaran modal agar dapat diterapkan dalam kegiatan usahanya. Bromwich (1978)
dalam Peel dan Bridge (1998) menyatakan bahwa perkembangan teknologi semakin
meningkat dalam hal pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan perlunya
penyediaan modal yang nantinya digunakan untuk mengganti produk yang telah usang,
sehingga keputusan dalam penilaian proyek sangat penting.
Penganggaran modal atau bisa disebut sebagai capital budgeting menurut
Brigham dan Houston (2003) dibagi menjadi beberapa istilah yaitu kata capital yang
berarti bentuk aktiva tetap untuk kegiatan produksi barang atau jasa, budget merupakan
suatu rincian tentang cash flow dari kegiatan usaha yang menggambarkan aliran kas
masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode tertentu, capital budget yaitu garis
besar atau rincian umum dari rencana pengeluaran aktiva tetap, sedangkan capital
budgeting merupakan proses yang dilakukan secara menyeluruh untuk menganalisis
proyek-proyek mana yang akan dimasukkan dalam penganggaran modal, atau bisa
artikan sebagai proses merencanakan pengeluaran aktiva tetap yang diharapkan untuk
digunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
Pengangaran modal juga dapat diartikan sebagai proses menganalisis proyekproyek potensial, keputusan penganggaran modal ini merupakan keputusan yang sangat
penting yang harus dibuat oleh seorang manajer (Brigham dan Daves, 2010). Horne dan
Jr (2013) berpendapat bahwa penganggaran modal merupakan proses identifikasi,
analisis dan memilih berbagai macam proyek yang tingkat pengembaliannya
diperkirakan lebih dari satu tahun.
Menurut pendapat dari Ahmad dan Ali (2010) dalam Afriyeni (2012) proses
penganggaran modal itu sangat penting karena beberapa hal yaitu: (1) Hasil keputusan
penganggaran modal berlanjut hingga beberapa tahun; (2) Perluasan aktiva didasarkan
atas penjualan yang diharapkan dimasa depan; (3) Keputusan penganggaran modal
dapat menentukan arah strategi suatu perusahaan.
Berdasarkan pengertian dasar tentang penganggaran modal diatas, maka dapat
disintesiskan bahwa penganggaran modal (capial budgeting) merupakan proses
mengidentifikasi, menganalisis dan menentukan proyek-proyek potensial yang tingkat
pengembaliannya lebih dari satu tahun (jangka panjang).
Pemilihan proyek yang potensial dalam penganggaran modal dapat dilakukan
dengan menggunakan beberapa metode atau teknik (Afriyeni, 2012; Horne dan Jr, 2013;
Sulaiman, Saifi dan Azizah, 2013; Wiryaningtyas dan Ashary, 2015) yaitu:
a. Payback Period (Periode Pembayaran Kembali)
Periode waktu yang menentukan berapa lama dana yang diinvestasikan dapat
kembali. Metode ini menilai investasi dari lamanya tingkat pengembalian yang akan
diperoleh yaitu apabila tingkat pengembalian semakin cepat, maka risiko yang
ditanggung pelaku usaha kecil dan sebaliknya apabila tingkat pengembalian
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membutuhkan waktu yang lama, maka risiko yang harus ditanggung pelaku usaha juga
semakin besar.
Metode payback period ini memiliki beberapa kelemahan dalam hal
penganggaran modal yaitu: (1) Tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang (time of
value maney); (2) Mengabaikan arus kas masuk yang diperoleh setelah payback period
suatu rencana investasi tercapai; (3) Mengabaikan nilai sisa (salvage value).
Metode payback period meskipun memiliki kelemahan, akan tetapi masih sering
digunakan dalam menganalisis suatu investasi. Metode ini tidak digunakan sebagai alat
utama melainkan hanya sebagai indikator dalam likuiditas dan risiko investasi.
Metode ini juga memiliki keunggulan dalam menganalisis suatu proyek investasi
yaitu: (1) Proses perhitungannya mudah dimengerti dan sederhana; (2)
Mempertimbangkan arus kas bukan laba akuntansi; (3) Sebagai alat pertimbangan risiko
yaitu semakin pendek payback semakin kecil risiko yang dihadapi.
Kelemahan yang ada pada metode payback period dapat dilakukan dengan cara
lain yaitu dengan menggunakan metode discounted payback period. Metode ini
mencoba mempresent valuekan arus kas dan dihitunga payback period-nya. Kriteria
penilainnya yaitu jika payback period lebih besar dari umur ekonomis, maka investasi
tidak layak dilakukan, sedangkan jika payback period lebih kecil dari umur ekonomis,
maka investasi layak dilakukan.
b. Average of Return (Tingkat Pengembalian Rata-rata)
Metode Average of Return menghitung nilai investasi hanya dengan menentukan
berapa rata-rata tingkat pengembalian tanpa memperhitungkan waktu kapan cash flow
diperoleh. Metode ini mendasarkan atas keuntungan bersih sesudah pajak (Earning
After Tax) yang tampak pada laporan laba rugi akuntansi. Keputusan investasi akan
diterima apabila nilai Average of Return lebih besar dari biaya investasi, sedangkan
keputusan investasi akan ditolak apabila nilai Average of Return lebih kecil dari biaya
investasi.
Metode Average of Return ini memiliki beberapa kelemahan dalam penganggaran
modal yaitu: (1) Keuntungan didasarkan pada keuntungan berdasarkan laporan
akuntansi, bukan mendasarkan pada aliran kas; (2) Tidak memperhatikan nilai waktu
dari uang (time value of money); (3) Hasil perhitungan yang berbeda-beda apabila
menggunakan angka rata-rata dan dihitung setiap tahun yang disebabkan oleh
bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dianggap layak.
Selain kelemahan seperti diatas, metode Average of Return ini juga memiliki
keunggulan yaitu: (1) Sederhana dalam melakukan perhitungan suatu proyek; (2)
Mudah dilakukan, karena mengambil langsung dari data akuntansi.
c.

Net Present Value (Nilai Sekarang Bersih)
Metode Net Present Value merupakan metode dengan menghitung selisih antara
nilai sekarang kas bersih dengan nilai sekarang dari investasi, atau dengan kata lain arus
kas yang diperkirakan pada masa mendatang yang didiskontokan pada saat ini. Cara
menghitung metode ini perlu data tentang perkiraan biaya investasi, biaya operasi,
pemeliharaan serta perkiraan manfaat/benefit dari suatu proyek. Kriteria penerimaan
proyek yaitu apabila nilai Net Present Value positif, maka proyek harus diterima,
apabila nilai Net Present Value negatif, maka proyek harus ditolak, sedangkan apabila
nilai Net Present Value sama dengan nol, maka perusahaan harus memilih. Jika terdapat
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dua proyek atau lebih dengan nilai Net Present Value positif adalah mutually exclusive,
maka salah satu nilai Net Present Value terbesar harus dipilih.
Metode ini memiliki keunggulan dari metode yang ada dalam penentuan
penganggaran modal yaitu: (1) Memperhitungkan nilai waktu dari uang (time value of
money); (2) Menaksir aliran kas masuk dimasa yang akan datang dan aliran kas keluar.
d. Internal Rate of Return (Tingkat Pengembalian Internal)
Metode Internal Rate of Return menilai suatu proyek dengan cara membuat
peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi
yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto/bunga yang menyamakan present value
dari cash inflow suatu proyek yang diharapkan terhadap biaya present value suatu
proyek, atau dengan kata lain yaitu tingkat diskonto yang memuat Net Present Value
bernilai nol. Kriteria pengambilan suatu proyek dengan Internal Rate of Return yaitu
apabila IRR lebih besar daripada tingkat bunga, maka proyek tersebut diterima,
sedangkan apabila IRR lebih kecil daripada tingkat bunga, maka proyek tersebut
ditolak.
Metode Internal Rate of Return ini memiliki beberapa kelemahan dalam
perhitungan penganggaran modal yaitu: (1) Metode IRR yang dihitung merupakan
angka yang sama untuk setiap tahun ekonomisnya; (2) Metode IRR tidak
memungkinkan menghitung IRR yang mungkin berbeda setiap tahunnya. Padahal
dimungkinkan terdapat perbedaan tingkat bunga tiap tahunnya; (3) Bisa diperoleh nilai
IRR lebih dari satu angka; (4) Pada saat perusahaan harus memilih proyek yang bersifat
mutually exclusive yaitu menerima satu proyek dan menolak proyek lain; (5)
Perhitungan IRR masih menggunakan perhitungan NPV, sehingga memakan waktu
yang lama.
e.

Modified Internal Rate of Return (Modifikasi Tingkat Pengembalian Internal)
Metode Modified Internal Rate of Return merupakan metode perhitungan
penganggaran modal dengan melihat tingkat diskonto dimana present value dari biaya
suatu proyek adalah sama dengan present value dari nilai akhir cash flow yang
dimajemukkan pada tingkat biaya modal perusahaan.
Kriteria penerimaan proyek dengan menggunakan Metode Modified Internal Rate
of Return yaitu apabila nilai sekarang dari biaya proyek lebih besar daripada nilai
sekarang dari nilai akhir proyek, maka investasi tersebut ditolak, sedangkan apabila
nilai sekarang dari biaya proyek lebih kecil daripada nilai sekarang dari nilai akhir
proyek, maka investasi tersebut diterima.
Keunggulan dari metode Modified Internal Rate of Return dalam penganggaran
modal yaitu: (1) Arus kas dari suatu proyek akan diinvestasikan kembali pada tingkat
biaya modal; (2) MIRR dapat menjadi solusi pemecahan dari masalah IRR berganda.
f. Profitability Index
Metode Profitability Index merupakan metode penganggaran modal dengan cara
membandingkan present value cash flow dimasa yang akan datang dengan nilai
investasi. Kriteria penerimaan proyek yaitu apabila PI lebih besar dari 1, maka proyek
diterima, sedangkan apabila PI kurang dari 1, maka proyek tersebut ditolak. Secara
umum dapat disimpulkan bahwa perhitungan dengan menggunakan metode PI akan
selalu sama hasilnya dengan metode NPV artinya apabila NPV dinyatakan diterima,
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maka PI juga akan diterima begitu sebaliknya. Akan tetapi apabila digunakan dalam
proyek yang mutually exclusive, maka metode PI bisa kontradiktif dengan metode NPV.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 bab 1 menjelaskan bahwa Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) dijelaskan dalam tiga kategori yaitu:
(a) Usaha mikro adalah usahaproduktifmilikorangperorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memenuhikriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam
Undang-Undang;
(b)
UsahaKeciladalahusahaekonomiproduktifyangberdiri sendiri, yang dilakukan
oleh
orang
perorangan
atau
badan
usahayangbukan
merupakananakperusahaanataubukan cabang perusahaanyang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
Usaha Menengahatau UsahaBesaryangmemenuhikriteriaUsaha Kecil
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; (c) Usaha Menengah adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
cabang perusahaanyang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlahkekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam Undang- Undang.
Kriteria suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro, usaha kecil atau usaha
menengah diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2008 bab 4 yaitu sebagai berikut:
(a) Kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp
50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan
tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00; (b) Kriteria usaha kecil yaitu
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai Rp
500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki hasil penjualan
tahunan Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00; (c) Kriteria usaha
menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp Rp 500.000.000,00
sampai Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan, memiliki
hasil penjualan tahunan Rp 2.500.000.000,00 sampai Rp 50.000.000.000,00.
Berdasarkan penjelasan dari UU Nomor 20 tahun 2008 diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa usaha mikro kecil dan menengah merupakan usaha rakyat yang
memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada undangundang tersebut. Jadi pemerintah Indonesia sudah mengklasifikasikan jenis UMKM
berdasarkan jumlah penjualan dan kekayaan yang dimilikinya.
METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu pengusaha temped an tahu di Kota Surakarta. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan instrumen
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara.
HASIL
Pengusaha tempe

Usaha tempe merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang
manufaktur. Penelitian ini dilakukan pada usaha tempe milik Ibu Tumari di Kartasura
dekat dengan SMPN 1 Kartasura. Ibu Tumari menjalankan usaha tempe mulai tahun
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1979. Ibu Tumari saat ini berusia 56 tahun, beliau menempuh pendidikan hingga
Sekolah Dasar (SD). Tujuan Ibu Tumari menjalankan usaha tempe ini karena ingin
mendapatkan tambahan penghasilan. Beliau saat ini memiliki tiga orang karyawan.
Awal mula membuka usaha tempe ini karena dulu Suaminya bekerja sebagai karyawan
di salah satu usaha tempe milik temannya di Tangerang, karena Suaminya merasa
penghasilan yang didapatkan dari hasil bekerja pas-pasan, maka Ibu Tumari bersama
Suaminya mulai merintis usaha tempe ini di Kartasura.
Pada saat baru merintis usaha tempe ini, Ibu Tumari bersama Suaminya hanya
bermodalkan tenaga manusia. Proses pembuatan tempe hanya dilakukan secara manual.
Kemudian karena dirasa terlalu lama dalam proses produksi, akhirnya beliau
memutuskan untuk membeli sebuah mesin pengelupas kulit kedelai. Pada waktu itu
beliau meminjam dana dari bank untuk membeli mesin tersebut. Sampai saat ini mesin
tersebut masih berfungsi dengan baik.
Proses pembuatan tempe membutuhkan waktu dua hari karena membutuhkan
proses yang cukup panjang. Proses pembuatan tempe yaitu (1) Kedelai di rebus pada
tempat perebusan, setelah kedelai lunak maka diangkat dari tempat perebusan; (2)
Setelah itu kedelai direndam dengan air biasa selama satu malam; (3) Keesokan harinya
kedelai siap untuk dikelupasi kulitnya menggunakan mesin pengelupas (proses ini dulu
masih dilakukan secara manual). Waktu yang dibutuhkan untuk mengelupas hanya 15
menit (sebelum ada mesin bisa sampai 30 menit); (4) Setelah itu kedelai yang sudah
dikelupas kulitnya diberi ragi agar menjadi tempe yang sempurna; (5) Kemudian
kedelai yang sudah diberi ragi siap untuk dimasukkan dalam plastik ukuran ½ kg; (6)
Plastik kemudian direkatkan dengan menggunakan api; (7) Setelah itu tempe didiamkan
pada tempat yang sudah disediakan selama semalam (tempat yang digunakan tidak
boleh menyentuh tanah dan harus dalam suhu yang hangat).
Berdasarkan proses pembuatan tempe tersebut alat yang digunakan berupa mesin
pengelupas, sanyo untuk mengambil air biasa, serta tempat perebusan kedelai. Peralatan
saat ini hanya digunakan untuk memproduksi sebanyak 120 plastik tempe. Pada waktu
Suami Ibu Tumari masih hidup, jumlah produksi tempe bisa mencapai 300 plastik.
Berhubung Suaminya sudah meninggal, maka usaha tempe ini mengalami kemunduran.
Jumlah produksi tempe saat ini sebanyak 120 plastik dengan harga per plastiknya yaitu
Rp 2.000,00, sehingga penghasilan kotor yaitu Rp 240.000,00 per proses produksi (dua
hari sekali). Jadi sebulan Ibu Tumari mendapatkan penghasilan kotor sebanyak Rp
240.000,00 x 15 = Rp 3.600.000,00 per bulan. Penghasilan kotor tersebut masih
digunakan untuk membayar gaji karyawan masing-masing Rp 10.000 per hari,
membayar listrik, kayu bakar, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa
pendapatan bersih Ibu Tumari rata-rata Rp 800.000 per bulan.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai peralatan yang digunakan diperoleh
informasi bahwa pada saat peralatan yang digunakan mengalami kerusakan, maka
cukup diperbaiki. Akan tetapi tempat untuk merebus kedelai pernah mengalami
pergantian karena tempatnya bocor. Selain itu mesin pengelupas kulit kedelai belum
pernah diganti, apabila ada yang rusak cukup diperbaiki dan dibelikan sperpart yang
baru.
Pada saat awal puasa dan menjelang lebaran, biasanya penjualan tempe
mengalami kenaikan. Proses produksi yang dilakukan Ibu Tumari hanya menambah jam
kerja, tidak menambah peralatan yang baru. Hal ini dilakukan karena beliau tidak
memiliki modal yang cukup untuk membeli peralatan yang baru.
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Pengusaha tahu

Usaha tahu merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak dalam bidang
manufaktur. Penelitian ini dilakukan pada usaha tahu milik Ibu Riani yang berada di
Mojosongo belakang pasar Mojosongo. Ibu Riani menjalankan usaha ini hampir tiga
tahun yaitu mulai tahun 2014 hingga sekarang. Ibu Riani memiliki empat karyawan
yang terdiri atas tiga karyawan laki-laki dan satu karyawan perempuan. Ibu Riani
merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD) dan setelah lulus tidak melanjutkan sekolah.
Tujuan Ibu Riani menjalankan usaha ini yaitu ingin menambah penghasilan.
Sebelumnya Ibu Riani bekerja pada salah satu juragan tahu yang ada di daerah pasar
mojosongo. Setelah beberapa tahun bekerja, Ibu Riani merasakan bahwa pendapatannya
tidak bertambah banyak. Kemudian Ibu Riani memutuskan untuk keluar dari
pekerjaannya tersebut.
Awal mula merintis usaha tahu yaitu meminjam modal dari bank BRI sebesar Rp
10.000.000,00. Modal tersebut beliau gunakan untuk membuat tempat produksi tahu.
Kemudian Ibu Riani meminjam uang kepada orang lain untuk menutupi kekurangan
modal merintis usaha tahu ini, dana tersebut berjumlah Rp 53.000.000,00. Modal itu
kemudian beliau gunakan untuk membeli peralatan produksi tahu. Setelah peralatan
yang beliau beli sudah mencukupi, maka beliau siap untuk memproduksi tahu.
Proses produksi tahu yang Ibu Riani lakukan yaitu (1) Kedelai direndam ke dalam
air tawar atau air biasa selama dua jam; (2) Cuci dengan air bersih atau dibilas; (3)
Kedelai yang sudah bersih siap digiling dengan mesin penggiling. Mesin penggiling
yang digunakan ada dua macam yaitu mesin penggiling dengan tenaga solar/diesel dan
mesin penggiling dengan tenaga listrik; (4) Setelah kedelai halus kemudian di masak
dalam air mendidih. Proses memasak kira-kira memakan waktu 1,5 jam dengan diadukaduk sebanyak tiga kali; (5) Setelah itu di saring dengan kain halus untuk memisahkan
air dengan sari kedelainya; (6) Kemudian sari kedelai yang ada di dalam kain tersebut
diremas-remas hingga airnya habis; (7) Kemudian setelah itu didiamkan agar sari
kedelai menggumpal menjadi tahu yang siap dipotong-potong.
Berdasarkan proses pembuatan tahu tersebut dapat diketahui bahwa peralatan
yang digunakan terdiri atas sanyo, dua buah mesin penggiling, alat untuk menyaring,
serta kayu untuk tempat tahu. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk memproduksi
tahu sebanyak kira-kira 40 ember tahu. Rinciannya yaitu 1 ember berisi 200 biji tahu,
jadi 40 ember x 200 biji sama dengan 8.000 biji per hari. Harga tahu yaitu mulai Rp
250,00 per biji, Rp 2.500,00 per 10 biji, dan Rp 25.000,00 per 100 biji. Apabila dalam
satu hari mampu memproduksi 8.000 biji berarti pendapatan kotor Ibu Riani adalah
8.000 biji x Rp 250,00 sama dengan Rp 2.000.000,00 per hari. Pendapatan kotor
tersebut masih digunakan untuk membayar empat karyawannya, dimana setiap hari
karyawannya di gaji sebanyak Rp 300.000 per hari (empat karyawan). Selain itu masih
digunakan untuk membayar listrik, membayar solar diesel, makan karyawan sebanyak
3x sehari, keperluan untuk perbaikan mesin produksi tahu. Oleh karena itu berdasarkan
informasi dari Ibu Riani rata-rata penghasilan bersih adalah Rp 500.000 per hari,
sehingga Ibu Riani mendapatkan penghasilan bersih Rp 500.000 x 30 hari sama dengan
Rp 15.000.000 per bulan.
Berdasarkan hasil wawancara mengenai peralatan yang digunakan diperoleh
informasi bahwa pada saat peralatan yang digunakan mengalami kerusakan, maka
cukup diperbaiki. Ibu Riani hanya mengganti sperpart mesin giling dan mengganti kayu
untuk tempat tahu, karena untuk mesin penggiling selama ini belum pernah ada yang
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rusak hanya mengganti pada roda gilingnya saja. Akan tetapi kalau kayu untuk tempat
tahu pasti melakukan pergantian, karena kalau kayu sudah lapuk tidak bisa diperbaiki.
Pada saat pertengahan puasa dan menjelang lebaran, biasanya penjualan tahu
mengalami kenaikan. Proses produksi yang dilakukan Ibu Riani hanya menambah jam
kerja, tidak menambah peralatan yang baru. Hal ini dilakukan karena beliau tidak
memiliki modal yang cukup untuk membeli peralatan yang baru.
PEMBAHASAN

Kegiatan perencanaan penganggaran modal yang dilakukan pada usaha kecil
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan
penganggaran modal yang telah dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yaitu berupa
pembelian peralatan produksi. Pembelian peralatan ini dilakukan agar proses produksi
dapat berjalan dengan efektif dan efisien (cepat).
Pelaku usaha tidak memperhatikan pengembangan atau perluasan usaha
(expansion). Hal ini dapat dilihat pada waktu pelaku usaha UMKM menyediakan
produk saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa permintaan terhadap tahu dan tempe
meningkat tajam, akan tetapi pelaku usaha tidak memiliki perencanaan dengan baik
yaitu menambah peralatan untuk produksi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha UMKM
tidak memiliki cukup modal untuk membeli peralatan. Padahal pembelian peralatan
baru ditujukan untuk mengurangi biaya terhadap tenaga kerja yang berlebihan. Oleh
karena itu, hal ini tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ahmad dan Ali
(2010) dalam Afriyeni (2012) bahwa proses penganggaran modal itu sangat penting
salah satunya perluasan aktiva didasarkan atas penjualan yang diharapkan dimasa
depan. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa, apabila menginginkan penjualan
yang meningkat, maka perlu adanya penambahan aktiva (aktiva tetap).
Penelitian yang mendukung bahwa perusahaan kecil tidak begitu menerapkan
perencanaan modal dengan baik yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Millard
(2010); Wnuk-Pel (2014); Andor, Mohanty, dan Toth (2015) yang menyatakan bahwa
perusahaan yang melakukan perencanaan penganggaran modal dengan baik salah
satunya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Perusahaan dengan skala kecil jarang
melakukan penganggaran modal dengan baik.
Berdasarkan pembahasan mengenai perencanaan penganggaran modal dapat
disintesiskan bahwa pelaku usaha UMKM tidak melakukan perencanaan dengan baik.
Hal ini dikarenakan pelaku usaha UMKM tidak memiliki dana yang cukup untuk
melakukan perencanaan penganggaran modal (pembelian peralatan baru) saat pesanan
produk mengalami kenaikan.
Metode evaluasi proyek yang dipergunakan oleh perusahaan kecil dalam
menganalisis investasinya
Pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, mereka hanya
melakukan perkiraan dalam menghitung keuangan usahanya. Hal ini dikarenakan
keterbatasan skill dari pelaku UMKM dalam mencatat keuangan. Mayoritas pelaku
UMKM berpendidikan Sekolah Dasar (SD), sehingga tidak mengetahui dengan baik
cara mencatat laporan keuangan dengan baik dan benar.
Penelitian yang dilakukan oleh Hall dan Millard (2010) di Afrika selatan
mempertegas bahwa pelaku usaha yang memiliki pelatihan akademis (sarjana atau
pascasarjana) dan pengalaman kerja akan membuat penganggaran modal usaha dengan
teknik yang baik dan bijaksana. Penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini yaitu
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bahwa pelaku UMKM yang ada masih berpendidikan SD (rendah) dan belum memiliki
pengalaman yang memadai tentang pembuatan laporan keuangan.
Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM belum
melakukan metode evaluasi proyek. Hal ini dapat dilihat belum adanya pencatatan
laporan keuangan dengan baik oleh pihak pelaku UMKM.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan yaitu (1)
Pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya melakukan kegiatan perencanaan
penganggaran modal dengan baik. Hal ini dapat dilihat saat memperoleh banyak
pesanan, pelaku usaha UMKM tidak melakukan pembelian peralatan baru untuk
mengurangi biaya tenaga kerja dan menghemat waktu produksi; (2) Pelaku UMKM
belum melakukan metode evaluasi proyek. Hal ini disebabkan karena pelaku UMKM
tidak melakukan pencatatan keuangan dengan baik, sehingga tidak dapat menghitung
metode evaluasi proyek usahanya. Mayoritas pelaku UMKM masih berpendidikan
Sekilah Dasar, sehingga secara teknik mereka belum mengetahui pencatatan laporan
keuangan dengan baik dan benar.
Berdasarkan simpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu perlu adanya
pelatihan bagi pelaku UMKM untuk membuat laporan keuangan dengan baik, sehingga
dapat digunakan untuk mencatat laporan keuangan dari kegiatan usahanya. Pencatatan
laporan keuangan tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung metode
evaluasi proyek, sehingga dapat dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam
merencanakan aset-aset dengan baik.
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АBSTRАK
Pengembаngаn ekonomi lokаl menyediаkаn cukup bаnyаk аlternаtif
progrаm аtаu kegiаtаn yаng dаpаt dipilih sebаgаi prioritаs dаlаm mendorong
pengembаngаn ekonomi lokаl di dаerаh sаlаh sаtunyа mendorong pertumbuhаn
klаster usаhа. Secаrа umum tujuаn penelitiаn ini untuk mencаri jаwаbаn yаng sesuаi
dengаn permаsаlаhаn utаmа yаitu konsep brаnding berbаsis industri kreаtif dаn
strаtegi komunikаsi visuаl brаnd sehinggа memberi dаmpаk terhаdаp perkembаngаn
Tenun Troso Jepаrа. Prospek tenun Troso untuk dаpаt lebih diminаti mаsyаrаkаt
Indonesiа dаn duniа sebаgаi tekstil khаs kаryа kreаtif wаrgа mаsyаrаkаt Troso
Jepаrа dengаn nilаi kebudаyааn yаng tinggi аkаn dаpаt terwujud. Metode penelitiаn
аdаlаh deskriptif yаitu untuk membuаt penjelаsаn secаrа аkurаt, sistemаtis dаn
fаktuаl mengenаi fаktа-fаktа dаn sifаt populаsi аtаu lokаsi tertentu dаlаm аrti ini
pаdа riset. Prospek Brаnd Tenun Troso аdаlаh dengаn pemаsаrаn produk yаng lаin
dilаkukаn dengаn mengirimkаn bаrаng-bаrаng ke berbаgаi tempаt. Untuk
pengirimаn ke Jepаng dаn Belаndа melаlui orаng ke tigа yаng berаdа di Kutа; untuk
pengirimаn ke Kаnаdа melаlui orаng ke tigа yаng berаdа di Sаnur; аdа jugа
pengirimаn bаrаng ke Jepаng melаlui orаng ke tigа yаng berаdа di Yogyаkаrtа.
Produk selendаng sutrа ini ternyаtа jugа dipesаn oleh Gаrudа Indonesiа Аirwаys
(GIА) sebаgаi sаlаh sаtu souvenir dаri аrmаdа penerbаngаn Nusаntаrа ini. Hаrgаnyа
menjаdi berlipаt- lipаt ketikа sudаh mendаpаtkаn lаbel GIА. Prospek setelаh
brаnding Tenun Troso terkenаl, dihаrаpkаn pengusаhа dаpаt memаsаrkаn lаngsung
kepаdа pembeli tаnpа perаntаrа pihаk ke tigа.
Kаtа Kunci: Prospek Brаnding, Pengembаngаn Usаhа, Komunitаs
АBSTRACT
Locаl economic development provides enough аlternаtive progrаms or
аctivities thаt cаn be selected аs а priority in encourаging locаl economic
development in one аreа to encourаge business cluster growth. In generаl, the
purpose of this study to find аnswers thаt mаtch the mаin problems of the concept of
brаnding bаsed on the creаtive industry аnd brаnd visuаl communicаtion strаtegy
thаt gives impаct to the development of Troso Jepаrа Weаving. The prospect of
Troso weаving to be more аttrаctive to the people of Indonesiа аnd the world аs а
distinctive textile creаtive work of Troso Jepаrа people with high culturаl vаlues
will be reаlized. The reseаrch method is descriptive thаt is to mаke аn аccurаte,
systemаtic аnd fаctuаl explаnаtion аbout the fаcts аnd nаture of the populаtion or
specific locаtion in this sense in reseаrch. The Prospect of Troso Weаving Brаnd is
by mаrketing other products by sending goods to vаrious plаces. For shipping to
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Jаpаn аnd the Netherlаnds through the third person residing in Kutа; for delivery to
Cаnаdа through а third person residing in Sаnur; there аre аlso shipping goods to
Jаpаn through the third person who is in Yogyаkаrtа. This silk scаrf product wаs
аlso ordered by Gаrudа Indonesiа Аirwаys (GIА) аs one of the souvenirs of this
Nusаntаrа flight fleet. The price becomes multiples when it's GIА lаbeled. Prospects
аfter the fаmous Troso Weаving brаnding, it is expected thаt entrepreneurs cаn
mаrket directly to buyers without third pаrty intermediаries.
Keywords: Brаnding Prospect, Business Development, Community
1. PENDАHULUАN
Pengembаngаn ekonomi lokаl merupаkаn penumbuhаn suаtu lokаlitаs
secаrа lebih mаndiri dengаn menggunаkаn potensi kekuаtаn lokаl, sumber dаyа
mаnusiа, kelembаgааn dаn fisik dengаn upаyа yаng ditumbuhkembаngkаn
mаsyаrаkаt lokаl, (World Bаnk, 2001:35). Pengembаngаn ekonomi lokаl
menyediаkаn cukup bаnyаk аlternаtif progrаm аtаu kegiаtаn yаng dаpаt dipilih
sebаgаi prioritаs dаlаm mendorong pengembаngаn ekonomi lokаl di dаerаh sаlаh
sаtunyа mendorong pertumbuhаn klаster usаhа.
Sаlаh sаtu pengembаngаn klаster usаhа lаngsung berbаsis pengembаngаn
mаsyаrаkаt lokаl yаng berkembаng dengаn bаik dengаn mаmpu menyerаp bаnyаk
tenаgа kerjа sejаk krisis ekonomi melаndа sаlаh sаtunyа usаhа tekstil. Desа menjаdi
penting dаlаm pengembаngаn ekonomi lokаl. Perаn komunitаs mаsyаrаkаt desа
menyikаpi pаriwisаtа sаngаt tergаntung bаgаimаnа komunitаs sаling bekerjаsаmа
membаngun
desа.
Sekаrаnginikonsumenterhubungsаtusаmаlаin,berdаyа,dаnsecаrааktifmencаriinformа
si.Lebihdаriitu,konsumenmulаimembentukkomunitаs,sаlingmempengаruhi,
dаn
berbаgi
informаsidengаnаdаnyаinternetdаnmediаsosiаl.Perusаhааnhаruscepаtberаdаptаsiden
gаnpergeserаnpolаkonsumsitersebut,sehinggаsааtinibаnyаkperusаhааnyаngberlombа
membuаtkomunitаsmereknyа.
Perusаhааn
tidаksekedаrmembuаtkomunitаs,merekаberlombаuntuk
memelihаrа
komunitаs
hobi(interestcommunity)yаngberpeluаngbesаrmenjаdikonsumenpotensiаl.Nаmunmаy
oritаsperusаhааndiIndonesiаmаsihsebаtаspаdаtаhаpаntersebut.Menuruttemuаnpenelit
iаn,konsumenyаngаktifdаlаmkomunitаscenderungberusаhаmeningkаtkаnnilаiproduk
nyа.Konsumensааtinijugаmelihаtseberаpаjаuhprodusenmemberikаnruаngbаgikonsu
menuntukberpаrtisipаsidаlаmpenciptааnnilаi.
Penelitiаn (Аdityo, 2013:18) dаlаm membrаnding kotа Solo, perlu аdаnyа
sinergi dengаn biro аdvertising, sаles promotion, dаn public relаtions аgаr mediа
promosi lebih bаnyаk dаn upаyа brаnding Kotа Solo mаmpu memotivаsi tаrget
аudience untuk berkunjung dаn merekomendаsikаn Solo sebаgаi destinаsi wisаtа
mаupun tempаt tinggаl. Strаtegi komunikаsi pemаsаrаn yаng dinаmis dibutuhkаn
untuk setiаp event kebudаyааn untuk menghаsilkаn jumlаh kunjungаn wisаtаwаn
yаng mаksimаl. Penggunааn mediа promosi kontemporer seperti pengаdааn website
Kotа Solo, pnggunааn jejаring sosiаl fаcebook dаn twitter dаlаm mempromosikаn
kebudаyааn Kotа Solo. Penciptааn imаge dаn brаnd аwаreness Destinаsi Wisаtа
Lovinа ditentukаn oleh mаrketing komunikаsi orgаnisаsi dаn khаlаyаk internаl.
Khаlаyаk internаl terdiri dаri nelаyаn setempаt, kаryаwаn hotel yаng merаngkаp
sebаgаi nаkodа kаpаl dаn mаsyаrаkаt petаni yаng jugа berprofesi di sаwаh di pаgi
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hаri dаn menjаdi stаke holder sekаligus mаsyаrаkаt lokаl. Keterlibаtаn merekа
dаlаm аktivitаs mаrketing komunikаsi, аkаn memberi dаmpаk positif terhаdаp
ekonomi, sociаl dаn lingkungаn mаsyаrаkаt. Hаl ini аkаn menjаmin terjаdinyа
pаriwisаtа yаng keberlаnjutаn (Kаrtа dаn Suаrthаnа, 2014:50).
Troso, dikenаl sebаgаi Kаmpung Tenun, kаrenа di Troso terdаpаt bаnyаk
toko kаin Tenun. Bаnyаk mаsyаrаkаt yаng berbondong-bondong ke desа Troso
untuk mendаpаt kаin tenun berkuаlitаs dengаn hаrgа yаng kompetitif. Tercаtаt аdа
628 UMKM kаin tenun yаng telаh beroperаsi di sekitаr Kotа Troso (BPS Kаb.
Jepаrа, 2017:36). Brаnd Troso telаh terbentuk, publik yаng mendengаr desа Troso,
mаkа yаng diingаtnyа dаn yаng аdа di dаlаm benаknyа аdаlаh tempаt tenun ikаt.
Troso mаmpu membentuk persepsi publik dаlаm mengenаli, mengingаt kembаli
suаtu merek sebаgаi bаgiаn dаri suаtu kаtegori produk tertentu. Bаgiаn dаri suаtu
kаtegori produk perlu ditekаnkаn kаrenа terdаpаt suаtu hubungаn yаng kuаt аntаrа
kаtegori produk dengаn merek yаng dilibаtkаn melаlui Brаnd Аwаreness.
Sааt ini mаsih dirаsаkаn bаhwа sinergi dаri upаyа yаng dilаkukаn oleh
berbаgаi pihаk untuk mengembаngkаn pаriwisаtа Tenun Troso mаsih belum
berjаlаn secаrа optimаl, disebаb kаn mаsih аdаnyа perbedааn persepsi yаng perlu
mendаpаtkаn klаrifikаsi. Selаin itu pаriwisаtа Jepаrа lebih bаnyаk terkonsentrаsi di
lokаsi berbаsis keindаhаn аlаm seperti Kаrimun Jаwа, Pаntаi Benteng, Tirto
Sаmudro dаn Pаntаi Kаrtini, sementаrа wisаtа kebudаyааn dаn kerаjinаn belum
termаksimаlkаn yаng sehаrusnyа bisа terkoneksi dengаn objek wisаtа lаinnyа
sehinggа Troso dаpаt menjаdi destinаsi wisаtа pembeliаn cinderаmаtа khаs Jepаrа
selаin ukirаn di Tаhunаn dаn Pаtung di Mulyohаrjo.
Troso, dikenаl sebаgаi Kаmpung Tenun, kаrenа di Troso terdаpаt bаnyаk
toko kаin Tenun. Bаnyаk mаsyаrаkаt yаng berbondong-bondong ke desа Troso
untuk mendаpаt kаin tenun berkuаlitаs dengаn hаrgа yаng kompetitif. Tercаtаt аdа
628 UMKM kаin tenun yаng telаh beroperаsi di sekitаr Kotа Troso (BPS Kаb.
Jepаrа, 2017:36). Brаnd Troso telаh terbentuk, publik yаng mendengаr desа Troso,
mаkа yаng diingаtnyа dаn yаng аdа di dаlаm benаknyа аdаlаh tempаt tenun ikаt.
Troso mаmpu membentuk persepsi publik dаlаm mengenаli, mengingаt kembаli
suаtu merek sebаgаi bаgiаn dаri suаtu kаtegori produk tertentu. Bаgiаn dаri suаtu
kаtegori produk perlu ditekаnkаn kаrenа terdаpаt suаtu hubungаn yаng kuаt аntаrа
kаtegori produk dengаn merek yаng dilibаtkаn melаlui Brаnd Аwаreness.
Pаriwisаtа tenun ikаt Troso jugа memiliki potensi yаng lаyаk untuk
dikembаngkаn. Sektor Usаhа Kecil dаn Menengаh menjаdi perhаtiаn utаmа
Pemerintаh KаbupаtenJepаrа, untuk menciptаkаn penduduk yаng kreаtif dаn
produktif dаlаm memаksimаlkаn sumber dаyа yаng dimilikinyа. Sektor Pаriwisаtа
menjаdi аlternаtif selаnjutnyа untuk mengаngkаt citrа Troso, аgаr Troso lebih
dikenаl oleh publik tidаk hаnyа sebаgаi Pusаt tenun ikаt sаjа, nаmun jugа sebаgаi
аlternаtif wisаtа di Jаwа Tengаh, dаri sektor seni dаn budаyаnyа. Pаriwisаtа desа
hаrus memiliki cаrа dаn upаyа tentаng bаgаimаnа sebuаh desа dаpаt menyаmpаikаn
kekuаtаn kompetisi dengаn relevаnsi desа tersebut. Pemаsаrаn desа dаpаt
membаntu terwujudnyа suаtu rencаnа desа, dаn implementаsi rencаnа desа dаpаt
dipаsаrkаn dаlаm upаyа pemаsаrаn desа, selаmа ini sudаh dilаkukаn brаnding oleh
pengusаhа dаlаm upаyа mempertegаs posisi desа Troso sebаgаi desа yаng memiliki
brаnd desа tenun ikаt yаng mаsyhur di Indonesiа. Sehаrusnyа Pemerintаh
Kаbupаten Jepаrа jugа perlu melаkukаn brаnding, аgаr Kаbupаten Jepаrа,
khususnyа desа Troso bisа mаkin dikenаl.

435

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Brаnding Tenun Troso sаngаt penting, kаrenа kаin Troso sebаgаi tekstil
yаng dаpаt mencerminkаn stаtus seseorаng dаlаm mаsyаrаkаt. Tekstil dаpаt
berperаn sebаgаi аlаt pelindung dаn kebutuhаn pokok sesuаi dengаn perkembаngаn
zаmаn jugа berfungsi untuk kepentingаn yаng lаinnyа yаitu komunikаsi, аtаu
identitаs, pаkаiаn berperаn untuk menаmbаh keindаhаn pemаkаi (Rizаli, 2014:196).
Kаin Troso sejаk zаmаn Presiden SBY, sering dipаkаi dаlаm berbаgаi аcаrа
kenegаrааn, hinggа terciptа motif SBY di Troso sertа Motif Obаmа, kаrenа pernаh
dipаkаi presiden Bаrrаck Obаmа sааt berkunjung ke Indonesiа. Stаtus kаin Troso
yаng memiliki keindаhаn dаn seringkаli dipаkаi orаng terkenаl ini perlu
dipromosikаn dengаn brаnding yаng bаik. Permаsаlаhаn utаmа kаin Troso аdаlаh
selаin hаrgаnyа lebih mаhаl dаri kаin yаng lаin, promosi untuk membrаnding Troso
jugа sаngаt kurаng. Visuаl Brаnd tenun Troso di Kаbupаten Jepаrа bаnyаk
ditаmpilkаn melаlui showroom sebаgаi setrаtegi komunikаsi pаrа pengusаhа dengаn
kekhаsаn mаsing-mаsing perusаhааn dengаn hаrаpаn dаpаt menаrik minаt
wisаtаwаn untuk membeli tenun. Keinginаn pengusаhа Troso untuk lebih dikenаl
luаs, tidаk hаnyа melаlui penghаrgааn seremoniаl, аkаn tetаpi bаgаimаnа tenun
Troso dаpаt lebih diminаti mаsyаrаkаt Indonesiа dаn duniа sebаgаi tekstil khаs
kаryа kreаtif wаrgа mаsyаrаkаt Troso Jepаrа dengаn nilаi kebudаyааn yаng tinggi.
Secаrа umum tujuаn penelitiаn ini untuk mencаri jаwаbаn yаng sesuаi
dengаn permаsаlаhаn utаmа yаitu konsep brаnding berbаsis industri kreаtif dаn
strаtegi komunikаsi visuаl brаnd sehinggа memberi dаmpаk terhаdаp perkembаngаn
Tenun Troso Jepаrа. Brаnding yаng telаh bаnyаk ditаmpilkаn melаlui showroom
sebаgаi setrаtegi komunikаsi pаrа pengusаhа dihаrаpkаn dаpаt menаrik minаt
wisаtаwаn untuk membeli tenun. Prospek tenun Troso untuk dаpаt lebih diminаti
mаsyаrаkаt Indonesiа dаn duniа sebаgаi tekstil khаs kаryа kreаtif wаrgа mаsyаrаkаt
Troso Jepаrа dengаn nilаi kebudаyааn yаng tinggi аkаn dаpаt terwujud. Untuk itu
penelitiаn ini bertujuаn untuk mengаnаlisis prospek brаnding tenun Troso Jepаrа
terhаdаp pengembаngаn usаhа komunitаs mаsyаrаkаt desа.
2. TEORI DАN METODOLOGI
2.1. UMKM Desа Wisаtа
Menurut UU No.20 tаhun 2008 tentаng Usаhа Mikro, Kecil, dаn Menengаh
disebutkаn bаhwа usаhа mikro аdаlаh usаhа produktif milik orаng perorаngаn dаn
аtаu bаdаn usаhа perorаngаn yаng memenuhi kriteriа usаhа mikro sebаgаimаnа
diаtur dаlаm undаng-undаng ini. Sedаngkаn Usаhа kecil аdаlаh usаhа ekonomi
produktif yаng berdiri sendiri, yаng dilаkukаn oleh perorаngаn аtаu bаdаn usаhа
yаng bukаn merupаkаn аnаk perusаhааn аtаu bukаn cаbаng perusаhааn yаng
dimiliki, dikuаsаi, аtаu menjаdi bаgiаn bаik lаngsung mаupun tidаk lаngsung dаri
usаhа menengаh аtаu usаhа besаr yаng memenuhi kriteriа usаhа kecil sebаgаimаnа
dimаksud dаlаm undаng-undаng ini.
Menurut (Porter, 2012:47) Klаster merupаkаn konsentrаsi geogrаfis
perusаhааn dаn institusi yаng sаling berhubungаn pаdа sektor tertentu. Klаster
mendorong industri untuk bersаing sаtu sаmа lаin. Selаin industri, klаster termаsuk
jugа pemerintаh dаn industri yаng memberikаn dukungаn pelаyаnаn seperti
pelаtihаn, pendidikаn, informаsi, penelitiаn dаn dukungаn teknologi. Pengertiаn
klаster (JICА, 2004:5) jugа dаpаt didefinisikаn sebаgаi pemusаtаn geogrаfis industriindustri terkаit dаn kelembаgааn-kelembаgааnnyа.
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Desа аdаlаh desа dаn desа аdаt аtаu yаng disebut dengаn nаmа lаin,
selаnjutnyа disebut Desа, аdаlаh kesаtuаn mаsyаrаkаt hukum yаng memiliki bаtаs
wilаyаh yаng berwenаng untuk mengаtur dаn mengurus urusаn pemerintаhаn,
kepentingаn mаsyаrаkаt setempаt berdаsаrkаn prаkаrsа mаsyаrаkаt, hаk аsаl usul,
dаn/аtаu hаk trаdisionаl yаng diаkui dаn dihormаti dаlаm sistem pemerintаhаn
Negаrа Kesаtuаn Republik Indonesiа (UU No. 6 tаhun 2014).
Pengertiаn klаster (JICА, 2004:5) jugа dаpаt didefinisikаn sebаgаi pemusаtаn
geogrаfis industri-industri terkаit dаn kelembаgааn-kelembаgааnnyа. Perkembаngаn
sаrаnа trаnsportаsi dаn telekomunikаsi telаh mengurаngi pentingnyа kedekаtаn
secаrа geogrаfis, oleh kаrenа itu bаtаsаn geogrаfi menjаdi fleksibel tergаntung dаri
kepentingаnnyа, yаitu:
1. Merujuk dаri segi usаhа (business), klаster diidentifikаsikаn аtаs dаerаh yаng luаs di
sepаnjаng pertаliаn-pertаliаn industri. Ini аrtinyа bisа mencаkup sаtu desа,
kаpupаten, propinsi bаhkаn lintаs provinsi yаng berkаitаn.
2. Sedаngkаn dipаndаng dаri kepentingаn pembаngunаn dаerаh, bаtаsаn geogrаfis
dipergunаkаn dаlаm konteks kontribusinyа terhаdаp ekonomi dаerаh dаn
kesejаhterааn penduduknyа.
2.1.1. Komunikаsi Mаssа/ Public Relаtion
PublicRelаtionsInimemperlihаtkаnbаhwа
suаtupendekаtаnmаnаjemenperludirencаnаkаndаlаmkepаdаtаrgettаrgetmаsyаrаkаttertentu.KegiаtаnPRinimenggunаkаndengаncаrаmembujukkepаdаsа
аsаrаnkhаlаyаk
(Kаsаli,2007:34).
АktivitаsprаktisiPublicRelаtionsdilаpаngаnprаktikyаitusejаuhmаnаkemаmpuаnnyаun
tukberperаnsebаgаipendengаr(listener) ̦penаsehаt(counselor) ̦komunikаtor(communic
аtor) ̦dаnpenilаi(evаluаtor)yаnghаndаl.Olehkаrenаitumenjаdisаngаtpentingаpаbilаpej
аbаtPublicRelаtionsmelihаtkemаmpuаnnyаdаlаmmemecаhkаnberbаgаimаcаmpersoаl
аn-persoаlаnyаngdihаdаpi.
Mаsyаrаkаtmenjаdibаgiаnterpentingdаriorgаnisаsi ̦kаrenаeksistensiorgаnisаsibаnyаks
ekаlidipengаruhiolehkelаnggengаnhubungаnаntаrаorgаnisаsidengаnmаsyаrаkаt.Hаly
аngsаmаjugаdiutаrаkаnolehRhenаldKаsаlidаlаmbukunyа―MаnаjemenPublicRelаtion
s‖bаhwа:―Untukmenjаlаnkаntugаsnyа
̦PublicRelаtionsperlumemаhаmisikаpdаnperilаkumаsyаrаkаtnyаdengаnmemаhаmisun
gguh-sungguhlаtаrbelаkаngdаrisikаptersebut.Mengidentifikаsisiаpаpubliknyа
̦аpаbentukdаnsekmentаsipublik ̦аkаnmengefektifkаnperаnPublicRelаtions.Identifikаsi
inimemberipetunjuk:siаpаpublikyаngаktifdаnsiаpаyаngpаsif.DаrisituPublicRelаtions
dаpаtmengаrаhkаnkegiаtаnkomunikаsinyа‖(Kаsаli 2̦ 007:55).
2.2. Visuаl Brаnd
Desаinkomunikаsivisuаlаdаlаhilmuyаngmempelаjаrikonsepkomunikаsi
dаnungkаpаndаyаkreаtif,yаngdiаplikаsikаn
dаlаmberbаgаimediаvisuаldengаnmengolаhelemenelemenperupааn.Desаinkomunikаsivisuаldigunаkаnuntuk
menyаmpаikаnpesаnsecаrаvisuаl.Desаinkomunikаsivisuаldаlаmpengertiаnmodernаd
аlаhdesаinyаngdihаsilkаndаrirаsionаlitаs(Widаgdo,1993:31).
Merek merupаkаn nаmа, istilаh, tаndа, simbol аtаu lаmbаng, desаin, wаrnа,
gerаk, аtаu kombinаsi аtribut-аtribut produk lаinnyа yаng dihаrаpkаn dаpаt
memberikаn identitаs dаn diferensiаsi terhаdаp produk pesаing. Suаtu merek
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merupаkаn jаnji penjuаl untuk menyаmpаikаn serаngkаiаn ciri-ciri, mаnfааt, dаn jаsа
tertentu secаrа konsisten kepаdа pe;lаnggаn. Merek yаng bаik jugа menyаmpаikаn
jаminаn tаmbаhаn berupа jаminаn kuаlitаs (Tjiptono, 2003:67). Undаng-unаng
mengenаi Merek Pаsаl 1 аyаt 1 No.15 Tаhun 2001, menyebutkаn bаhwа ―Merek
аdаlаh tаndа yаng berupа gаmbаr, nаmа, kаtа, huruf, аngkа, susunаn wаrnа, аtаu
kombinаsi dаri unsur tersebut yаng memiliki dаyа pembedа аtаu diferensiаsi dаn
digunаkаn dаlаm kegiаtаn perdаgаngаn bаrаng аtаu jаsа‖.
Merek mempunyаi perаnаn yаng sаngаt penting dаlаm pemаsаrаn. Аdа
perbedааn yаng cukup besаr аntаrа suаtu produk dаn merek, produk hаnyаlаh sesuаtu
yаng dihаsilkаn perusаhааn. Sedаngkаn merek аdаlаh sesuаtu yаng dibeli pelаnggаn.
Bilа produk bisа dengаn cepаt ditiru pesаing, mаkа merek selаlu memiliki kekhаsаn
yаng relаtif sulit diimitаsi. Merek berkаitаn erаt dengаn pаndаngаn seseorаng,
sehinggа sesungguhnyа persаingаn аntаrа perusаhааn yаng terjаdi аdаlаh
pertаrungаn pаndаngаn dаn bukаn hаnyа persаingаn produk аtаu jаsа (Tjiptono,
2003:64).
2.3. Pendekаtаn Penelitiаn
Jenis penelitiаn ini аdаlаh penelitiаn deskriptif. Penelitiаn deskriptif аdаlаh
penelitiаn yаng dilаkukаn untuk mengetаhui nilаi vаriаbel mаndiri bаik sаtu vаriаbel
аtаu lebih (independent) tаnpа membuаt perbаndingаn аtаu menghubungkаn аntаrа
vаriаbel sаtu dengаn vаriаbel yаng lаin (Sugiyono, 2009:38). Pendаpаt lаin mengаtаkаn
bаhwа penelitiаn deskriptif merupаkаn penelitiаn yаng dimаksudkаn untuk
mengumpulkаn informаsi mengenаi stаtus suаtu gejаlа yаng аdа yаitu keаdааn gejаlа
menurut аpа аdаnyа pаdа sааt penelitiаn dilаkukаn (Аrikunto, 2005:54).
2.4. Metode Pengumpulаn Dаtа
Dаlаm penelitiаn ini teknik yаng digunаkаn аdаlаh sebаgаi berikut:
1. Survei lаpаngаn/ Observаsi
Teknik ini sesuаi untuk pengumpulаn dаtа primer dengаn cаrа lаngsung melаkukаn
pengаmаtаn di lаpаngаn untuk digаbungkаn dаn dilengkаpi dаtа yаng didаpаtkаn
dаri dаtа skunder. Secаrа visuаl pengаmаtаn biаsаnyа dilengkаpi dengаn kаmerа
dаn cаtаtаn lаpаngаn. Observаsi pertаmа yаng dilаkukаn аdаlаh mengunjungi bаlаi
desа Troso untuk mengetаhui keаdааn аdministrаsi desа Troso sertа mencаri dаtа
pengusаhа dаn Cluster аtаs informаsi dаri perаngkаt desа Troso. Selаnjutnyа
observаsi dilаkukаn untuk mengunjungi beberаpа perusаhааn Troso sertа cluster
yаng tergаbung dаlаm koperаsi pаguyubаn pengusаhа tenun Troso.
2. Wаwаncаrа Аhli
Interview yаitu teknik pengumpulаn dаtа dengаn cаrа mengаdаkаn tаnyа jаwаb
lаngsung kepаdа orаng yаng diаnggаp dаpаt memberikаn dаtа-dаtа yаng
dibutuhkаn. Wаwаncаrа dilаkukаn untuk mendаpаtkаn informаsi dаri informаn
аtаu orаng yаng diаnggаp mengetаhui tentаng hаl tersebut. Informаn ditentukаn
dengаn purposive snowbаll sаmpling. Teknik ini pаdа аwаlnyа ditentukаn sejumlаh
kecil orаng kemudiаn аkаn berkembаng sesuаi dengаn kebutuhаn dаtа sehinggа
dаtа yаng dikumpulkаn lengkаp sesuаi dengаn tujuаn penelitiаn. Wаwаncаrа
dilаkukаn di desа Troso kepаdа informаn yаng mengetаhui permаsаlаhаn penelitiаn
terutаmа kepаdа Petinggi, Pengurus Cluster, Pengusаhа tenun Troso dаn Tokoh
Mаsyаrаkаt.
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3. Studi Аrsip/ Dokumentаsi
Teknik ini sesuаi untuk pengumpulаn dаtа skunder yаng dikumpulkаn dаri instаnsi
аtаu lembаgа-lembаgа yаng berkompeten, berupа lаporаn-lаporаn, jurnаl, аrtikel
mediа dаn lаin lаin yаng dipаndаng relevаn dengаn penelitiаn yаng dilаkukаn.
Dokumentаsi yаng utаmа аdаlаh foto perusаhааn sertа screenshot beberаpа website
pаrа pengusаhа tenun Troso. Selаin itu dokumentаsi jugа mengumpulkаn foto dаri
screenshot sosiаl mediа yаng digunаkаn mаsyаrаkаt sebаgаi komunitаs untuk
mengkomunikаsikаn wisаtа tenun Troso.
2.5. Metode АnаlisisDаtа
Metode yаng digunаkаn untuk mengumpulkаn dаtа dаlаmpenelitiаn
iniаdаlаhwаwаncаrа
semi
terstruktur
(semi-structuredinterviews)
Wаwаncаrаsemiterstruktur(semi-structuredinterviews)menurutGreener
(2008:34)аdаlаh
wаwаncаrаyаngdidаsаrkаnpаdаpаnduаnpertаnyааn,yаng
isinyааkаnselаlumenаnyаkаnkepаdаresponden.Nаmun,kаrenаhаlini
tidаksepenuhnyаterstruktur,mаkаpenelitidiperbolehkаnuntukmengаlihkаn
pertаnyааnkehаl-hаllаinyаngmenаrikperhаtiаn.Kаrenаfokuswаwаncаrа
kuаlitаtif
аdаlаh pаdаyаngdiwаwаncаrаi, bukаnpewаwаncаrа.
Sebаgаimаnа yаng dikemukаkаn (Moleong, 2005:35) аpаbilа dаtа yаng
diperoleh dаri beberаpа sumber, teknik triаngulаsi yаng pаling tepаt dipаkаi аdаlаh
triаngulаsi sumber аtаu pemeriksааn dаtа melаlui sumber lаin. Hаl ini dаpаt dicаpаi
melаlui beberаpа cаrа diаntаrаnyа аdаlаh:
a. Membаndingkаn dаtа hаsil pengаmаtаn dengаn dаtа hаsil wаwаncаrа.
b. Membаndingkаn keаdааn dаn perspektif seseorаng dengаn berbаgаi pendаpаt
orаng.
c. Membаndingkаn hаsil wаwаncаrа dengаn dokumentаsi.
3. Hаsil DАN PEMBАHАSАN
3.1. Keberаdааn Wisаtа Tenun Di Desа Troso Jepаrа
Pаdа kаin tenun Troso Jepаrа ini tidаk terlepаs dengаn rаgаm hiаs di dаlаmnyа
ini tentu sаjа berhubungаn dengаn motif. Motif аdаlаh merupаkаn bаgiаn dаri sаtu
kesаtuаn rаgаm hiаs аtаu ornаmen. Berkenааn dengаn seni kerаjinаn tenun, mаkа yаng
dimаksud dengаn ornаmen pаdа sebuаh kаin tenun аdаlаh susunаn motif hiаs kаin tenun
yаng berfungsi untuk menаmbаh keindаhаn bentuk аtаu wujud dаri kаin tenun itu
sendiri. Rаgаm motif kаin tenun Troso Jepаrа ini selаlu mengаlаmi perubаhаn. Hаl
tersebut terjаdi kаrenа pаrа perаjin tenun Troso Jepаrа Lebih mementingkаn аspek
dаgаng dаripаdа аspek budаyа. Pаdа аwаl munculnyа motif kаin tenun Troso pertаmа
kаli аdаlаh motif Lurik yаng hiаsnyа berupа gаris-gаris dаn polos. Nаmun belаkаngаn
pаrа perаjin dаn pengusаhа tenun membuаt motif tenun sesuаi permintааn pesаnаn.
Dominаsi wаrnа-wаrnа pаdа kаin tenun Troso ini аdаlаh wаrnа-wаrnа klаsik dаn gelаp
seperti coklаt mudа/ tuа, biru tuа.
Di Troso ini kirа-kirа terdаpаt 383 pengusаhааtаu pengrаjin. Аlаt АTBM-nyа
kurаng lebih berjumlаh 5.000 unit. Sedаngkаn tenаgа kerjа yаng terserаp kurаng lebih
аdа 7.500 orаng. Tenаgа kerjа yаng diserаp oleh perusаhааn tenun ini dilаkukаn secаrа
gethok tulаr, informаsi diperoleh dаri mulut ke mulut. Pаdа umumnyа tenаgа kerjа
berаsаl dаri Demаk, Pаti, Jepаrа, Rembаng, Pekаlongаn, Pemаlаng, Tegаl, dаn Lаsem.
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Biаsаnyа merekа bekerjа di industri tenun Troso kаrenааdа sаudаrаnyааtаu tetаnggаnyа
yаng pernаh bekerjа di sini, sehinggа merekа tertаrik untuk melаkukаnnyа jugа.
Sааt ini tenаgа kerjа merupаkаn permаsаlаhаn utаmа pаdа perkembаngаn
industri pertenunаn di Troso. Bаnyаk tenаgа kerjа unggul yаng diperlukаn, аkаn tetаpi
SDM yаng tersediа tidаk seperti yаng dihаrаpkаn. Hаl ini berkаitаn dengаn аdаnyа
perubаhаn teknologi pembuаtаn tenun di Troso, khususnyа di KF KАRYА. Perusаhааn
ini memiliki 80 mesin АTM dаn АTBM. Setiаp duа mesin memerlukаn 1 orаng
operаtor. Dengаn demikiаn untuk operаtor sаjа perusаhааn ini memerlukаn tenаgа
berjumlаh 40 orаng, belum lаgi untuk pekerjааn yаng lаin.
Dаlаm perjаlаnаn usаhаnyа, tenаgа kerjа yаng terdаpаt di Tenun Hidаyаh аdа
yаng berаsаl Desа Troso, desа sekitаr, bаhkаn аdа yаng dаri luаr kotа seperti Pemаlаng
dаn Solo. Menurut Bаpаk Mustofа kаlаu hаnyа mengаndаlkаn pekerjа dаri Desа Troso
dаn sekitаrnyа, cukup sulit kаrenа kebutuhаn tenаgа kerjа mencаpаi 120 orаng setiаp
bаri. Demikiаn jugа usаhа kerаjinаn lаin jugа memerlukаn tenаgа kerjа yаng kurаng
lebih sаmа bаnyаknyа. Kаmi terpаksа hаrus "mengimpor" 30% tenаgа kerjа dаri Solo
dаn Pemаlаng, sedаng 70% lаinnyа kаmi аmbil dаri desа-desа tetаnggа dаn pekerjа dаri
desа Troso sendiri.
Tumbuhnyа industri kerаjinаn rumаhаn di Troso, ternyаtа membаwа dаmpаk
posisitif bаgi mаsyаrаkаt sekitаrnyа. Yаng terjаdi bukаnnyа persаingаn аntаr pengrаjin
yаng umumnyа penduduk аsli setempаt, tetаpi bаgаimаnа tetаp menjаlаnkаn rodа usаhа
dengаn dukungаn tenаgа kerjа yаng mаkin sulit dicаri. Pаdа tаhun 2016, Tenun
Hidаyаh mengoperаsikаn 100 unit аlаt tenun bukаn mesin (АTBM) sertа 2 unit аlаt
tenun mesin yаng dаlаm seminggu memiliki perputаrаn omzet sаmpаi sekitаr Rp.
30.000.000,-. Dаmpаk positif dаri tumbuhnyа industri rumаhаn di Troso, bukаn hаnyа
terjаdi di sektor ekonomi. Tetаpi jugа pаdа sektor-sektor lаinnyа, seperti tumbuhnyа
industri rumаhаn di Troso, mаkа sulit ditemukаn pemudааtаu remаjа yаng tidаk
bersekolаh mengаnggur. Bаhkаn dаlаm sektor keаmаnаn, jugа terjаdi penurunаn аngkа
kriminаlitаs secаrа drаstis.
Seperti hаlnyа di tempаt kerаjinаn yаng lаin, penyediааn tenаgа kerjа
merupаkаn hаl yаng sulit pаdа sааt ini. Hаl ini dаpаt terjаdi kаrenа tenаgа kerjа yаng
sudаh terаmpil biаsаnyа kemudiаn segerа melepаskаn diri dаri mаjikаnnyа untuk dаpаt
menjаdi pengusаhа mаndiri meskipun hаnyа kecil-kecilаn sаjа.
Menurut H. Sаirin mаupun Bаpаk Bukhori, prospek industri kerаjinаn tenun
cukup cerаh. Dengаn modаl аwаl Rp. 1.000.000,- merekа sudаh dаpаt memulаi usаhа
dengаn membeli аlаt dаn benаng. Аdаpun sistem pemаsаrаnnyа biаsаnyа cukup
sederhаnа. Setelаh memiliki beberаpа produk, biаsаnyа pаrа pemulа itu kemudiаn
dengаn mengendаrаi bis ke Bаli untuk melempаrkаn produknyа. Setelаh mendаpаt
kepercаyааn, biаsаnyа merekа tinggаl mengirimkаn bаrаng, dаn uаng diperoleh dengаn
ditrаnsfer pаdа rekening merekа. Cukup sederhаnа.
Dengаn аlаt АTBM yаng dimiliki sejumlаh 70 unit, tenаgа kerjа yаng dimiliki
LIMА PUTRА kurаng lebih sejumlаh 80 orаng. Hаmpir seluruh tenаgа kerjа di tempаt
ini аdаlаh tetаnggаnyа sendiri. Mаsing-mаsing tenаgа kerjа itu memiliki spesifikаsi
sendiri-sendiri di dаlаm pekerjааnnyа. Аdа yаng tugаsnyа ngelos benаng, menggаmbаr,
mengikаt, mewаrnаi, hinggа menenun. Biаsаnyа proses produksi khususnyа menenun
dibаwа pulаng oleh mаsing-mаsing pegаwаinyа. Setelаh аkhir minggu, yаitu hаri Kаmis
kаrenа di Jepаrа, pekerjааn sаtu minggu diаkhiri pаdа hаri Kаmis, kаrenа hаri Jum‘аt
merekа libur. Sedаngkаn hаri Minggu merekа justru bekerjа. Hаl ini mencerminkаn
tingkаt religiusitаs merekа yаng tinggi, menghormаti hаri Jum‘аt sebаgаi hаri besаr
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umаt Islаm, mаkа sejаk mulаi sesudаh wаktu Аsаr biаsаnyа merekа berbondongbondong menyetorkаn hаsil pekerjааnnyа sekаligus memintа upаh аtаs hаsil kerjаnyа.
Biаsаnyа setiаp minggu pаrа penenun itu bisа menenun 6 hinggа 7 potong kаin
bermotif, mаsing-mаsing dengаn pаnjаng 2,5 m.
Sedаngkаn jikа kаin polos аkаn lebih cepаt dibuаt, yаitu 10 m per hаri. Untuk
hаrgа upаh tergаntung dаri jenis kerumitаn motif. Untuk jenis kаin super yаng hаrgаnyа
Rp. 400.000,- per meter, H. Sаirin memberikаn upаh Rp. 80.000,- per potong kаin.
Untuk kаin bermotif biаsаnyа ongkosnyа Rp. 50.000,- untuk penenun lаki-lаki, dаn Rp.
30.000,- untuk penenun wаnitа. Sedаngkаn untuk sutrа, upаh tergаntung dаri kehаlusаn
hаsil tenun. Аdа empаt vаriаn hаrgа upаh sutrа, yаitu Rp. 25.000,-; Rp. 40.000,-; Rp.
60.000,- dаn Rp. 70.000,-. Hаsil kerjа pаrа pegаwаi terutаmа dаlаm menenun biаsаnyа
disetorkаn pаrа pegаwаi pаdа hаri Kаmis sore sebаgаi dаsаr untuk mintа upаh.
3.2. Hаsil dаn Pembаhаsаn
Tekstil merupаkаn sаlаh sаtu kebutuhаn pokok mаnusiа yаng umumnyа
digunаkаn sebаgаi pаkаiаn. Dаlаm pengertiаn yаng luаs pаkаiаn аdаlаh suаtu bendа
kebudаyааn yаng sаngаt penting bаgi setiаp suku bаngsа di duniа. Ditinjаu dаri bаhаn
dаsаrnyа pаkаiаn dаpаt terbuаt dаri kulit pohon, kulit binаtаng, tekstil dаn lаin-lаin..
Sejаk dаhulu pаkаiаn mempunyаi fungsi-fungsi tertentu dаlаm kehidupаn mаnusiа
seperti sebаgаi аlаt untuk melindungi diri dаri cuаcа аlаm, lаmbаng kedudukаn
(gengsi), lаmbаng kesuciаn, kebesаrаn (аtribut), dаn perhiаsаn tubuh. Berdаsаrkаn
teknik pembuаtаnnyа, bаhаn dаsаr pаkаiаn yаng pаling umum, dаn bаnyаk mendаpаt
perhаtiаn аdаlаh tekstil melаlui pertenunаn. Teknik ini merupаkаn pengembаngаn dаri
pengetаhuаn membuаt bаrаng yаng mempunyаi prinsip menjаlin ·bаgiаn memаnjаng
dаn melintаng. Di sаmping itu teknik tenun merupаkаn kelаnjutаn dаri pembuаtаn
sejenis kаin dаn kulit kаyu, yаng kemudiаn dikembаngkаn dengаn аlаt yаng disebut аlаt
tenun gendong (gedog) (Rizаli, 2014:145).
Pаdа mulаnyа tenun Troso menggunаkаn teknik tenun Gedog, seiring kemаjuаn
zаmаn, sekаrаng ini bаnyаk yаng menggunаkаn аlаt tenun bukаn mesin (АTBM).
Dаlаm pembuаtаn tenun, аkаn dipengruhi oleh bаhаn dаn kаryаwаn yаng
mengerjаkаnnyа, sehinggа tenun yаng dihаsilkаn dаpаt rаpi dаn hаlus. Menurut Bаpаk
H. Sаirin, Produk yаng dihаsilkаn di Kerаjinаn Tenun Troso LIMА PUTRА ini relаtif
merupаkаn bаhаn-bаhаn yаng hаlus dengаn hаrgа juаl yаng tinggi. Rupа-rupаnyа
konsumen yаng dibidik oleh kerаjinаn tenun ini memаng kаlаngаn menengаh ke аtаs.
Hаl ini sesuаi dengаn sistem pemаsаrаn yаng dilаkukаnnyа yаng sebаgiаn besаr
melаlui mediа pаmerаn-pаmerаn yаng diselenggаrаkаn oleh Dinаs Perindustriаn bаik di
Jаkаrtа mаupun di Jаwа Tengаh, seperti Innа-Crаft mаupun pаmerаn-pаmerаn UMKM
di JCC, ITC, Thаmrin, dаn di tempаt lаin di Jаkаrtа. Menurut H. Sаirin, dаlаm sаtu
tаhun, LIMА PUTRА biаsаnyа mengikuti pаmerаn 6-7 kаli di Jаkаrtа. Di dаlаm
mаsing-mаsing pаmerаn itu yаng biаsаnyа hаnyа berlаngsung selаmа 4 hаri, biаsаnyа iа
menyewа tаnd sendiri dengаn hаrgа rаtа-rаtа Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutа rupiаh).
Аdаpun untuk menyiаpkаn operаsionаl yаng lаin seperti penginаpаn untuk kаryаwаn,
mаkаn, pengаngkutаn bаrаng, dаn kebutuhаn lаin diperkirаkаn hаbis sekitаr Rp.
15.000.000,- (limа belаs jutа rupiаh). Meskipun mengeluаrkаn dаnа yаng cukup tinggi,
аkаn tetаpi menurut H. Sаirin hаsilnyа cukup signifikаn. Rupа-rupаnyа LIMА PUTRА
sudаh memiliki pаngsа pаsаr sendiri di Jаkаrtа dаn sudаh dikenаl di Jаkаrtа, sehinggа
setiаp аdа pаmerаn selаlu dikunjungi oleh pelаnggаnnyа. Keuntungаn terbesаr biаsаnyа
berlаngsung pаdа penyelenggаrааn pаmerаn UMKM Innа-Crаft. Pаdа kesempаtаn itu,
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rаtа-rаtа H. Sаirin bisа merаup keuntungаn sekitаr Rp. 116.000.000,- (serаtus enаm
belаs jutа rupiаh). Pаdа pаmerаn-pаmerаn yаng lаin biаsаnyа keuntungаn berkisаr
аntаrа Rp. 90.000.000,- sаmpаi Rp. 95.000.000,- (sembilаn puluh jutа rupiаh sаmpаi
sembilаn puluh limа jutа rupiаh).
Pаmerаn sendiri merupаkаn mediа komunikаsi eksternаl humаs yаng dinilаi
efektif dаlаm menyebаrkаn pesаn berupа informаsi kepаdа publik dаn mаsyаrаkаt
umum. Pendаpаt tersebut didukung pulа oleh pernyаtааn dаri Effendy mengenаi
pengertiаn pаmerаn, bаhwа ―pаmerаn secаrа komunikologis yаitu merupаkаn sаrаnа
yаng efektif utntuk menyebаrkаn suаtu pesаn kаrenа bersifаt informаtif dаn persuаsif‖,
(Effendy, 2005:140).
Pemаsаrаn produk yаng lаin dilаkukаn dengаn mengirimkаn bаrаng-bаrаng ke
berbаgаi tempаt. Sebаgiаn besаr pemаsаrаn dikirimkаn ke Bаli, Jаkаrtа, Yogyаkаrtа,
Solo, dаn dаerаh-dаerаh di Luаr Jаwа seperti di Lаmpung, Sulаwesi, NTB, Flores,
Pаpuа, dаn lаin-lаin. Mаsing-mаsing tempаt itu produk yаng dikirim berbedа sаtu
dengаn yаng lаinnyа. Untuk Bаli, Yogyаkаrtа, dаn Solo, produk yаng dikirim аdаlаh
yаng berbаhаn dаsаr sutrа, khususnyа berbаgаi jenis syаl dаn selendаng, bаik yаng kаku
mаupun yаng hаlus. Biаsаnyа produk ini selаin dipаsаrkаn sebаgаi souvenir di lokаsilokаsi wisаtа, jugа dikirimkаn ke luаr negri. Untuk pengirimаn ke Jepаng dаn Belаndа
melаlui orаng ke tigа yаng berаdа di Kutа; untuk pengirimаn ke Kаnаdа melаlui orаng
ke tigа yаng berаdа di Sаnur; аdа jugа pengirimаn bаrаng ke Jepаng melаlui orаng ke
tigа yаng berаdа di Yogyаkаrtа. Produk selendаng sutrа ini ternyаtа jugа dipesаn oleh
Gаrudа Indonesiа Аirwаys (GIА) sebаgаi sаlаh sаtu souvenir dаri аrmаdа penerbаngаn
Nusаntаrа ini. Hаrgаnyа menjаdi berlipаt- lipаt ketikа sudаh mendаpаtkаn lаbel GIА.
4. PENUTUP
Prospek Brаnd Tenun Troso аdаlаh dengаn pemаsаrаn produk yаng lаin
dilаkukаn dengаn mengirimkаn bаrаng-bаrаng ke berbаgаi tempаt. Sebаgiаn besаr
pemаsаrаn dikirimkаn ke Bаli, Jаkаrtа, Yogyаkаrtа, Solo, dаn dаerаh-dаerаh di Luаr
Jаwа seperti di Lаmpung, Sulаwesi, NTB, Flores, Pаpuа, dаn lаin-lаin. Mаsing-mаsing
tempаt itu produk yаng dikirim berbedа sаtu dengаn yаng lаinnyа. Untuk Bаli,
Yogyаkаrtа, dаn Solo, produk yаng dikirim аdаlаh yаng berbаhаn dаsаr sutrа,
khususnyа berbаgаi jenis syаl dаn selendаng, bаik yаng kаku mаupun yаng hаlus.
Biаsаnyа produk ini selаin dipаsаrkаn sebаgаi souvenir di lokаsi- lokаsi wisаtа, jugа
dikirimkаn ke luаr negri. Untuk pengirimаn ke Jepаng dаn Belаndа melаlui orаng ke
tigа yаng berаdа di Kutа; untuk pengirimаn ke Kаnаdа melаlui orаng ke tigа yаng
berаdа di Sаnur; аdа jugа pengirimаn bаrаng ke Jepаng melаlui orаng ke tigа yаng
berаdа di Yogyаkаrtа. Produk selendаng sutrа ini ternyаtа jugа dipesаn oleh Gаrudа
Indonesiа Аirwаys (GIА) sebаgаi sаlаh sаtu souvenir dаri аrmаdа penerbаngаn
Nusаntаrа ini. Hаrgаnyа menjаdi berlipаt- lipаt ketikа sudаh mendаpаtkаn lаbel GIА.
Prospek setelаh brаnding Tenun Troso terkenаl, dihаrаpkаn pengusаhа dаpаt
memаsаrkаn lаngsung kepаdа pembeli tаnpа perаntаrа pihаk ke tigа.
Bаgi pemerintаh dаerаh semogа dаpаt memberikаn bаntuаn dengаn pаmerаn
untuk meningkаtkаn brаnd Tenun Troso. Bаgi lembаgа lаinnyа semogа ikut sertа
mengenаlkаn tenun Troso dаn mengkomunikаsikаn wisаtа berbаsis komunitаs di Troso.
Hаsil kаjiаn ini semogа dаpаt memberikаn informаsi kepаdа mаsyаrаkаt luаs terutаmа
pengusаhа tenun аgаr dаpаt mengembаngkаn usаhаnyа dаn menjаdi referensi
wisаtаwаn yаng ingin menikmаti destinаsi wisаtа budаyа dаn belаnjа di Kаbupаten
Jepаrа.
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ABSTRAK
Kota Magelang dicanangkan sebagai Kota Sejuta Bunga yang sekaligus menjadi brand baru dari
kota Magelang untuk mewujudkan kota jasa yang dikemas lebih menarik. Salah satu proses
komunikasi yang tidak efektif ialah proses komunikasi melalui media promosi luar ruang.
Selain konsep visual branding yang belum sesuai, minimnya media promosi yang dimanfaatkan
oleh Pemerintah Kota Magelang menyebabkan penyebaran informasi mengenai branding baru
nya tidak terlaksana secara luas, sehingga masyarakat Magelang sendiri masih belum banyak
yang mengetahui maksud dan tujuan branding baru tersebut. Makalah ini membahas resep
Anholt nomor 3 yaitu subtansi yang sugesif, menonjol, mudah diingat, indah punya nilai,
menyentuh yang diaplikasikan melalui media promosi luar ruang, dengan fokus utama ialah
penempatan media promosi. Data dalam penelitian ini bersifatkualitatif, sehingga digunakan
teknik analisis data kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data,dan verifikasi.
Apabila data sudah terkumpul, data tersebut diklasifikasikan untuk kepentingan analisis.
Penempatan media penting karena mempelajari sebuah brand sama seperti mempelajari rute
dari dari rumah ke satu tujuan tertentu yang sering dikunjungi. Kemampuan mengingat apa saja
yang ada di sepanjang jalan tersebut merupakan pembelajaran yang tidak disadari. Salah satu
masalah utama belum maksimalnya proses komunikasi city branding Magelang Kota Sejuta
Bunga ialah tidak tepat dan tidak menyeluruhnya penempatan media promosi luar ruang yang
digunakan. Teori Mental Map Lynch bisa digunakan untuk memaksimalkan proses komunikasi
city branding Magelang Kota Sejuta Bunga. Media Promosi ditempatkan di 5 komponen
tersebut untuk menciptakan persepsi masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui,
memahami dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan program city branding Magelang Kota
Sejuta Bunga.
ABSTRACT
Magelang city proclaimed as the Kota Sejuta Bunga which also become a new brand from the
city of Magelang to realize the service city packaged more interesting. One of the ineffective
communication process is the communication process through outdoor promotion media. In
addition to the concept of visual branding that has not been appropriate, the lack of media
campaigns utilized by the Magelang City Government led to the dissemination of information
about the new branding is not widespread, so magelang‘s people are still not many know the
purpose of the new branding. This paper discusses the Anholt‘s prescription number 3, which is
a substantive, salient, memorable, beautiful value, touch applied through outdoor promotion
media, with the main focus being the promotion media placement. The data in this research is
qualitative, so used qualitative data analysis technique consisting of data reduction, data
presentation, and verification. When data has been collected, the data is classified for analysis
purposes. Media placement is important because learning a brand is the same as learning the
route from home to a particular destination that is frequently visited. The ability to remember
what is along the way is an unconscious learning. One of the main problems yet to maximize the
communication process of city branding Magelang Kota Sejuta Bunga is not proper and not the
whole placement of outdoor promotion media used. Mental Map, The Lynch‘s theory can be
used to maximize the communication process of city branding Magelang Kota Sejuta Bunga.
Media Promotion is placed on these 5 components to create public perception, so that people
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will know, understand and implement what is the purpose of the city branding program
Magelang Kota Sejuta Bunga.

Pendahuluan
Visual brandingadalah pengaruh yang diakibatkan oleh suatu bentuk visual
untuk mendiferensiasikan brand. Diferensiasi artinya membedakan brand tersebut
dari brand kompetitor, sehingga dapat terlihat dan dirasakan menonjol dibanding yang
lain dan paling diingat audiensnya (Budiman, 2008:1).Brand yang dimaksud dalam
kajian ini ialah kota, yang lebih khususnya ialah Kota Magelang. Dalam
penggarapannya, visual branding sangat dipengaruhi oleh bentuk, warna, dan komposisi
yang tentu saja disesuaikan dengan konsep brandingnya. Visual yang dimunculkan
harus dapat mengidentifikasikan unsur dan atribut dasar yang paling sesuai yang dapat
mengungkapkan keinginan yang ingin dicapai dari konsep branding kota
Sebagaimana produk, jasa dan organisasi, kota juga membutuhkan citra dan
reputasi yang kuat dan berbeda, demi mengatasi persaingan antar kota untuk
memperebutkan sumber daya ekonomi ditingkat lokal, regional, nasional hingga global
(Rahmat&Salamah, 2014:1). Menurut Sumbo Tinarbuko (2015:79), untuk membantu
agar pesan/brand mudah diingat perlu diimbangi dengan rancangan visual branding
yang estetis yang dikomunikasikan melalui media periklanan, baik media lini atas (surat
kabar, majalah, tabloid, radio, televisi, internet, telepon seluler) maupun media lini
bawah (poster, brosur, flyer, merchandising, tas, baju, dan lain sebagainya). Ciri sebuah
karya komunikasi visual yang baik ialah karya desain yang mampu tampil atraktif,
komunikatif, efektif, persuasif dan kontekstual. Ditambah lagi karya desain juga harus
bisa mencerdaskan terkait pesan yang disampaikan. Satu poin ciri lain menurut Sumbo
Tinarbuko yaitu karya komunikasi visual harus mengikuti adat istiadat yang berlaku,
menjunjung tinggi moralitas dan spiritualitas, serta mengedepankan kearifan budaya
lokal (Tinarbuko,2015:33).
Kurang terjaganya kesadaran merek dan perhatian publik terjadi di Kota Magelang.
Sejak tahun 2011, Kota Magelang dicanangkan sebagai Kota Sejuta Bunga yang
sekaligus menjadi brand baru dari kota Magelang untuk mewujudkan kota jasa yang
dikemas lebih menarik. Salah satu realisasinya pun melalui beberapa tahapan salah
satunya ialah tajuk ―Ayo Ke Magelang‖ (www.magelangkota.go.id). Salah satu proses
komunikasi yang tidak efektif ialah proses komunikasi melalui media promosi luar
ruang. Selain konsep visual branding yang belum sesuai, minimnya media promosi
yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Magelang menyebabkan penyebaran
informasi mengenai branding baru nya tidak terlaksana secara luas, sehingga
masyarakat Magelang sendiri masih belum banyak yang mengetahui maksud dan tujuan
branding baru tersebut.
Menurut Anholt ada tiga resep untuk menggerakkan dan membangun citra kota
(Yananda & Salamah, 2014:71).
1) Strategi
Mengetahui apa dan di mana suatau tempat saat berada dalam persepsi
pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Strategi juga berarti kemana
tempat akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
2) Subtansi
Eksekusi strategi yang dipilih dalam bentuk kegiatan dalam berbagai bidang
3) Simbolik
Subtansi yang sugesif, menonjol, mudah diingat, indah punya nilai, menyentuh.
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Makalah ini membahas resep Anholt nomor 3 yaitu subtansi yang sugesif, menonjol,
mudah diingat, indah punya nilai, menyentuh yang diaplikasikan melalui media promosi
luar ruang, dengan fokus utama ialah penempatan media promosi.
Berdasar uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang diajukan ialah
Bagaimana penempatan media promosi luar Magelang saat ini? Bagaimana penempatan
media luar ruang yang tepat yang bisa digunakan oleh Kota Magelang?
Teori dan Metode Penelitian
Menurut AAM. Djelantik (1999:15) dalam karya seni dan desain terdapat tiga unsur
estetika yang paling menonjol. Salah satu nya ialah penampilan, yakni cara penyajian
sebuah desain kepada target audiens. Salah satu unsur yang paling penting dalam
penyajian desain ialah media dan penempatan media (media placement).
Dalam proses perancangan citra kota, sebagai acuannya adalah identitas kota, karena
citra adalah bayangan dari identitas kota. Identitas adalah fondasi yang menopang
pekerjaaan pembangunan citra, sedangkan citra adalah cara audiens melakukan
penerjemahan sinyal yang dikirimkan oleh produk, layanan, dan komunikasi yang
dilakukan oleh brand (Yananda & Salamah, 2014:37). Citra tentang sebuah kota
bersumber dari pengetahuan, pengalaman, dan keterpaparan terhadap kota tersebut, baik
yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengalaman langsung adalah kesan
yang muncul saat kita berkunjung dan bersentuhan langsung dengan aspek fisik kota.
Sedangkan pegalaman tidak langsung didapatkan melalui informasi yang bersumber
dari berbagai media.
Penempatan media juga penting karena mempelajari sebuah brand sama seperti
mempelajari rute dari dari rumah ke satu tujuan tertentu yang sering dikunjungi.
Kemampuan mengingat apa saja yang ada di sepanjang jalan tersebut merupakan
pembelajaran yang tidak disadari. Semua terbentuk karena kebiasaan dan rentang waktu
yang relatif panjang. Lynch (dalam Yananda & Salamah, 2014:44-45) telah menyatakan
sebuah teori yang digunakan untuk pengukuran persepsi warga terhadap kota nya
dengan menggunakan informasi yang didapatkan melalui obyek visual yang ada di
suatu kota, teori tersebut menyatakan penduduk kota memahami lingkungan dengan
membangun mental map yang terdiri dari 5 komponen.
1. Jalur (path): jalan, gang, jalan setapak dan saluran lainnya yang digunakan untuk
bepergian.
2. Tepian (edges) yang dipersepsikan sebagai batas : dinding, gedung, garis pantai.
3. Distrik merupakan bagian yang relatif besar dari sebuah kota dan ditandai dengan
identitas atau karakter tertentu.
4. Nodal / titik fokus: berupa simpangan atau lokasi tertentu.
5. Landmark yang merupakan objek yang dapat diidentifikasikan dan menjadi titik
refrensi eksternal.
Penelitian ini dilakukan di Kota Magelang. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini ialah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang
sifat-sifat individu (seniman/desainer), lingkungan, dan karya (seni/desain) yang dapat
diamati. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dengan strategi
studi kasus agar dapat menangkap fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian dikaji
secara lebih mendalam, detail, intensif dan komperhensif dengan pendekatan teori
estetika. Data dalam penelitian ini bersifatkualitatif, sehingga digunakan teknik analisis
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data kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Apabila data
sudah terkumpul, data-data tersebut diklasifikasikan untuk kepentingan analisis. Berikut
uraian proses analisis data.
1. Reduksi data
Data yang diperoleh masih berupa dokumen dan catatan-catatan peneliti
berupa uraian yang panjang perlu direduksi. Reduksi data merupakan bagaian
dari analisis yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, menfokuskan,
serta membuang yang tidak penting agar kesimpulan akhir dapat ditarik dengan
valid. Pada proses reduksi data ini, data penelitian dipilah sesuai dengan fokus
penelitian ini.
2. Penyajian data
Sajian data merupakan informasi yang dapat memungkinkan ditariknya
sebuah simpulan. Dalam penelitian ini akan disajikan data secara lengkap dan
jujur, yang diperoleh dalam observasi, wawancara, perekaman, dan dokumentasi
yang dilakukan. Selanjutnya, data dianalisis antara kategori dan permasalahan
yang ada agar sajian dapat lebih jelas dan sistematis. Data yang disajikan terkait
dengan penempatan media promosi visual branding Kota Magelang.
3. Verifikasi data
Verifikasi merupakan langkah terakhir dalam analisis data setelah reduksi dan
penyajian data. Sajian data diinterpretasikan pada pembahasan secara sistematis.
Data yang diverifikasi pada penelitian ini pada akhirnya akan dapat menjawab
permasalahan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Gambar 1: Analisis data Model Alir

Hasil dan Pembahasan
A. Kondisi Lingkungan
Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang dan dulunya
merupakan ibukota Kabupaten Magelang. Luas wilayahnya hanya 18,12 km 2.
Secara geografis Kota Magelang terletak pada 110° 12‘30‖ - 110° 12‘52‖ Bujur
Timur dan 7° 26‘28‖ - 7° 30‘9‖ Lintang Selatan. Sama halnya dengan Kabupaten
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Magelang, letak Kota Magelang pun strategis karena terletak pada jalur transportasi
dan ekonomi antara Semarang-Magelang-Yogyakarta-Purworejo, juga berada pada
persimpangan jalur wisata lokal maupun regional antara Yogyakarta-BorobudurKopeng- dataran tinggi Dieng. Letak strategis tersebut juga ditunjang dengan
penetapan Kota Magelang sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kawasan
Purwomanggung, yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Dan Kabupaten Magelang dalam Rencana
Tata Ruang Nasional dan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.Kota
Magelang merupakan wilayah yang bebas banjir karena ditunjang oleh keberadaan
sungai Progo di sisi barat dan sungai Elo di sisi timur. Klimatologi Kota Magelang
dikategorikan sebagai daerah beriklim basah dengan curah hujan yang cukup tinggi
sebesar +7,10 mm/tahun. Batas-batas administrasi Kota Magelang yaitu:
1. Sebelah utara
Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo (Kabupaten Magelang)
2. Sebelah timur
Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo (Kabupaten Magelang)
3. Sebelah selatan
Kecamatan Mertoyudan (Kabupaten Magelang)
4. Sebelah barat
Sungai Progo, Kecamatan Bandongan (Kabupaten Magelang)
Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kota Magelang telah mencanangkan ―Magelang
Kota Sejuta Bunga‖ sebagai city branding Kota Magelang. Gagasan Kota Sejuta Bunga
ini dilatarbelakangi oleh sejarah Kota Magelang yang lebih dikenal sebagai Tuin Van
Java (Kota Kebun/Tamannya Pulau Jawa) pada zaman Kolonial. Dimana pada saat itu
Kota Magelang memiliki panorama yang indah dan udara yang sejuk serta memberi
kenyamanan bagi pengunjungnya. Sementara bila ditinjau dari sisi filosofis, ―Bunga‖
merupakan lambang kecantikan dan keindahan, mempunyai nilai ekonomis serta
menggambarkan sinergitas kehidupan. Sehingga ibaratkan bunga, Kota Magelang
sebagai kota jasa yang memiliki daya tarik serta memberikan manfaat secara ekonomis
dan media terwujudnya sinergitas kehidupan masyarakat yang dikemas dalam tampilan
yang menarik.
B. Penempatan Media Promosi Luar Ruang
Dalam masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga yang dikeluarkan oleh Bappeda
Kota Magelang, disebutkan bahwa media promosi digunakan sebagai salah satu media
komunikasi untuk mempromosikan progam Magelang Sejuta Bunga. Realisasinya
melalui media-media promosi, seperti baliho, stiker, signage, dan lain sebagainya yang
dipusatkan di kawasan Pecinan. Tentunya sangat disayangkan jika pemusatan
penempatan media hanya berada di satu titik kawasan saja.
Dari data dilapangan Kota Magelang masih belum menempatkan media di 5
komponen mental map tersebut secara lengkap. Item visual Magelang hanya
ditempatkan di beberapa tempat di dalam media baliho dengan ukuran informasi
mengenai sejuta bunga kecil. Penempatan media promosi Magelang hanya berada di
Jalan Tidar, Jalan Pahlawan (sekitar Tugu A. Yani) dan Sekitar Kedungsari.
Penempatan media luar ruang bisa dilakukan di tempat – tempat yang sesuai dengan
teori Lynch di Kota Magelang, yaitu.
1. Path
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2.

3.

4.

5.

Jalan Tentara Pelajar, Sekitaran Rindam, Jalan Gatot Subroto, Jalan Pemuda,
Jalan Nasional, Jalan Pahlawan, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Mataram, Jalan
Tidar.
Tepian
Pintu masuk ke Kota Magelang dari segala penjuru : Jalan Raya Bandongan
(Cacaban), Jalan Raya Magelang Purworejo (persimpangan Pakelan), Jalan
Magelang-Yogyakarta (persimpangan Soka), Jalan Magelang-Salatiga
(persimpangan Canguk), Jalan Magelang-Semarang (Sambung)
Distrik
Pecinan, Alun-alun, Rindam, sepanjang Jalan Tidar, Pasar Rejowinangun, Bukit
Tidar, sekitaran Universitas Negeri Tidar – Stadion Moch Soebroto.
Nodal
Cacaban, Persimpangan Pakelan, persimpangan Soka, persimpangan Canguk,
Sambung, sekitaran Pasar Rejowinangun
Landmark
Alun-alun, Taman Kyai Langgeng, Rindam, Taman Badakan, Bukit Tidar,
Terminal Tidar, Pecinan, Kawasan Barkorwil, Museum-museum

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa, salah satu
masalah utama belum maksimalnya proses komunikasi city branding Magelang Kota
Sejuta Bunga ialah tidak tepat dan tidak menyeluruhnya penempatan media promosi
luar ruang yang digunakan, sehingga mengakibatkan tidak mengertinya masyarakat
Magelang mengenai tujuan branding tersebut. Hal ini tentunya bisa menghambat
tercapainya tujuan-tujuan dari program city branding. Teori Mental Map Lynch bisa
digunakan untuk memaksimalkan proses komunikasi city branding Magelang Kota
Sejuta Bunga. Media Promosi ditempatkan di 5 komponen tersebut untuk menciptakan
persepsi masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui, memahami dan
melaksanakan apa yang menjadi tujuan program city branding Magelang Kota Sejuta
Bunga.
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ABSTRACT
This article aims to identify and analyze the existence of letter c as proof of ownership of land
rights used as bank credit guarantee with the imposition of mortgage rights. This research is
normative. The data source comes from secondary data. Methods of data collection using
literature study. Methods of data analysis using several stages ranging from grouping, selecting
data obtained from case studies, then associated with the theories, principles, and rules of law
derived from literature studies. The results of this study include 1) Legal consequences for
landowners who still have letter C if the land will be guaranteed credit of mortgages that is
granted credit with land guarantee has not been certified binding of Letter of Credit
Recognition as a credit agreement and then made Power of Attorney Charging Rights
Dependency in front of notary / PPAT. The document is used by the creditor as the basis for the
binding of guarantee in the form of Deed of Burden of Mortgage which will be registered to
obtain the Certificate of Mortgage Right. Land that has not been certified can be used as
collateral by borrowers who want to borrow some money. In the event of default, what can be
done to resolve it is by non litigation road. In the case of credit guarantees in the form of
immovable property such as land, it is preferable that the guaranteed land is certified soil, it is
very important to avoid losses and in the process of binding of guarantee 2) Legal protection of
the creditor holders of title to the land with the status of letter C based on the policy of the
government to the bank as the creditor to provide opportunity to the debtor in the case of the
provision of guarantee while still accepting the guarantee of property rights has not been
certified is indeed a joyous thing for the community, but on the other hand the guarantee of
uncertified property rights that are not burdened the mortgage the actions of banks as creditor
who pay less attention to prudential principal banking. Bank as a creditor lacks legal protection
and loses his preferential right to the guarantee of unsecured property rights submitted by the
debitor to the bank if it turns out in the future the debitor defaults.
Keywords: letter c; credit guarantee; mortgage rights; creditor; debitor.

ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan
kepemilikan hak atas tanah yang digunakan sebagai penjaminan
pembebanan hak tanggungan. Penelitian ini bersifat normatif. Sumber
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka.

letter c sebagai bukti
kredit bank dengan
data berasal dari data
Metode analisis data
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menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh
dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum
yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini antara lain 1) Akibat hukum yang
ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki letter C apabila tanahnya akan dilakukan
jaminan kredit hak tanggungan yaitu pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat
dilakukan pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian dibuatkan
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan notaris/PPAT. Dokumen tersebut
dipergunakan kreditur sebagai dasar dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta
Pembebanan Hak Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat
Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat dapat dijadikan jaminan oleh debitur yang
ingin meminjam sejumlah uang. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk
menyelesaikannya adalah dengan jalan non litigasi. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak
bergerak seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah
bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses
pengikatan jaminan 2) Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan
terhadap tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank selaku
kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan jaminan dengan tetap
menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini memang merupakan hal yang
menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat
yang tidak dibebani hak tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur
yang kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur kurang
mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya terhadap jaminan yang
hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan oleh debitur pada bank apabila ternyata
dikemudian hari debitur wanprestasi.
Kata Kunci : letter c; jaminan kredit; hak tanggungan; kreditur; debitur.

A. Pendahuluan
Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya
jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.
Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai
sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa
menyewa. Begitu pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang
atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.
(Florianus.S.P Sangsun, 2008:1)
Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti
pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi
pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta
luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya.
Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada
orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain
serta menghindari sengketa dengan pihak lain. (Adrian Sutedi, 2006:23)
Kurang atau minimnya bukti kepemilikan atas tanah menjadi salah satu
penyebab dari minimnya proses pendaftaran hak atas tanah.Kegiatan pendaftaran
tanah untuk pertama kali dilakukan melalui pendaftaran tanah secara sistematik
dan pendaftaran tanah secara sporadik menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti
hak, sertipikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. (Linda S.
M. Sahono, 2012:90)
Hal lain yang menjadi penyebab yakni juga minimnya pengetahuan
masyarakat akan arti pentingnya bukti kepemilikan hak atas tanah.Untuk proses
pembuatan sertipikat maka mereka harus memiliki surat-surat kelengkapan untuk
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tanah yang mereka miliki, akan tetapi pada kenyataannya tanah-tanah yang
dimiliki masyarakat pedesaan atau masyarakat adat itu dimiliki secara turun
temurun dari nenek moyang mereka, sehingga surat kepemilikan tanah yang
mereka miliki sangat minim bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali. Mereka
menempati dan menggarap tanah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun sehingga
masyarakat pun mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik si A atau si B
tanpa perlu mengetahui surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut.
Tanah yang memiliki surat minim itu biasanya berupa letter C. Letter C ini
diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini merupakan tanda
bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau Kelurahan. Dalam
masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan buku
letter C, karena didalam literatur ataupun perundang-undangan mengenai
pertanahan sangat jarang dibahas atau dikemukakan. Mengenai buku letter C ini
sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan
keterangan mengenai tanah yang ada dalam buku letter C itu sangatlah tidak
lengkap dan cara pencatatannya tidak secara teliti sehingga akan banyak terjadi
permasalahan yang timbul dikemudian hari dikarenakan kurang lengkapnya data
yang akurat dalam buku letter C tersebut. Adapun kutipan Letter C terdapat
dikantor Kelurahan, sedangkan Induk dari Kutipan Letter C terdapat di Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. dan masyarakat sebagai pemegang hak
atas tanah memiliki alat bukti berupa girik sebagai alat bukti pembayaran pajak
atas tanah.
Saat ekonomi mulai bertumbuh, masyarakat berkeinginan untuk
menjadikan tanah mereka yang masih berstatus Letter C sebagai jaminan pada
Bank tujuannya untuk memperbesar kegiatan usahanya. Namun pada
kenyataannnya tidak semua bank mau menerima tanah mereka yang masih
berstatus Letter C tersebut sebagai jaminan dalam hal ini jaminan berupa hak
tanggungan. Tanah merupakan objek jaminan yang paling aman dan mempunyai
nilai ekonomis. Dalam prakteknya penggunaan hak atas tanah sebagai objek
jaminan hak tanggungan masih banyak terdapat masalah. Tanah yang akan
dibebani dengan hak tanggungan haruslah tanah yang mempunyai sertipikat atau
sudah didaftarkan. Sedangkan untuk tanah berstatus Letter C tidak dapat dibebani
hak tanggungan kecuali tanah tersebut dilakukan peningkatan hak terlebih dahulu
di kantor pertanahan setempat. Peningkatan hak dalam hal ini adalah kebalikan
dari penurunan hak, yakni perubahan hak dari hak yang statusnya lebih rendah
(misalnya dengan melihat jangka waktunya) menjadi hak atas tanah yang lebih
tinggi, misalnya Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Guna
Bangunan menjadi Hak Milik. Peningkatan hak atau yang masuk dalam
kelompok perubahan hak ini adalah penetapan pemerintah mengenai penegasan
bahwa sebidang tanah yang semula dipunyai dengan Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai, atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah negara dan
sekaligus memeriksa tanah tersebut kepadanya dengan Hak Milik. (Muhammad
Yamin, 2008:300)
Perkara dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
06/G/2012/PTUN.SBY tanggal 20 Juni 2012 lalu dikuatkan dengan Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 112/B/2012/PT.TUN.SBY
tanggal 11 Oktober 2012 lalu dikuatkan lagi dengan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 99 K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang mengadili tentang gugatan
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seseoramg yang dahulu merupakan pemilik tanah berstatus letter c melawan
instansi dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dan
pemilik tanah yang secara sah saat ini memiliki beberapa bidang tanah berstatus
letter c tersebut dikarenakan menurut pemilik tanah terdahulu terdapat
kesalahan dalam hal penulisan identitas kepemilikan tanah dalam buku letter c
yang kemudian oleh pemilik tanah dilakukan penjaminan kredit di bank berupa
jaminan hak tanggungan dengan alasan untuk penambahan modal usaha yang
dilakukan pemilik tanah saat ini, hal inilah yang dikaji dalam artikel ini.
B. Metode Penelitian
Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. dikatakan
demikian karena penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan diri untuk
membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Selain itu penulis juga akan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normanorma dalam hukum positif. Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan
karena penelitian ini lebih banyak dilakukan melalui studi kepustakaan. (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:42) Sifat Penelitian dalam penelitian ini penulis
gunakan penelitian yuridis normatif, yang bertujuan mempelajari norma-norma
tujuan hukum, konsep hukum.Setiap subjek hukum, dalam hal ini adalah
masyarakat berhak memiliki harapan untuk mendapatkan kepastian hukum
serta kejelasan mengenai hak dan kewajiban berdasarkan aturan dan norma
yang ada pada masing-masing negara yang bersangkutan. (Aistė SamuilytėMamontovė, 2014:58). Untuk menerapkan standar ketentuan-ketentuan dalam
melaksanakan upaya hukum. Serta penelitian ini bersifat preksriptif, yang
bermaksud memberikan pandangan, argumentasi dari penelitian yang dilakukan
penulis. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, menyeleksi data yang
diperoleh dari penelitian kasus, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asasasas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki
letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak
tanggungan
Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat kegiatan pinjammeminjam uang telah dilakukan sejak lama dimana uang sebagai alat
pembayaran. Dapat dikatakan bahwa hampir semua masyarakat telah
menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat
diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan
untuk meningkatkan taraf kehidupannya.
Kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat
diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan
jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan
utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan
dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan
perorangan. Kewajiban untuk menyerahkan jaminan utang oleh pihak
peminjam dalam rangka pinjaman uang sangat terkait dengan kesepakatan
diantara pihak-pihak yang melakukan pinjam-meminjam uang. (M.Bahsan,
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2007:2). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara pihak peminjam
dengan pihak pemberi pinjaman terdapat suatu ikatan perjanjian.Kredit yang
diberikan oleh bank tentu saja mengandung resiko, sehingga dalam
pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting
yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut,
sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama
terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur.
(Hermansyah, 2005:68)
Pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan
pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian
dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan
notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar
dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak
Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat
Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat bisa dijadikan jaminan oleh
debitur yang ingin meminjam sejumlah uang, prosedurnya lebih panjang dan
rumit. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya
adalah dengan jalan non litigasi (dengan surat peringatan, somasi) ataupun
litigasi/pengadilan.Dengan demikian hak tanggungan merupakan satu-satunya
hak jaminan atas tanah. Sejak UUHT dinyatakan berlaku, maka lembaga
jaminan hipotik dan credietverband
sepanjang
menyangkut
tanah,
berakhir masa tugas serta peranannya. (Maria.S.W.Soemardjono, 1997:85)
Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak seperti halnya
tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tanah yang sudah bersertifikat,
hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian dan dalam proses
pengikatan jaminan. Sertifikat tanah tersebut adalah merupakan bukti sah
kepemilikan tanah, dan dapat dijadikan bukti yang sempurna bila suatu saat
nanti terjadi sengketa diantara para pihak. Bila terjadi wanprestasi, upaya yang
paling baik dilakukan adalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara
negosiasi, melalui cara ini sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan
dengan cepat, tidak berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan pun tidak
banyak.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan
terhadap tanah berstatus letter c
Perlindungan hukum adalah perlindungan yang lahir dari suatu ketentuan
hukum dan segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah. Hukum
bukan hanya memperhatikan kepentingan kreditur. Perlindungan juga
diberikan kepada debitur dan pemberi Hak Tanggungan. Pihak ketiga yang
berkepentingan dapat terpengaruh oleh cara penyelesaian hutang-piutang
kreditur dan debitur, dalam hal debitur cidera janji. Pihak ketiga ini khususnya
para kreditur yang lain dan pihak yang membeli Hak Tanggungan.
Hukum melindungi dan atau memberikan pengayoman atas kepentingan para
pihak dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan hukum yang dimaksud
disini adalah berupa perjanjian kredit dimana perjanjian tersebut dibuat oleh
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para pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian ini dibuat
bertujuan untuk memfasilitasi kepentingan pihak debitur dengan syarat adanya
jaminan sebagai bentuk pengamanan pihak kreditur apabila terjadi
wanprestasi. hal ini sebagai bentuk perwujudan perlindungan dan pemenuhan
prestasi oleh debitur, kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas
kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan
pemberian kepada nasabah. Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian
atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji yang pembayarannya
akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati.
Bahwa meskipun bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur
ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut menjadi sangat penting jika
dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan, yaitu jika debitur
wanprestasi atau wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat
dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya
jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur
dapat membayar utangnya dengan cara menjual benda yang jaminan atas
utangnya. (Habib Adjie, 2000:12). Aturan hukum sebagai perwujudan
perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan tanah yang belum
bersertipikat, diawali dengan ketentuan agrarian sebagaimana dalam Pasal 24
PP No. 24 Tahun 1997.
Usaha bank sebagai kreditur untuk menyalurkan kredit kepada
masyarakat yang membutuhkan memang mempunyai resiko adanya gagal
bayar dari debiturnya. Adanya resiko gagal bayar dari debitur itulah yang
membuat bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian
(Prudential Principle). Prinsip kehati-hatian merupakan suatu pedoman bank
untuk berhati-hati dalam menjalankan usahanya dan melakukan tugas dan
fungsinya secara professional dan mempunyai itikad baik sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 2 UU Perbankan. Bank dalam menjalankan usahanya
harus senantiasa menaati peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum.
Adanya hukum jaminan yang pasti dan kuat merupakan salah satu
indikasi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian, karena bank
(kreditur) sebagai penyedia dana sudah tentu memerlukan jaminan dan
perlindungan hukum yang memadai ketika mengucurkan kredit kepada
perorangan (individu) maupun perusahaan (korporasi), bahkan keberadaan
Hukum Jaminan yang kuat serta memberikan kepastian hukum dan mudah
dalam eksekusinya sangat didambakan oleh para pelaku usaha.
D. Simpulan
1. Akibat hukum yang ditimbulkan bagi pemilik tanah yang masih memiliki
letter C apabila tanahnya akan dilakukan jaminan kredit hak tanggungan yaitu
pemberian kredit dengan jaminan tanah belum bersertifikat dilakukan
pengikatan Surat Pengakuan Hutang sebagai perjanjian kredit kemudian
dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan di hadapan
notaris/PPAT. Dokumen tersebut dipergunakan kreditur sebagai dasar
dibuatnya pengikatan jaminan dalam bentuk Akta Pembebanan Hak
Tanggungan yang kemudian akan didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat
Hak Tanggungan. Tanah yang belum bersertifikat bisa dijadikan jaminan oleh
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debitur yang ingin meminjam sejumlah uang, prosedurnya lebih panjang dan
rumit. Bila terjadi wanprestasi, yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya
adalah dengan jalan non litigasi (dengan surat peringatan, somasi) ataupun
litigasi/pengadilan. Dalam hal jaminan kredit berupa benda tak bergerak
seperti halnya tanah, sebaiknya tanah yang dijaminkan adalah tamah yang
sudah bersertifikat, hal ini sangatlah penting untuk menghindari dari kerugian
dan dalam proses pengikatan jaminan. Sertifikat tanah tersebut adalah
merupakan bukti sah kepemilikan tanah, dan dapat dijadikan bukti yang
sempurna bila suatu saat nanti terjadi sengketa diantara para pihak. Bila terjadi
wanprestasi, upaya yang paling baik dilakukan adalah melalui jalur non litigasi
yaitu dengan cara negosiasi, melalui cara ini sengketa yang terjadi akan dapat
diselesaikan dengan cepat, tidak berlarut-larut dan biaya yang dikeluarkan pun
tidak banyak.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan terhadap
tanah berstatus letter C berdasarkan kebijakan dari pemerintah pada bank
selaku kreditur untuk memberi kesempatan pada debitur dalam hal penyediaan
jaminan dengan tetap menerima jaminan hak milik belum bersertipikat ini
memang merupakan hal yang menggembirakan bagi masyarakat, tetapi disisi
lain jaminan hak milik yang belum bersertifikat yang tidak dibebani hak
tanggungan tersebut ternyata merupakan tindakan bank selaku kreditur yang
kurang memperhatikan prudential principal banking. Bank selaku kreditur
kurang mendapatkan perlindungan hukum serta kehilangan hak preferencenya
terhadap jaminan yang hak milik yang belum bersertipikat yang diserahkan
oleh debitur pada bank apabila ternyata dikemudian hari debitur wanprestasi.
Hal tersebut dikarenakan jaminan tersebut ternyata tidak dilakukan
pendaftaran ke Kantor Pertanahan dan tidak dibebani hak tanggungan.
E. Saran
1. Perlu adanya sosialisasi dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional
kepada masyarakat khususnya masyarakat yang masih memiliki tanah
berstatus letter c yang akan dijaminkan kepada bank agar sebaiknya tanah
tersebut dilakukan peningkatan hak terlebih dahulu agar tanah dapat
memperoleh sertifikat hakatas tanah sebagai tanda bukti hak kepemilikan
tanah.
2. Bagi bank selaku kreditur sebaiknya harus lebih teliti dan tidak dengan
mudah memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang akan melakukan
penjaminan kredit apabila tanah debitur masih berstatus letter c hal ini demi
perlindungan kepada kreditur apabila dikemudian hari terjadi sengketa.
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ABSTRACT
This article aims to find out and analyze the process of regulating the release of customary
forests in state forest areas following the issuance of Decision of the Constitutional Court
Number 35 / Puu-X / 2012. The legal materials used are primary legal materials and secondary
legal materials. The technique of legal material analysis uses deduction with syllogistic method.
The results of this article shows that the process of removing customary forest in state forest
area is done by the formation of regional regulation in general which then continued to become
regulation of specific area so that can continue to phase of release of customary forest from
state forest area. After recognition of indigenous and tribal peoples should be forwarded to the
stages of recognition of land rights covering land rights and the rights to customary forests.
Determination of customary forest is done so that ulayat land that has been expelled from state
forest area can become forest of rights (customary forest).
Keywords: Process of Arrangement, Release, Customary Forest, Indigenous People, Decision
of the Constitutional Court Number 35 / PUU-X / 2012
ABSTRAK
Artikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pengaturan pelepasan hutan adat
pada kawasan hutan negara pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PuuX/2012. Pendekatan artikel ini adalah pendekatan undang-undang. Bahan hukum yang
dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisa bahan
hukum menggunakan deduksi dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses pelepasan hutan adat pada kawasan hutan negara dilakukan dengan adanya pembentukan
peraturan daerah secara umum yang kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah yang
bersifat spesifik sehingga dapat melanjutkan ke tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan
hutan negara. Setelah pengakuan masyarakat hukum adat dan pelepasan kawasan harus
diteruskan ke tahapan pengakuan hak atas tanah yang mencakup hak atas tanah dan hak atas
hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan agar tanah ulayat yang telah dikeluarkan dari
kawasan hutan negara dapat menjadi hutan hak (hutan adat).
Kata Kunci: Proses Pengaturan, Pelepasan, Hutan Adat, Masyarakat Adat, Putusan MK No
35/PUU-X/2012,

G. Pendahuluan
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam
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Undang-Undang Dasar 1945 tidak diatur secara jelas mengenai ruang lingkup dan
menguasai dari Negara, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut, Negara
membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria.
Pada Pasal 18 huruf B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa ―Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam Undang-Undang. ―Hak Ulayat sebagai hak tradisional masyarakat
hukum adat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh
masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup
masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki hak menguasai wilayah adat nya
termasuk segala hal yang terdapat di dalamnya. Hutan adat merupakan bagian dari
wilayah masyarakat hukum adat.
Hubungan antara masyarakat adat dengan sumberdaya alamnya atau hak
ulayat merupakan kondisi konstitutif bagi eksistensi masyarakat adat. Hubungan
antara masyarakat dengan tanah atau sumber daya alamnya adalah inti dari konsep
ulayat. Konsep ulayat lahir dari hak alamiah (natural rights), kemudian dalam
negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai natural rights
itu dikonversi menjadi natural law di dalam hukum positif. Tidak semua negara
yang mengadopsi konsep ulayat di dalam hukum positifnya. Adopsi ulayat sebagai
hak dalam hukum positif merupakan suatu upaya mendamaikan antara hukum
modern yang dipakai untuk menata kehidupan (secondary rules) dengan hukum asli
yang ada di dalam komunitas masyarakat (primary rules) (Arizona, 2017).
Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakatmasyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bahwa sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi (Harsono, 2007: 570).
Faktanya banyak permasalahan mengenai keberadaan hak ulayat dan
masyarakat hukum adat sehingga Negara membentuk Peraturan Menteri Negeri
Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Negeri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999
ditentukan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dikatakan masih ada apabila
memenuhi syarat, yaitu (a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat
oleh tatanan hukum adatnya, (b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi
lingkungan hidup warga persekutuan hukum adat, (c) terdapat tatanan hukum adat
mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat. Jadi keberadaan
hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada memberikan hak kepada masyarakat
adat untuk menguasai wilayah adatnya dan segala hal yang terdapat didalamnya
termasuk hutan. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan bahwa Hutan Adat adalah:
―Hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bagi
kesatuan masyarakat Hukum Adat‖
Pasal 1 butir 6 Undang-Undang tentang Kehutanan tersebut menimbulkan
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ketidakpastian hak atas wilayah adatnya.
Berbagai aliansi masyarakat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi
terkait dengan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan agar dinyatakan tidak sah yang selanjutnya keluar Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Dalam Putusan 35/PUU-X/2012, Mahkamah
Konstitusi memisahkan antara hutan Negara dengan hutan adat yang dirumuskan
bahwa ―terhadap hutan Negara, Negara mempunyai wewenang penuh untuk
mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta
hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan Negara. Kewenangan
pengelolaan oleh Negara di bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan
adat, wewenagan Negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam
hutan adat (http://www.hukumonline.com/, 13 Maret 2017)
Pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Hutan Adat
Tembawang Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Kasus yang terjadi
adalah masyarakat hutan adat di Tembawang mendesak pemerintah untuk mengakui
keberadaan hutan adat. Desakan dilakukan sejumlah tokoh masyarakat dari tujuh
desa di Kabupaten Melawi, Kalbar yang menuntut pemerintah segera mengakui
keberadaan hutan adat sesuai amanat konstitusi putusan Mahkamah Konstitusi.
Desa-desa yang menuntut itu adalah Desa Gelata, Nanga Tangkit, Landau Kabu dan
Nanga Potai di Kecamatan Sokan. Kemudian Desa Piawas dan Nanga Raya di
Kecamatan Belimbing Hulu serta Desa Mawang Mentatai di Kecamantan
Menukung (http://www.mongabay.co.id/ /, 13 Maret 2017).
Pengakuan terhadap hutan dapat mencegah bencana alam karena sudah
banyak pohon di hutan yang diteban. Diharapkan dengan adanya status kepemilikan
bahwa Hutan Tembawang adalah milik masyarakat dan hanya dpaat dikelola
sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, masyarkat adat juga mendapat legalitas
hukum terhadap Tembawang sebagi hutan yang dapat mencegah terjadinya konflik
sosial. Masyarakat Tembawang menilai bahwa apabila pengelolaan hutan adat sudah
diserahkan spenuhnya kepada masyarakat, maka masyarakat dapat menjaga dan
mencegah terjadinya penebangan hutan secara besar-besaran.
Tembawang merupakan system penggunan lahan di masyarakat Suku Dayak,
Klimantan Barat. Tembawang atau sering disebut sebagai agroforest Tembawang
adalah suatu bentuk system penggunaan lahan yang terdiri dari berbagai jenis
tumbuhan, mulai dari pohon-pohon besar berdiamater lebih dari 100 sentimeter
hingga tumbuhan bawah sejenis rumput-rumputan. System ini dkelola dengan
teknik-teknik tertentu sesuai dengan kearifan local dan mengikuti aturan-aturan
sosial sehingga membentuk keanekaragaman yang kompleks menyerupai ekosistem
hutan alam. Tembawang dianggap sebagai ekosistem yang unik, memiliki
keanekaragaman hayati yang tinggi, mengandung nilai ekonomi dan konservasi
(http://www.mongabay.co.id/ /, 13 Maret 2017). Hutan Tembawang masih terjadi
tumpang tindih dengan kwasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya (TNBBBR)
sehingga masyarakat adat mendesak pemerintah daerah setempat untuk memberikan
pengakuan yang terhadap status hutan Tembawang.
Pada tanggal 24 Juni 2014, menganngapo desakan dari Masyarakat adat di
Tembawang maka Sahaban Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan
menginisiasi adanya pertemuan para pihak antara perwakilan masyarakat dari tujuh
desa dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten
Melawi. Dialog public dilaksanakan dengan harapan dapat mendorong adanya
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skema kebijakan daerah untuk pengakuan dan perlindungan Tembawang. Pengajuan
masyarakat adat di desa-desa tersebut sudah diberikan sejak 7 November 2013 ke
Pemerintah Daerah Melawi (http://www.mongabay.co.id/ /, 13 Maret 2017).Skema
kebijakan daerah dimaksud adalah Surat Keputusan Bupati tentang penetapan,
pengakuan, dan perlindungan tembawang msyarakat hukum adat, serta Peraturan
Bupati tentang Tata cara Pengakuan dan Perlindungan Tembawang di Kabupaten
Melawi. Kemudian adanya tindak lanjut pengesahan kebijakan pengakuan dan
perlindungan Tembawang Masyarakat hukum adat di tujuh desa di Kabupaten
Melawi.
Dari hasil dialog publik tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Melawi
mengupayakan akan membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah (PERDA)
sebagaimana amanat UUD 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012. Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi telah membuat draft Surat
Keputusan (SK) Bupati yang dibuat karena adanya kekosongan kebijakan di
Kabupaten Melawi untuk mengakui entitas masyarakat hukum adat dan hak-haknya
sebagaimana surat edaran Menteri Kehutanan tentang serta Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Surat edaran itu memerintahkan pemerintah
daerah membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah untuk mengakui dan
melindungi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut dalam artikel hukum yang berjudul ―Proses Pengaturan Pelepasan Hutan
Adat Pada Kawasan Hutan Negara Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 35/Puu-X/2012. Rumusan masalah yang penulis ambil pada artikel ini
adalah Bagaimana proses pengaturan pelepasan hutan adat pada kawasan hutan
negara pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012?
H. Metode Penelitian
Penelitian yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji
kebenaran ilmiahnya, untuk memecahkan masalah dan memeriksa suatu gejala dari
pengetahuan manusia dijadikan penelitian, maka metode yang digunakan untuk
penelitian hukum doctrinal (doctrinal legal research) atau dogmatik, atau metode
yuridis normative atau juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.
Penelitian hukum serta dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Sifat penelitian hukum ini adalah bersifat Preskriptif, Objek ilmu hukum
adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum,
norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum
(Marzuki, 2010: 42)Pendekatan dalam penulisan hukum (tesis) ini penulis
menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), yang dilakukan
dengan mengkaji peraturan - peraturan yang terkait dengan proses pengaturan
pelepasan hutan adat pada kawasan hutan negara pasca keluarnya Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. Penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data penelitian
Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah bersifat
deduksi dan menggunakan metode silogisme guna memperoleh bahan hukum
dalam penelitian ini. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari
pengajuan premis mayor yang terdiri dari teori hak menguasai atas hutan, teori hak
tenurial penguasaan lahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
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dengan hak masyarakat hutan adat yang kemudian di analisa menjadi fakta hukum
untuk diterapkan dalam menentukan premis minor dalam penelitian ini yaitu
bagaimana proses pengaturan pelepasan hutan adat pada kawasan hutan negara
pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. Tahap
akhir adalah penarikan konklusi yaitu menarik kesimpulan dari keseluruhan
penelitian yang sah dilakukan.

I. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.

Proses Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
Untuk menghindari adanya konflik agraria yang berkepanjangan di
Kabupaten Melawi maka penting untuk dibuat suatu produk hukum yang
menjadi payung bukum bagi keberadaan pengakuan masyarakat adat. Keperluan
penyusunan produk hukum yang mengakui masyarakat hukum adat berdasarkan
Peraturan Bersama antara Kemendagri, Kemenhut, Kemenhub dan BPN
memungkinkan instrument pengaturan yang beragam, dimana dalam Peraturan
Bersama tersebut menyatakan bahwa ―Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan‖.
Bagi daerah yang sedang menyusun produk hukum daerah,
sebaiknyapemerintah daerah mempercepat proses penyusunan produk hukum
daerah. Menurut Permen LHK 32/2015 percepatan proses tersebut dapat
dilakukan dengan fasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Bagi daerah yang belum memiliki produk daerah, maka terdapat dua pilihan
langkah, yaitu: pertama, pemerintah daerah membentuk tim IP4T dan
menggunakan mekanisme IP4T sebagaimana diatur dalam Perber dan Permen
ATR 9/2015.Kedua,Pemerintah daerah baik sendiri maupun dengan difasilitasi
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun produk hukum
daerah yang mengakui masyarakat hukum adat. Pilihan kedua ini berdasarkan
Permen LHK 32/2015.
Peraturan menteri merupakan salah satu peraturan perundang-undangan.
Saat ini peraturan menteri yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat
antara lain Permen LHK 32/2015, Permen ATR 9/2015 dan Permendagri
52/2015. Berdasarkan ketiga peraturan perundangan itu, pengukuhan
keberadaaan masyarakat adat dapat dilakukan baik dengan peraturan daerah
(berdasarkan Permen LHK 32/2015), keputusan bupati/walikota (Berdasarkan
Permen LHK 32/2015 dan Permendagri 52/2015), maupun kesimpulan tim IP4T
(Berdasarkan Permen ATR 9/2015).
Setelah adanya produk hukum yang bersifat umum maka produk hukum
dapat direvisi menjadi lebih spesifik dengan menetapkan keberadaan masyarakat
hukum adat tertentu termasuk penegasan mengenai batas-batas wilayah yang
dituangkan dalam peta wilayah adat. Selanjutnya dapat menuju ke tahapan
pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara.
a. Tahap Pelepasan Hutan Adat
Peraturan Bersama antara Kemendagri, Kemenhut, Kemenhub dan BPN
mengatur mengenai pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara.
Ketentuan tersebut juga dikuatkan oleh Permen ATR. Menurut kedua
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peraturan tersebut alur atau mekanisme pelepasan hutan adat dari kawasan
hutan negara terlihat seperti dalam bagian berikut ini:
Bagan 1 Mekanisme Pelepasan Hutan Adat dari Kawasan Hutan
Negara
Pembuata
n Produk
Hukum
Daerah

Pembentuka
n Tim IP4T

Verifikasi,
pendataan
dan
Analisa
Data oleh
Tim IP4T

Kajian Atas
Laporan
Analisis Tim
IP4T oleh
LHK cq Dirjen
Planologi

Tata Batas
dan
Keputusan
Perubahan
Kawasan
Hutan oleh
KLHK

Integrasi
Perubahan
Kawasan ke
dalam Tata
Ruang

Berdasarkan bagan di atas, pelepasan hutan adat dari kawasan hutan
negara harus diawali dengan pembuatan produk hukum daerah yang
mengukuhkan keberadaan masyarakat adat tertentu. Tahapan berikutnya
adalah pembentukan Tim IP4T oleh pemerintah daerah. Tim tersebut akan
melakukan pendataan lapangan diantaranya memeriksa apakah hutan adat
yang dimohonkan berlokasi atau tidak berlokasi dalam kawasan hutan
negara. Data-data temuan tersebut kemudian dianalisis oleh Tim IP4T untuk
selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam hal sebagian atau
seluruh areal hutan adat berlokasi dalam kawasan hutan negara maka Kepala
Kantor Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota menyampaikan laporan analisis Tim IP4T kepada
Kementerian LHK melalui Direktorat General Planologi. Laporan tersebut
selanjut-nya ditindaklanjuti dengan melakukan tata batas dan diakhiri
dengan penerbitan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan oleh
Menteri LHK. Hutan adat yang sudah dilepaskan dari kawasan hutan negara
sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan tersebut, selanjutnya
diintegrasikan ke dalam tata ruang (HuMa, 16).

b. Pengakuan Hak Masyarakat Adat
Setelah pengakuan masyarakat hukum adat dan pelepasan kawasan harus
diteruskan ke tahapan pengakuan hak atas tanah yang mencakup hak atas
tanah dan hak atas hutan adat. Penetapan hutan adat dilakukan agar tanah
ulayat yang telah dikeluarkan dari kawasan hutan negara dapat menjadi
hutan hak (hutan adat). Hal ini diperlukan untuk menjaga wilayah adat tetap
pada fungsinya yaitu sebagai bagian dari kawasan hutan.
Terkait hak atas tanah, Perber tidak memiliki ketentuan mengenai
pengakuan hak atas tanah, namun merujuk pada peraturan perundangundangan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9-nya. Berdasarkan Pasal 13
Permen ATR 9/2015. Berikut ini adalah bagan dari proses pengakuan hak
atas tanah:
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Bagan 2 Mekanisme Pengakuan Hak Masyarakat Adat
Tim IP4T

Bupati/Walikota
menetapkan
Hak Komunal

Penetapan
disampaikan
kepada
Kepala
Kanwil BPN

Kanwil BPN
mendaftarkan
hak atas
tanahnya

Berawal dari mekanisme tim IP4T, bupati/walikota atau gubernur
menetapkan hak komunal. Penetapan itu kemudian disampaikan kepada
Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN untuk
didaftarkan hak atas tanahnya. Selanjutnya, kepala menerbitkan sertifikat
hak atas tanah ulayat atas nama anggota masyarakat hukum adat atau
masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu, pengurus koperasi atau
unit bagian dari desa, atau Kepala Adat/Ketua/Pimpinan kelompok
masyarakat lainnya.
Berdasarkan ketentuan diatas, dapat ditafsirkan bahwa, hak ulayat tidak
harus berakhir dengan penerbitan sertifikat, melainkan dapat didaftarkan
hak atas tanahnya saja. Hal ini dapat dimaknai bahwa tujuan
pendaftaran/pencatatan tanah ulayat dimaksud bukan untuk tujuan kepastian
hukum, karena tidak sampai pada penerbitan alat bukti kepemilikan
(sertipikat), tetapi ditujukan untuk tertib administrasi dan tersedianya data
informasi. Dengan adanya tertib administrasi dan ketersediaan informasi
diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik di bidang pertanahan
terutama yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat.
Terkait hutan adat, Perber juga tidak memiliki ketentuan mengenai
pengakuan hak atas hutan adat, namun merujuk pada peraturan perundangundangan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9-nya. Berikut ini adalah
bagan dari proses permohonan penetapan hutan adat:
Bagan 3 Mekanisme Permohonan Penetapan Hutan Adat
Permohonan
Penetapan
Hutan Adat

Verifikasi dan
Validasi oleh
Dirjen

Penetapan
Hutan Adat
oleh Menteri

Integrasi
dalam RTRW

Sumber: HuMa
Berdasarkan Permen LHK 32/2015, masyarakat hukum adat dapat
mengajukan permohonan penetapan hutan adat. Salah satu syarat
permohonan adalah produk hukum daerah. Setelah ada pengajuan, Dirjen
bersama pemangku kepentingan melakukan verifikasi dan validasi. Hasil
dari verifikasi dan validasi, menteri dapat menetapkan hutan adat. Setelah
itu, hutan adat bisa diintegrasikan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah).
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Hasil analisis penulis dapat diketahui bahwa Kabupaten Melawi perlu
melakukan kajian terhadap peraturan daerah lainnya yang sudah mengatur
mengenai hak masyarakat adat. Hal tersebut dilakukan agar dapat
mengetahui apa saja aspek-aspek yang perlu dimasukkan dalam rancangan
peraturan daerah yang akan dibuat yang disesuaikan dengan kondisi
kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Melawi.

2. Analisis Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan
Perundang-undangan
Dalam penelitian ini terkait dengan eksistensi hak masyarakat adat
setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
di Hutan Adat Tembawang, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat maka
dalam hal substansi hukum yang mengatur terdapat peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai hak masyarakat adat terhadap hutan
adat. Peraturan Perundang-undangan tertulis menempati posisi yang penting
dalam kancah hukum modern saat ini. Sebagai salah satu sumber hukum
peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi keadilan,
demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas, karena hukum bukanlah
subsistem yang otonom dan netral tetapi selalu dipengaruhi banyak faktor
dan kepentingan(Sirajuddin, 2015: 1).
Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting untuk pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat. Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999
tentang Kehutanan menyatakan ―Pengukuhan keberadaan dan hapusnya
masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Daerah‖. Terkait pasal tersebut, dalam membuat Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi
berpendapat bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat
hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah merupakan delegasi
wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Konsisten dengan Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 tersebut,
dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat
Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota UU No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa ―Penetapan pengakuan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang
berada di Daerah kabupaten/kota merupakan urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota‖; lalu Pasal 98 ayat (1) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
menyatakan ―Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota‖.
Selain itu, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum
Adat juga menyatakan ―Gubernur dan bupati/walikota melakukan pengakuan
dan perlindungan masyarakathukum adat‖; dan Pasal 6 ayat 1 huruf a
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenlhkSetjen/2015 Tentang Hutan Hak menyatakan ―Terdapat masyarakat hukum
adat atau hak ulayat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui
produk hukum daerah‖. Demikian pentingnya peran pemerintah daerah dan
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keberadaan peraturan daerah, maka percepatan pengakuan masyarakat
hukum adat sangat bergantung pada inisiatif pemerintah daerah. Dalam hal
ini, bisa menjadi inisiatif Kepala Daerah atau DPRD Kabupaten/Kota.
Memperhatikan Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU No 41 tahun 1999 bahwa
Peraturan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para
pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat
yang ada di daerah yang bersangkutan,serta instansi atau pihak lain yang
terkait, inisiatif yang akan dilakukan Kepala Daerah atau DPRD
Kabupaten/Kota memerlukan dukungan pakar atau akademisi hukum, dan
aspirasi masyarakat atau NGO (pihak lain yang terkait). Singkatnya,
kesepahaman perlu adanya sinergisitas antara Kepala Daerah atau DPRD
Kabupaten/Kota, akademisi, dan masyarakat atau NGO menjadi modalnya.
Sebagai negara yang menganut tradisi Civil Law System, maka dalam
membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarkhi
perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan
dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai
eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, hal yang
paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam
UUD 1945 (Dedek Hendry, 2017).
Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian,
sebagai turunan langsung dari konsep Negara Hukum, adalah bahwa jika
ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan
kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan negara (kepentingan
nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan
aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan
masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak
tradisioanalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Hal
inilah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada
umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara, yang mana
konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang
masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali
berbeda satu sama lain (Dedek Hendry, 2017).
Pengaturan lebih lanjut dan penetapan terhadap keberadaan dan hak- hak
masyarakat hukum adat merupakan kewenangan daerah. Untuk itu bentuk
hukum yang sesuai untuk pengaturan dan penetapan keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat adalah produk hukum daerah terutama peraturan
daerah (Perda). Bahkan ada undang-undang sektoral seperti kehutanan dan
perkebunan yang mensyaratkan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak
masyarakat
hukum
adat
itu
mensyaratkan
adanya
Perda
pengakuannya.Untuk menyambut tantangan ini maka pemerintah daerah
terutama kabupaten/kota perlu didorong untuk segera membentuk Perda
terkait dengan pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat
hukum adat.
Alasan dari pendelegasian kewenangan pengaturan ini didasar kepada
keragaman kondisi masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah.
Penyeragaman pengaturannya dalam bentuk undang-undang yang berlaku
universal dirasa kurang tepat karena belum tentu relevan untuk daerahdaerah tertentu yang memang tidak mempunyai atau tidak adalagi
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masyarakat hukum adat adatnya. Bahkan untuk daerah-daerah yang
mempunyai masyarakat hukum adat pun kondisinya berbeda-beda pula. Ada
daerah kabupaten/kota bahkan provinsi yang mempunyai masyarakat hukum
adat sama seperti Minangkabau yang disebut dengan Nagari, Aceh yang
disebut dengan Mukim, Jawa yang disebut dengan desa. Tetapi banyak pula
daerah kabupaten/kota yang mempunyai bentuk kesatuan masyarakat hukum
adat yang berbeda-beda. Untuk itu model atau pengaturannya juga
hendaknya dibedakan. Berdasarkan perbedaan keberadaan dan kondisi
masyarakat hukum adat pada masing-masing daerah di Indonesia maka dapat
dibedakan model regulasi pengakuan dan pengormatan terhadap keberadaan
dan hak-hak masyarakat hukum adat sebegai berikut (Kurnia Warman,
2017):
a. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya homogen model
pengaturannya bisa dilakukan dengan membentuk Perda Pengaturan
tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.
b. Untuk daerah yang kondisi masyarakat hukum adatnya heterogen model
regulasinya bisa dilakukan denga membentuk Perda Penetapan.
c. Untuk daerah yang akan menjadikan kesatuan masyarakat hukum
adatnya sebagai desa adat, sebagai dimaksud UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa, model regulasinya tersendiri pula, yaitu dalam Perda
Pembentukan Desa Adat jika kondisi masyarakat hukum adat pada suatu
daerah homogen maka pemerintah daerah bisa membentuk Perda yang
bersifat pengaturan sebagai model regulasinya. Dalam hal ini Perda
dimaksud berisi materi muatan menyangkut aturan umum yang
berlakudi suatu daerah tertentu terkait keberadaan dan hak-hak
masyarakat hukum adat.
UUD 1945 khususnya Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan kepada
pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang untuk melaksanakan
pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional
kesatuan masyarakat hukum adat. Pengaturan mengenai keberadaan dan hak
kesatuan masyarakat hukum adat menyebar dalam berbagai undang-undang.
Peraturan operasional untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk mengakui
dan melindungi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak
tradisional belum memadai. Satu-satunya peraturan operasional melalui
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Tanah Ulayat
Masyarakat Hukum Adat, menghendaki dibuatnya Peraturan Daerah untuk
melaksanakan lebih lanjut mengenai penetapan hak ulayat kesatuan
masyarakat hukum adat. Sejumlah undang-undang juga menghendaki
dibuatnya peraturan daerah mengenai masyarakat adat. Oleh karena itu,
Peraturan Daerah dibuat untuk menjalankan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap
keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisonalnya.
Fungsi Hukum untuk menjadi alat ketertiban dan keteraturan
masyarakat, menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin,
manejadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat
dan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas untuk
mengarahkan menjadi lebih baik, menjadi alat kritik, bukan hanya untuk
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mengawasi masyarakat namun juga mengawasi pemerintah para penegak
hukum, dan aparatur pengawasan itu sendiri (Kelsen, 2010: 1). Sistem
adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas, Hukum merupakan peraturan didalam Negara yang bersifat
mengikat dan memaksa setiap warga Negara untuk menaatinya. Jadi, sistem
hukum adalah keseluruhan aturan tentang apa yang seharusnya dilakukan
dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang mengikat dan
terpadu dari satuan kegiatan satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum di
Indonesia.
Berdasarkan teori hukum sebagai sistem tersebut dapat diketahui bahwa
perlu adanya pengaturan terhadap hak masyarakat hukum adat untuk
memberikan perlindungan, menjadikan sebagai pengawas dalam kehidupan
bermasyarakat terutama menyangkut kepentingan, hak-hak yang dimiliki
oleh masyarakat hukum adat.
J. Simpulan
Proses pengaturan pelepasan hutan adat pada kawasan hutan negara pasca
keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012adalah dengan
adanya pembentukan peraturan daerah secara umum yang kemudian dilanjutkan
menjadi peraturan daerah yang bersifat spesifik sehingga dapat melanjutkan ke
tahapan pelepasan hutan adat dari kawasan hutan negara. Setelah pengakuan
masyarakat hukum adat dan pelepasan kawasan harus diteruskan ke tahapan
pengakuan hak atas tanah yang mencakup hak atas tanah dan hak atas hutan adat.
Penetapan hutan adat dilakukan agar tanah ulayat yang telah dikeluarkan dari
kawasan hutan negara dapat menjadi hutan hak (hutan adat).
K. Saran
Pemerintah Kabupaten Melawi perlu untuk membentuk tim IP4T (Tim
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dan
menggunakan mekanisme IP4T sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama dan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
yang Berada di Kawasan Tertentu.
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ABSTRACT
This article aims to analyze the legal consequences in the case of a hospital owner is a
commisioner of a limited liability company if the hospital is cultivated by a limited liability
company as stipulated in Act Number 44 of 2009 on Hospital. This research is a normative law
reasearch sourced from primary law material and secondary law material through technique
approach of legislation, and the data were analyzed through deductive reasoning techniques.
The result of this research is if the owner of the hospital is the commisioner of the company,
then in the practice of corporate law it can be applied the solution by the shareholder in the
hospital in the form of a limited liability company appointed as commisioner of the company.
The issues that will arise with the appointment of shareholder who are owner of limited liability
company hospital, namely the emergence of conflicts of interest in the management of the
hospital. If the shareholders, in the case the commisioner, were too much interfere with business
decision making or business management company, it will happen the application of doctrine
piercing the corporate veil. In this case, the commisioner shall be exempted from his limited
liability, and shall bear all the damages which he or she shall have made as a form of
application of the doctrine of piercing the corporate veil.
Keywords : Piercing The Corporate Veil, Limited Liability Company, Hospital, Commisioner,
Shareholders
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dalam hal pemilik rumah sakit adalah
komisaris Perseroan Terbatas apabila rumah sakit diusahakan oleh Perseroan Terbatas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersumber pada bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder melalui teknik pendekatan perundang-undangan, dan data dianalisis
melalui teknik penalaran deduksi. Hasil penelitian ini adalah apabila pemilik rumah sakit adalah
komisaris perusahaan, maka dalam praktek hukum perusahaan hal ini dapat diterapkan
solusinya dengan cara pemegang saham pada rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
diangkat sebagai komisaris perseroan. Permasalahan yang akan muncul dengan diangkatnya
pemegang saham yang merupakan pemilik rumah sakit Perseroan Terbatas menjadi komisaris,
yaitu timbulnya konflik kepentingan dalam pengelolaan rumah sakit. Apabila pemegang saham,
dalam hal ini komisaris, terlalu banyak mencampuri pengambilan keputusan bisnis atau
pengurusan bisnis perusahaan, maka akan terjadi penerapan doktrin piercing the corporate veil.
Dalam hal ini, komisaris akan dibebaskan dari tanggung jawabnya yang terbatas, dan dirinya
akan menanggung segala kerugian yang akan atau telah dibuatnya sebagai bentuk penerapan
doktrin piercing the corporate veil.
Kata kunci :Piercing The Corporate Veil, Perseroan Terbatas, Rumah Sakit, Komisaris,
Pemegang Saham
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A. Pendahuluan
Indonesia sebagai negara hukum dengan dasar negara Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku
di Indonesia. Secara eksplisit, falsafah pemikiran tentang kesehatan sebagai salah
satu sektor yang diprioritaskan pelaksanaannya oleh pemerintah bersumber dari
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang didalamnya
terkandung tujuan kemerdekaan bangsa salah satunya adalah untuk memajukan
kesejahteraan umum. Tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum itu kemudian
berusaha diwujudkan oleh pemerintah dengan memfasilitasi tercapainya kemampuan
untuk hidup sehat bagi seluruh warga negara agar dapat mencapai derajat kesehatan
yang optimal. Kesehatan adalah salah satu elemen yang erat kaitannya dengan
sumber daya manusia, yang merupakan modal utama dalam pembangunan nasional.
Pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan nasional terlihat dari Program
Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019 untuk merencanakan pokok-pokok perencanaan pembangunan nasional
dengan salah satu sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Visi
tersebut selaras dengan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan yang disebut
Nawa Cita, yang butir kelimanya berbunyi ―meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia‖. Sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam
program pemerintah tadi kemudian diimplementasikan dalam Program Indonesia
Sehat. Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat adalah
meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan
pemerataan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
2016:2). Program Indonesia Sehat memiliki tiga pilar utama, yaitu penerapan
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan pelaksanaan jaminan
kesehatan nasional (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016:2).
Sejalan dengan Program Indonesia Sehat dengan salah satu pilarnya
penguatan pelayanan kesehatan, kewajiban negara dalam menyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan sendiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD
1945 yang berbunyi ―negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang
layak‖. Salah satu fasilitas kesehatan yang oleh negara ditanggung
penyelenggaraannya tersebut adalah fasilitas kesehatan berupa rumah sakit.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan salah satu bentuk
pelayanan kepentingan umum yang mempunyai karakteristik berbeda dengan
bentuk-bentuk penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum lainnya. Rumah sakit
adalah sebuah institusi atau lembaga yang pada awalnya adalah lembaga sosial, yang
bertujuan untuk membantu masyarakat terutama kalangan yang tidak mampu.
Namun sekarang ini seiring dengan perkembangan jaman, terjadi pergeseran tugas
dan fungsi dari rumah sakit sehingga tidak semata-mata sebagai lembaga sosial
seperti tugas dan fungsinya di masa lalu. Anthony Giddens mengemukakan bahwa
pelayanan kesehatan di Indonesia telah bergeser dari public goods menjadi private
goods sehingga pemenuhan kepuasan pasien semakin lama semakin kompleks dan
semua rumah sakit bersaing untuk menarik pasien (Endang Wahyati Yustina,
2012:6). Kartono Mohammad menyatakan bahwa penyelenggaraan rumah sakit pada
zaman modern tidak sesederhana seperti dulu lagi karena kebutuhan untuk mengelola
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rumah sakit dengan prinsip bisnis tidak dapat lagi dielakkan (Endang Wahyati
Yustina, 2012:6). Pergeseran fungsi rumah sakit sebagaimana disebutkan,
disebabkan untuk dapat mengelola rumah sakit sehingga dapat memenuhi tuntutan
jaman maka rumah sakit dituntut untuk menyediakan berbagai peralatan medis yang
menyesuaikan perkembangan teknologi. Pengoperasian berbagai peralatan medis
tersebut tentunya menuntut adanya sumber daya manusia yang berkompeten yang
tentunya memerlukan gaji yang tidak sedikit. Selain itu, tuntutan pasien juga
mengalami pergeseran, dari pasien yang semula hanya berharap agar diobati dan
sembuh, namun sekarang juga mengharapkan kenyamanan dan kemudahan dalam
mendapatkan pelayanan medis.
Pengaturan tentang rumah sakit di Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dimana dalam Pasal 20 ayat (1)
mengatur tentang pengelolaan rumah sakit, yaitu dibagi menjadi rumah sakit publik
dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) dapat
dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba.
Sedangkan rumah sakit privat, berdasarkan ketentuan Pasal 21 dikelola oleh badan
hukum dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau persero. Rumah
sakit yang berbentuk privat, menandai terjadinya perubahan paradigma tentang
rumah sakit sebagaimana rumah sakit yang kita kenal, dimana rumah sakit tidak lagi
menjadi lembaga sosial yang mengutamakan kepentingan orang miskin, karena
rumah sakit kemudian menjadi institusi yang kompleks sebagai akibat fungsi
privatnya tersebut. Bentuk pengelolaan rumah sakit sebagaimana Pasal 21 UURS ini
sebenarnya bertentangan dengan tujuan rumah sakit sebagaimana ketentuan Pasal 2
UURS, yaitu ―rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan
kepada nilai kemanusiaan, etika, dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan
hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta
mempunyai fungsi sosial‖. Dalam penjelasan Pasal 2 UURS, yang dimaksud dengan
fungsi sosial rumah sakit adalah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada
setiap rumah sakit, yang merupakan ikatan moral dan etik dari rumah sakit dalam
membantu pasien khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan
akan pelayanan kesehatan. Dengan menitikberatkan kalimat ―membantu pasien
khususnya yang kurang/tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan
kesehatan‖, sebenarnya menegaskan bahwa rumah sakit adalah lembaga sosial, dan
bertolak belakang dengan tujuan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang
mengejar keuntungan semata. Rumah sakit kemudian menjadi institusi yang
memiliki ciri-ciri padat modal, padat teknologi, dan padat tenaga, sehingga
pengelolaan rumah sakit tidak bisa lagi semata-mata difungsikan sebagai unit sosial
(Endang Wahyati Yustina, 2012:2). Fungsi privat rumah sakit tersebut menyebabkan
institusi tersebut tidak lagi mengutamakan fungsinya semula yaitu fungsi sosial yang
utamanya untuk menolong kalangan tidak mampu, melainkan seperti Perseroan
Terbatas lainnya yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan.
Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), memiliki ciri khas dalam
tujuan dan organnya. Perseroan Terbatas bertujuan untuk mencari keuntungan
sebanyak-banyaknya dan memiliki organ yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Rumah sakit privat yang berbentuk
Perseroan Terbatas dalam kelembagaannya terdapat pertentangan antara ketentuan
dalam UURS dan UUPT, yaitu dalam Pasal 34 ayat (3) UURS dan pada Pasal 98
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ayat (1) UUPT. Pada Pasal 34 ayat (3) UURS terdapat ketentuan yang menyebutkan
bahwa pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit,
sementara di dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) UURS itu sendiri, menyebutkan
bahwa pemilik rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah komisaris
perusahaan. Ketentuan tentang kepemilikan rumah sakit privat oleh komisaris
perusahaan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (3) UURS tersebut apabila ditinjau dari
kewenangan dalam melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama rumah sakit
bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan bahwa kepala
rumah sakit adalah direktur rumah sakit. Ketentuan tersebut apabila dihubungkan
dengan ketentuan dalam UUPT, yaitu pada Pasal 98 ayat (1) UUPT menyebutkan
bahwa Direksi berwenang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar
pengadilan, sementara Pasal 108 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa Dewan
Komisaris berwenang melakukan pengawasan atas pengurusan usaha perseroan.
Sehingga apabila ketentuan pada Pasal 34 ayat (3) dan pasal 33 ayat (2) UURS
dikaitkan dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) serta Pasal 108 ayat (1) UUPT, maka
terjadi ketidakpastian mengenai pihak yang mewakili untuk dan atas nama rumah
sakit yang berbentuk perseroan terbatas untuk melakukan tindakan hukum.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang tertarik diteliti
oleh penulis adalah apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh kewenangan pemilik
rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas dalam melakukan tindakan hukum untuk
dan atas nama rumah sakit?
B. Teori dan Metodologi
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif
adalah penelitian yang meneliti ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang
bersifat sui generis, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain
dan fokus kajiannya adalah hukum positif (Bahder Johan Nasution, 2016:80).
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal (doctrinal
research) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder
(Johnny Ibrahim, 2008:72). Metode yang digunakan dalam penelitian ini,
berdasarkan konsep hukum menurut Soetandyo Wignyosoebroto menggunakan
penelitian doctrinal berdasarkan konsep hukum kedua yaitu hukum sebagai normanorma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Sifat penelitian ini
adalah penelitian preskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
masalah-masalah tertentu (Setiono, 2005:6). Pendekatan penelitian ini adalah
pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dalam metode pendekatan ini
peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi (Peter Mahmud Marzuki, 2014:137). Sumber
bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer ini adalah semua aturan hukum
yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau
badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya
paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara (Soetandyo
Wignjosoebroto, 2013:67). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Soerjono Soekanto dan Sri
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Mamudji, 2015:13). Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUPT dan UURS,
sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum,
tulisan-tulisan terkait masalah hukum yang relevan dengan permasalahan yang
diteliti penulis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data yang berasal
dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dan dianalisis
dengan menggunakan penalaran deduksi.
C. Hasil dan Pembahasan
1. Kewenangan Hukum Rumah Sakit Berbentuk Perseroan Terbatas
Pasal 7 ayat (2) UURS memberikan pengaturan bahwa rumah sakit dapat
didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta. Kemudian Pasal 20
UURS mengatur bahwa rumah sakit dibagi menjadi 2 (dua) yaitu rumah sakit
publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum
dengan tujuan profit yang berbentuk Perseroan Terbatas atau perseroan. Badan
hukum, menurut definisi dari R. Subekti adalah ―Badan hukum pada pokoknya
adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan
melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri,
dapat digugat atau menggugat di depan hakim‖ (Chidir Ali, 1999:19). Dari
beberapa pendapat ahli diatas mengenai definisi tentang badan hukum, dapat
disimpulkan bahwa suatu badan hukum mengandung syarat-syarat atau unsurunsur yang menentukan adanya kedudukan sebagai badan hukum, syarat-syarat
atau unsur-unsurnya antara lain (R. Ali Rido, 2001:45) :
a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
b. Mempunyai tujuan tertentu;
c. Mempunyai kepentingan sendiri;
d. Adanya organisasi yang teratur.
Perseroan Terbatas di Indonesia diatur dalam UUPT, yang
mendefinisikannya dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan
pelaksanaannya. Istilah Perseroan Terbatas sendiri terdiri dari dua kata, yakni
perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas serosero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang
saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang
dimilikinya (H.M.N Purwosutjipto, 2007:85). Tujuan adanya tanggungjawab
terbatas bagi pemegang saham yaitu untuk melindungi pemegang saham dari
kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan, agar
pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial
kepada kreditor perusahaan, dan untuk mendorong investasi dan memfasilitasi
akumulasi modal perusahaan (Ridwan Khairandy, 2009:261).
Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)
UUPT yaitu perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan
akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) ini
menegaskan bahwa akta notaris merupakan syarat mutlak suatu Perseroan
Terbatas untuk dapat disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) yang dimaksud dengan orang adalah orang

475

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum
Indonesia atau asing. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) ini menjelaskan bahwa
perseroan terbatas sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian,
karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham. Pengertian
perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai makna sebagai perbuatan
hukum dan yang dimaksud mengikatkan diri disini adalah saling mengikatkan
diri satu dengan lainnya.
Karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, maka anak di
bawah umur pun memiliki kewenangan untuk menjadi subjek hukum pendiri
Perseroan Terbatas asalkan memiliki uang sebagai penyertaan modal dalam
pendirian Perseroan Terbatas, hanya untuk menghadap notaris selaku pendiri
Perseroan Terbatas harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya (Mulyoto,
2016:34). Namun demikian, apabila anak di bawah umur tersebut menjadi
subjek hukum pendiri Perseroan Terbatas, maka pendirian Perseroan Terbatas
tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur
tentang syarat sahnya perjanjian antara lain :
a. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri, maksudnya kedua
belah pihak mempunyai kesamaan pendapat tentang apa yang harus diatur
dalam perjanjian tersebut;
b. Adanya kecakapan bertindak dari masing-masing subjek hak yang
mengadakan perjanjian, maksudnya ukuran cakap bertindak untuk orang
perorangan dan cakap bertindak untuk badan usaha yang bukan badan
hukum dan badan usaha yang berbadan hukum dan juga badan hukum yang
termasuk badan sosial;
c. Adanya suatu hal tertentu, maksudnya yang dapat menjadi pokok suatu
perjanjian hanya barang yang dapat diperdagangkan saja;
d. Adanya sebab yang halal dalam arti dibenarkan menurut ketentuan hukum
yang berlaku, maksudnya tidak melanggar undang-undang, ketertiban
umum dan/atau kesusilaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT pendirian Perseroan
Terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya
Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setelah
diperolehnya status badan hukum, maka perseroan adalah badan yang mandiri
dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual, pendiri
sebagai pemegang saham tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat oleh perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya (Agus Budiarto, 2009:36).
Sebaliknya, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UUPT, perbuatan hukum yang
dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan,
mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS
pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih
semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan
oleh calon pendiri dan kuasanya.
Organ Perseroan Terbatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPT
adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan
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Komisaris. Berdasar ketentuan Pasal 75 ayat (1) RUPS mempunyai wewenang
yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris, dalam batas yang
ditentukan dalam UUPT. RUPS adalah organ yang memiliki kekuasaan tertinggi
dalam Perseroan Terbatas, namun berdasarkan wewenangnya tidak dapat
mencampuri wewenang direksi dan dewan komisaris. RUPS diadakan di tempat
kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya
yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
RUPS untuk memutuskan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas,
kuorum kehadiran para pemegang saham agar memenuhi syarat untuk mengubah
anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan
keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarnya menentukan kuorum
dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
Direksi berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) UUPT adalah organ yang
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk
kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta
mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan
ketentuan anggaran dasar. Dalam hal anggota direksi lebih dari 1 (satu) orang
yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali
ditentukan lain dalam anggaran dasar. Pada Pasal 102 UUPT mengatur
ketentuan bahwa direksi wajib meminta persetujuan RUPS dalam melakukan
tindakan hukum sebagai berikut :
a. Mengalihkan kekayaan perseroan;
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama
lain maupun tidak.
Pengecualian kewenangan direksi dalam mewakili perseroan, adalah
dalam hal masa jabatan direksi tersebut telah berakhir, yang dapat dilihat pada
akta pendirian atau anggaran dasar perseroan yang terakhir. Anggota direksi juga
tidak berwenang mewakili perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 99 ayat (1)
apabila :
a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang
bersangkutan; atau
b. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan
dengan perseroan.
Dewan komisaris, berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUPT, adalah organ
perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus
sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Rincian
tugas lain dewan komisaris yang biasanya diatur dalam anggaran dasar
Perseroan Terbatas antara lain (Agus Budiarto, 2009:76) :
a. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan;
b. Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan
mengalami kerugian, dewan komisaris dapat memberhentikan sementara
direksi yang bersalah tersebut, kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk
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mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini sifatnya sementara
dan segera dalam waktu 1 (satu) bulan dewan komisaris harus mengadakan
RUPS untuk memberi keputusan lain, dan jika RUPS tidak diadakan maka
keputusan dewan komisaris batal dengan sendirinya.
Wewenang lain dewan komisaris, terdapat dalam Pasal 117 ayat (1) yaitu
dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan
komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 117 ayat (1) yang
dimaksud dengan memberikan persetujuan adalah memberikan persetujuan
secara tertulis dari dewan komisaris, sedangkan yang dimaksud dengan bantuan
adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan
perbuatan hukum tertentu, dimana perbuatan hukum tertentu yang dimaksud
disini bukan merupakan tindakan pengurusan perseroan. Sementara itu,
berdasarkan Pasal 118 ayat (1), dewan komisaris dapat melakukan tindakan
pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu,
yaitu dalam hal direksi tidak ada atau seluruh anggota direksi berhalangan atau
diberhentikan untuk sementara.
Pasal 108 ayat (4) mengatur bahwa dewan komisaris terdiri atas lebih
dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan
komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan
keputusan dewan komisaris. Berbeda dengan direksi yang memungkinkan setiap
anggota direksi untuk dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas,
setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam
menjalankan tugasnya, kecuali berdasarkan keputusan dewan komisaris.
Organ rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas di dalam UURS tidak
disebutkan dengan jelas, sehingga kurang dapat membandingkan dengan jelas
mengenai kewenangan masing-masing organ rumah sakit Perseroan Terbatas
dengan organ Perseroan Terbatas dalam UUPT. Pasal 33 ayat (2) UURS
menyebutkan adanya kepala rumah sakit atau direktur rumah sakit yang menjadi
pimpinan rumah sakit, dan pada Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa kepala rumah
sakit yaitu direktur rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai
kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan. Dengan tidak diaturnya
kewenangan organ-organ rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas dalam UURS,
maka legal standing rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas merujuk pada
kewenangan organ-organ Perseroan Terbatas yang terdapat dalam UUPT.
2. Akibat Hukum Pemilik Rumah Sakit Adalah Komisaris Perusahaan
Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit
Pasal 34 ayat (3) UURS memberikan ketentuan bahwa pemilik rumah sakit
tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit, dimana dalam penjelasan
Pasal 34 ayat (3) UURS dijelaskan bahwa yang dimaksud pemilik rumah sakit
berbentuk Perseroan Terbatas adalah komisaris perusahaan. Istilah komisaris
sendiri, dapat diartikan sebagai salah seorang anggota dewan komisaris dalam
perseroan terbatas. Komisaris atau dewan komisaris, adalah organ perseroan yang
kewenangannya hanya mengawasi jalannya perseroan dan mengawasi kinerja
direksi. Sementara itu, kewenangan atas pengurusan perseroan dimiliki oleh
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direksi. Dewan komisaris dan direksi, pada dasarnya adalah ―pegawai‘ atau orang
yang diangkat oleh RUPS dan dibayar oleh perseroan sesuai dengan
kompetensinya untuk melakukan tanggung jawab dan kewenangannya sebagai
dewan komisaris dan direksi dalam perseroan.
RUPS merupakan wadah yang memungkinkan bagi pemegang saham
untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen
perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan
manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis, mengingat pemegang saham tidak
memiliki kekuasaan apapun kecuali jika mereka bertemu dalam RUPS (Agus
Budiarto, 2009:221). RUPS sebagai organ perseroan yang paling berkuasa
mempunyai hak untuk memperoleh segala macam keterangan yang diperlukan
berkaitan dengan kepentingan dan jalannya perseroan, dimana kewenangan
tersebut merupakan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada
organ lain (Kurniawan, 2014:74). Mengenai kekuasaan pemegang saham, R.
Kraakman berpendapat sebagai berikut (Christoph van der Elst, 2012:2):
―Shareholder monitoring and shareholder activism is at the heart of the
corporate governance debate. It is considered as a fundamental component
balancing the powers of the board and of the shareholders. The issue is not
very new. Ever since corporate law was developed, questions were raised as to
how to divide the power between boards and shareholders, quintessential for
the corporation that exists in part to facilitate delegated decision-making‖.
Dalam UUPT telah diatur perlindungan terhadap pemegang saham melalui
adanya hak derivatif pemegang saham, yaitu hak yang diberikan atau dimiliki oleh
pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu dalam
menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam
perseroan bila kepentingan perseroan dirugikan, dimana hak ini diberikan kepada
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (Chatamarrasjid Ais, 2004:31).
Selain memiliki hak untuk dilindungi kepentingannya sebagaimana dengan
adanya hak derivatif di atas, pada perseroan terbatas dikenal suatu doktrin yang
dikenal sebagai piercing the corporate veil atau secara harafiah berarti
penyingkapan tabir perseroan. Piercing the corporate veil diartikan sebagai suatu
proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain
atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan
hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan
oleh perseroan pelaku tersebut (Mustoha Iskandar, 2014:20). Dengan
disingkapnya cadar pembatas antara perseroan dan pemegang saham dalam
melakukan pengelolaan perseroan maka cadar pembatas pertanggungjawaban
terbataspun demi hukum hapus dan demikian pemegang saham turut
bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan (Gunawan Widjaja,
2008:25). Pengaturan tentang piercing the corporate veil dalam UUPT terdapat
dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa
pertanggungjawaban terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas tidak
berlaku dalam hal :
a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
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c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang
mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi
utang perseroan.
Pemberlakuan piercing the corporate veil dalam Perseroan Terbatas
sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga berlaku untuk anggota dewan komisaris,
yang berarti bahwa tanggung jawab atas kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh
perseroan dapat dibebankan pada pihak komisaris secara pribadi. Dewan
komisaris merupakan the last target dari penerapan piercing the corporate veil
atau pihak yang paling sedikit dikejar piercing the corporate veil. Hal ini
disebabkan kedudukan dan wewenang pihak komisaris dalam perseroan hanya
sebagai pihak pengawas (Munir Fuady, 2014:26). Pemberlakuan piercing the
corporate veil kepada pihak komisaris terjadi dalam hal-hal sebagai berikut
(Munir Fuady, 2014:26):
a. Komisaris tidak melaksanakan fiduciary duty kepada perseroan;
b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
c. Kepailitan perusahaan karena kelalaian komisaris.
Direksi dalam perseroan memiliki dua fungsi yaitu fungsi pengurusan
(manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi) (Ridwan Khairandy,
2009:256). Pengertian fungsi pengurusan meliputi pengelolaan dan memimpin
tugas sehari-hari yaitu membimbing dan membina kegiatan atau aktivitas
perseroan ke arah pencapaian maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran
dasar. Implikasi dari pelaksanaan fungsi pengurusan, dengan sendirinya menurut
hukum memberi wewenang (macht, authority or power) kepada direksi
menjalankan pengurusan, dengan demikian direksi memiliki kapasitas (capaciteit,
capacity) dalam menjalankan pengurusan perseroan (M.Yahya Harahap,
2009:346). Begitu pentingnya keberadaan direksi dalam suatu Perseroan Terbatas
sehingga dapat diibaratkan bahwa direksi adalah nyawa bagi perseroan, tidak
mungkin suatu perseroan tanpa adanya direksi dan sebaliknya tidak mungkin ada
direksi tanpa adanya perseroan (Try Widiyono, 2005:7). Apabila direksi terbukti
melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi
perseroan, maka tanggung jawab direksi berubah menjadi tanggung jawab tidak
terbatas, sehingga direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi untuk
mengganti segala kerugian yang ditimbulkan terhadap perseroan (Siti Hapsah
Isfardiyana, 2015:185). Pengadilan akan mengesampingkan status badan hukum
dari perseroan tersebut dan membebankan tanggung jawab kepada direksi dengan
mengabaikan prinsip tanggungjawab terbatas apabila kemudian terbukti direksi
melakukan kesalahan secara pribadi yang menyebabkan timbulnya kerugian
perseroan, hal tersebut membuat tidak ada lagi ruang bagi direksi untuk
melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan (Siti Hapsah
Isfardiyana, 2015:185).
Organ perseroan yaitu komisaris dan direksi, pada dasarnya adalah terdiri
dari orang perorangan yang memiliki kemampuan di bidangnya yang diangkat
oleh RUPS dan digaji perseroan untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya
dalam mencapai tujuan perseroan. Oleh karena tugas dan kewenangannya
tersebut, sudah seharusnya orang perseorangan yang diangkat sebagai direksi
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maupun komisaris adalah orang profesional yang memiliki kompetensi di
bidangnya. Sehingga apabila pemilik rumah sakit adalah komisaris perusahaan,
maka hal ini dalam praktek hukum perusahaan dapat diterapkan solusinya dengan
cara pemegang saham pada rumah sakit yang berbentuk Perseroan Terbatas
diangkat sebagai komisaris perseroan. Hal ini dimungkinkan terjadi, karena pada
hakekatnya, pemilik perseroan adalah orang yang memiliki saham dalam
perseroan atau pemegang saham. Dengan cara ini, maka pemilik rumah sakit
Perseroan Terbatas tersebut dapat menjadi komisaris perseroan.
Permasalahan yang akan muncul dengan diangkatnya pemegang saham
yang merupakan pemilik rumah sakit Perseroan Terbatas tersebut apabila
diangkat menjadi komisaris, yaitu timbulnya konflik kepentingan dalam
pengelolaan rumah sakit. Munir Fuady mengemukakan pendapatnya tentang
tidak terlaksananya formalitas perusahaan sehingga dapat diterapkannya doktrin
piercing the corporate veil antara lain disebabkan oleh (Munir Fuady, 2002:64) :
a. Tidak tuntasnya formalitas dalam proses pendirian usaha;
b. Tidak melaksanakan pemilihan board, rapat-rapat, dan sebagainya;
c. Gagal dalam pengkontribusian modal atau pengisuan saham;
d. Pemegang saham terlalu banyak mencampuri bisnis perusahaan atau
pengambilan keputusan bisnis;
e. Kegiatan pribadi dengan kegiatan perusahaan dicampur aduk, seperti adanya
loan yang informal.
Anggota dewan komisaris yang berasal dari pemegang saham tentunya
berbeda maksud dan tujuannya menjadi komisaris, apabila dibandingkan dengan
orang perorangan yang memang diangkat sebagai dewan komisaris perseroan
karena mereka digaji untuk sebagaimana tugas dan fungsi seorang komisaris,
yaitu untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya perseroan dan
pengurusan perseroan oleh direksi. Apabila pemegang saham, dalam hal ini
pemegang saham yang diangkat sebagai komisaris, terlalu banyak mencampuri
pengambilan keputusan bisnis atau pengurusan bisnis perusahaan, maka akan
terjadi penerapan doktrin piercing the corporate veil. Dalam hal komisaris
terlalu ikut campur dalam pengurusan perseroan yang memang bukan di bidang
tugas dan wewenangnya, komisaris akan dibebaskan dari tanggung jawabnya
yang terbatas, dan dirinya akan menanggung segala kerugian yang akan atau
telah dibuatnya pada perseroan sebagai bentuk penerapan doktrin piercing the
corporate veil.
D. Simpulan
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3)
UURS rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas pada dasarnya tidak
dapat dimiliki oleh komisaris perusahaan karena pada hakekatnya komisaris
Perseroan Terbatas adalah orang perorangan yang memiliki keahlian di bidangnya
yang diangkat oleh RUPS dan digaji oleh perseroan untuk mengawasi kinerja direksi
dalam mengurus perseroan. Namun demikian, hal ini pada prakteknya dapat
dilakukan RUPS dengan cara mengangkat pemegang saham yang merupakan pemilik
perseroan sebagai komisaris. Akibat hukum sehubungan dengan ketentuan Pasal 34
ayat (3) UURS bahwa pemilik rumah sakit berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas adalah komisaris perusahaan yaitu timbulnya konflik kepentingan dalam
pengelolaan rumah sakit. Apabila pemegang saham, dalam hal ini komisaris, terlalu
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banyak mencampuri pengambilan keputusan bisnis atau pengurusan bisnis
perusahaan, maka akan terjadi penerapan doktrin piercing the corporate veil. Dalam
hal ini, komisaris akan dibebaskan dari tanggung jawabnya yang terbatas, dan
komisaris rumah sakit berbentuk Perseroan Terbatas tersebut akan menanggung
segala kerugian yang akan atau telah dibuatnya sebagai bentuk penerapan doktrin
piercing the corporate veil.
Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan penulis
sebelumnya, maka perlu disarankan kepada pembentuk undang-undang yaitu
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat agar sebaiknya melakukan revisi terhadap
UURS. Revisi tersebut khususnya dilakukan terhadap ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa pemilik rumah sakit berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris perusahaan. Revisi yang dilakukan
terhadap UURS ini baiknya menggunakan harmonisasi peraturan perundangundangan dengan UUPT, agar tercipta kepastian hukum dalam Pasal 34 ayat (3)
UURS. Kemudian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan UURS dan UUPT, yaitu
rumah sakit-rumah sakit yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas,
hendaknya dilakukan sosialisasi terkait revisi UURS yang baru agar rumah sakit
berbentuk Perseroan Terbatas dapat mengimplementasikan UURS tersebut dengan
baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
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TINJAUAN YURIDIS NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN NOTARIS MERAHASIAKAN
AKTA
Prastiwi Wahyuningrum
Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : prastiwiwahyuningrum@gmail.com
ABSTRACT
This article aims to identify and analyze whether a Notary as a party in the prevention and eradication of
money laundering is against the obligation of Notary to keep the deed confidential. This research uses
normative juridical method. The results of the study indicate that the Government Regulation that
obligates Notary as the reporting party in principle can be declared has no legal force. Due to the
hierarchy based on Article 7 of Law Number 12 Year 2011 Concerning the Establishment of Laws and
Regulations of the Status of Law Number 2 Year 2014 concerning Notary Offices is higher in level than
Government Regulation Number 43 Year 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and
Eradication of Criminal Acts of Washing Money, so in line with the hierarchy of laws and regulations
prevailing in Indonesia, the provisions of Article 31 Paragraph (1) and (2) of Law Number 3 Year 2009
About the Second Amendment to Law Number 14 Year 1985 regarding the Supreme Court that "the Court
The Supreme Court has the authority to examine legislation under the law against the law and the
Supreme Court declares unauthorized legislation under the law for reasons contrary to higher laws and
regulations or its formation does not meet applicable regulations ".
Keywords: Notary Duty, Law Number 2 Year 2014, Government Regulation Number 43 Year 2015

ABSTRAK
Artikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Notaris sebagai pihak pelapor
dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang bertentangan dengan
kewajiban Notaris merahasiakan akta.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah yang mewajibkan Notaris sebagai
pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Dikarenakan secara hirarki berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan kedudukan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, sehingga sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung bahwa ―Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan Mahkamah Agung
menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya
tidak memenuhi ketentuan yang berlaku‖.
Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015
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A. Pendahuluan
Jabatan Notaris yang dijabat oleh seseorang yang berstatus sebagai pejabat umum
memiliki wewenang dalam membuat akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya,
khususnya akta-akta otentik tersebut dalam bidang hukum keperdataan
sebagaimana dimkasud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menyatakan bahwa, ―Suatu akta otentik, ialah suatu akta yang di dalam bentuk
yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh/dihadapan pejabat umum yang
berwenang ditempat dimana akta itu dibuat‖. Namun demikian Notaris bukanlah
satu-satunya pejabat umum yang ditugasi oleh undang-undang dalam membuat akta
otentik. Ada pejabat umum lainnya yang ditunjuk undang-undang dalam membuat
akta otentik tertentu seperti pejabat kantor catatan sipil dalam membuat akta
kelahiran, perkawinan dan kematian, Pejabat kantor lelang negara dalam membuat akta
lelang, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat akta otentik dibidang
pertanahan Kepala Kantor Urusan Agama dalam membuat akta nikah, talak dan
rujuk dan lain sebagainya.
Namun secara umum dapat dikatakan Notaris adalah satu-satunya pejabat
umum yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang yang cukup besar
dalam membuat hampir seluruh akta otentik. Oleh karena kewenangan Notaris yang
berstatus pejabat umum, maka mulai dari persyaratan, pendidikan, formasi jabatan,
hingga etika dalam melaksanakan jabatan diatur dalam sebuah undang-undang.
Notaris juga terikat oleh sebuah sumpah jabatan yang akan melekat sampai tidak
menjabat lagi.
Selaras dengan kemajuan pembangunan Nasional sekarang ini fungsi dan
peranan Notaris semakin kompleks, luas dan berkembang, hal ini karena adanya
produk-produk
hukum yang dihasilkan Notaris makin dirasakan oleh masyarakat,
sehingga masyarakat dan pemerintah menaruh harapan besar agar Notaris benarbenar dapat diandalkan dalam peningkatan hukum Nasional, oleh karena itu Notaris
harus bisa memberikan pelayanan jasa hukum pada masyarakat yang baik dan
professional.Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian
hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.( H. Salim HS. & H. Abdullah.
2007,101-102)
Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan
(vertrouwensambt) dan justru oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan
sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (vertrouwenspersoon), Notaris
berkewajiban untuk merahasiakan akta semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku
Notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta. Notaris tidaklah bebas
untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya
pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan
sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk
merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan Notaris
itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami
akibatnya di dalam praktek, ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak
lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (vertrouwenspersoon). (G.H.S Lumban
Tobing,1983,117-118)
Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris menegaskan bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu
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mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan
akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam
Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa
mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk
menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan
keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Dan
ditegaskan pula dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan
undang-undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang
diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah bahwa Notaris sebagai pihak pelapor atas
dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Peraturan Pemerintah
ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Notaris harus melaporkan ke PPATK (Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait adanya dugaan tindak pidana
pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris selaku pejabat umum.
Bila kewajiban pelaporan ini tidak dilaksanakan oleh Notaris, dan akta yang dibuatnya
terkait tindak pidana pencucian uang, menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang, akan terkena sanksi pidana dan denda. Berkaitan dengan hal ini, perlu
dikaji lebih dalam pertimbangan memasukkan Notaris sebagai pihak pelapor dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang
dibuatnya.
Apabila ditinjau berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia, kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana
pencucian uang terkait akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana diwajibkan di
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat mengesampingkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris harus merahasiakan akta
yang dibuatnya sesuai Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 huruf (f) dan Pasal 54 ayat (1).
Sehingga, hal ini yang perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui pengaruh Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 terhadap Notaris sebagai pihak pelapor dalam
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta
yang dibuatnya.
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, dapat ditarik
rumusan masalah apakah kewajiban Notaris sebagai pelapor dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang bertentangan dengan kewajiban Notaris
merahasiakan akta.
B. Teori dan Metodologi
1. Teori Hirarki Norma Hukum Hans Kelsen
Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori
Jenjang Hukum (Stufentheorie) bahwa norma yang lebih rendah berlaku
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dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga
sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan
sebagai norma dasar (Grundnorm). Norma dasar merupakan norma tertinggi
dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan
menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga
norma itu dikatakan pre-supposed.(Maria Farida, 2007,41)
Kelsen menyatakan kesatuan norma disusun oleh fakta bahwa perbuatan
hukum, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi.
Lebih lanjut ia menjelaskan pembuatan yang ditentukan oleh norma lebih
tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang
membentuk kesatuan (Jimly Assihddiqie, 2012, 100). Hubungan antara
norma yang mengatur pembentukan norma dengan norma yang lain dapat
digambarkan sebagai hubungan antara superordinansi dan subordinansi
yang merupakan kiasan keruangan, yang kemudian meyebabkan suatu
hirarki norma terbentuk. (Hans Kelsen, 2010,179)
Teori hirarki norma hukum dari Hans Kelsen diilhami dari pendapat
Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum selalu
mempunyai dua wajah, yang artinya suatu norma hukum itu ke atas
bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya. Tetapi ke bawah ia
juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum dibawahnya, sehingga
suatu norma hukum mempunyai masa berlaku (Rechtskracht) yang relatif,
oleh krena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma
hukum yang berada diatasnya.(Maria Farida, 2007, 41-42)
Keberlakuan suatu norma hukum akan berakhir atau norma hukum
menjadi tidak berlaku apabila norma hukum yang menjadi sumber atau
dasar keberlakuan norma hukum tersebut dihapus atau diganti dengan
norma hukum baru. Lebih lanjut Kelsen berpendapat suatu norma yang
validitasnya tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi
disebut sebagai norma dasr (basic norm) norma dasar ini membentuk,
sebagai sumber bersama, suatu ikatan antara norma-norma yang berbeda
yang menjadi isi dari aturan.
Teori jenjang hukum (Stufentheorie) kemudian dikembangkan lebih
lanjut oleh Hans Nawiansky, murid Hans Kelsen, dalam kaitannya dengan
negara. Menurut Hans Nawiansky dalam teori jenjang hukum yang ia
kembangkan (die theorie vom stufenordung der rechtsnormen) norma
hukum dari suatu negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, dimana
norma yang dibawah berlaku dan berdasari dari norma yang lebih tinggi,
dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma tertinggi yang disebut
norma dasar (Grundnorm pada teori Hans Kelsen). Selain berjenjang dan
bertingkat norma hukum menurut Hans Nawiansky juga berkelompok,
dimana pengelompokannya sebagai berikut : (Maria Farida, 2007,44-45)
Kelompok I : Norma Dasar/Fundamental Negara (Staatsfunfamentalnor)
Kelompok II : Aturan Pokok Negara (Staatgrundgestz)
Kelompok III : Undang-Undang Formal (Formell Gesetz)
Kelompok IV : Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (Verordnung &
Autonome Satzung)
Teori norma hukum berjenjang dan berkelompok (die theorie vom
stufenordung der rechtsnormen) Hans Nawiasky ini jika diproyeksikan ke
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norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh
pengelompokan hirarki sebagai berikut : (Jimly Assihddiqie, 2012, 171)
- Norma
Dasar
(Grundnorm)
Fundamental
Negara
(Staatsfundamentalnor) Indonesia adalah Pancasila dan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD 1945). Sehingga seluruh perundangan dibawahnya harus
merujuk ke norma dasar ini;
- Aturan Pokok Negara(Staatgrundgestz) Indonesia adalah batang
tubung UUD 1945, TAP MPR RI dan konvensi ketatanegaraan;
- Undang-Undang Formal (Formell Gesetz) Indonesia adalah
Undang-Undang;
- Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (Verordnung & Autonome
Satzung) Indonesia adalah secara hirarki mulai Peraturan
Pemerintah hingga putusan Buati/Walikota.
Merujuk pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka hirarki perundangan di
Indonesia terdiri atas : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daeran Provinsi, dan Peraturan
Daerah Kabupaten/ Kota.
Teori Stufenbau menunjukkan kaedah hukum memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan seluruh peraturan tingkat bawahnya. Jenjang hirarkis
yang dijelaskan dalam teori Hans Kelsen menjadi pengikat dan
mengharuskan seluruh norma hukum mulai dari tingkatan yang lebih tinggi
sampai ke tingkatan yang lebih rendah berada dalam satu susunan yang
berjenjang hirarkis.(Janpantar Simamora,2013, 100)
Gagasan Hans Kelsen memalui teori Stufenbau ternyata sedikit banyak
sudah memberikan makna yang cukup terkait dnegan tertib hukum di
berbagai negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa
tatanan hukum itu merupakan suatu sistem norma yang hirarkis atau
bertingkat. Hans Kelsen lebih lanjut menjelaskan bahwa diatas konstitusi
sebagai hukum dasar, terdapat dasr kaedah hipotesis yang lebih tinggi yang
bukan merupakan kaedah positif yang dikenal dengan istilah Groundnorm
dari hirarkis tata hukum, maka kaedah-kaedah hukum dari tingkatan yang
lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari kaedah yang lebih rendah
memperoleh kekuatan hukum dari kaedah hukum yang lebih tinggi
tingkatannya. Dari uraian ini, cukup jelas bagaimana urgensinya hirarki
peraturan perundang-undangan dalam suatu negara (Janpantar
Simamora,2013, 100). Gagasan Kelsen ini pada hakikatnya merupakan
usaha untuk membuatt kerangka suatu bangunan hukum yang dapat dipakai
dimanapun (Khudzalifah Dimyati, 2000)
2. Metodologi
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menyelesaikan
argumentasi, teori, isi atau konsep baru sebagai perskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.( Peter Mahmud Marzuki, 2010,22)
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Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah diskriptif analisis, jenis
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, sumber data
yang dipergunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang
terdiri dari :
a. Bahan hukum Primer, yang terdiri dari :
1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3) di Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang;
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan;
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung;
6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
b. Bahan hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer (H. Salim HS dan Erlies
Septiana Nurbani, 2014,16). Merupakan bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti, jurnal hukum, literatur, dan hasil
penelitian lainnya.
c. Bahan hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,
kamus bahasa Indonesia- bahasa Inggris.
Teknik pengempuluan data yang digunakan adalah penelitian
keupustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan dengan
metode penalaran deduksi, digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal
yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus.
C. Hasil Penelitian
Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang berbunyi ―Suatu akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat
dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau diahadapan
pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya,‖( R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio,2005,475)
Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi ―Notaris adalah pejabat umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini.‖ dan dengan demikian Notaris merupakan suatu lembaga yang
menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara dalam bidang hukum perdata.
(Abdulkadir Muhammad,2006,90)
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Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari
kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum
keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka
dan Notaris sebagai Pejabat umum yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat
untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka dalam bentuk akta otentik adalah
suatu jabatan kepercayaan. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan
maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Sebagai konsekuensi dari
kepercayaan yang begitu besar yang diberikan kepada jabatan Notaris maka harus pula
disertai dengan pengawasan terhadap orang-orang yang memangku jabatan Notaris
tersebut, hal ini bertujuan agar tugas orang-orang yang memangku jabatan Notaris
selalu bekerja sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral yang mendasari
kewenangannya, agar dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan dan
kepercayaan yang diamanatkan kepadanya, karena jabatan Notaris ini dalam
menjalankan jabatan profesinya rentan akan godaan penyalahgunaan kewenangan yang
diamanatkan kepadanya sehingga merugikan masyarakat yang menggunakan jasanya.
Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat, harus
berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa sekarang dan masa depan.
Kecermatan, kecepatan, dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan
pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap
pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu
pelayanan notaris Notaris benar-benar membawa hasil positif bagi masyarakat. Untuk
melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabtan Notaris
yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya
Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan
bahwa seorang Notaris janji akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pelaksanaan jabatannya, diatur pula dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni Notaris berkewajiban merahasiakan segala
sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam
pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang
menentukan lain.
Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh
dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa
Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang
berkaitan dengan akta tersebut. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang
yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan
keterangan/pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan
akta yang dimaksud. (Habib Adjie, 2009,6)
Pada hakekatnya sebuah akta otentik bersifat terpenuh dan terkuat maka apa yang
dinyatakan harus diterima, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Akta Notaris sebagai
produk pejabat Publik maka penilaian terhadap akta tersebut sudah seharusnya berlaku
asas praduga sah (vermoe deu vantrechmatigeheid) atau presumption iustae causa.
Lebih lanjut menyangkut jabatan Notaris Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
(MKRI) dengan putusan nomor 009-014/PUU_111/2005, tanggal 13 September 2005
mengistilahkan Pejabat Umum sebagai Public Official.
Pertimbangan memasukan Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang terhadap akta yang dibuat Notaris bahwa
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Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat, oleh karena itu syaratsyarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang
syarat sahnya perjanjian. (Habib Adjie, 2009,37)
Selanjutnya, ketentuan Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan
Notaris menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para
pihak penghadap yang datang menghadap notaris. Dengan demikian, isi akta tersebut
merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau
kehendak notaris, melainkan notaris hanya membingkainya dalam bentuk akta notaris
sesuai Undang-undang Jabatan Notaris. Karena itu, jika isi akta dipermasalahkan oleh
para pihak atau pihak lain yang berkepentingan, hal tersebut yang berkaitan dengan isi
akta, merupakan permasalahan mereka sendiri. (Habib Adjie, 2009,30)
Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik harus
dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata
dikemudian hari timbul masalah dari akta otentik tersebut. Masalah yang timbul dari
akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari
Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan,
dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.
Apabila kesalahan yang terjadi pada pembuatan akta otentik tersebut berasal dari
para pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan tidak
jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta otentik
yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena
keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen
penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang
melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak
lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta otentik tersebut.
Selain itu Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia
mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh
dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka
rahasia dan memberikan keterangan/pernyataan tersebut kepada pihak yang
memintanya. (Habib Adjie, 2009,7) Sehubungan dengan kewajiban merahasiakan isi
akta dan segala keterangan lain yang berkaitan dengan akta notaris, maka kerahasiaan
ini memberikan ruang gerak yang leluasa/celah bagi pergerakan dana hasil tindak
pidana melalui jasa yang diberikan oleh notaris yang kemudian dimanfaatkan oleh para
pelaku pencucian uang untuk melakukan kegiatan pencucian uang.
Latar Belakang adanya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang
Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini bahwa: (Penjelasan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)
a. Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal
ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan
lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh
aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau lembaga
tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian
uang.
b. Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,
dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan
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oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak
pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan
profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
c. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action
Task Force (FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang
melakukan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk
dan atas nama Pengguna Jasa wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada
Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah PPATK). Kewajiban
pelaporan oleh profesitesebut telah diterapkan di banyak negara dan memiliki
dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang.
d. Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporan
oleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur,
lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana
keuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor dari tuntutan hukum,
baik secara perdata maupun pidana.
Macam-macam laporan yang wajib dilaporkan kepada PPATK diatur dalam Pasal
23 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-undang no 8 tahun 2010 dan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah No 43 tahun 2015, yakni :
Pasal 23
(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf
a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi :
a. Transaksi Keuangan Mencurigakan
b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing
yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi
maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja
c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Pasal 27
(1) Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh
Pengguna Jasa dengan mata uangrupiah dan/atau mata uang asing yang
nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) kepada PPATK.
Pasal 8
(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan
laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk
kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito,
dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi advokat
yang bertindak untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa,
dalam rangka:
a. memastikan posisi hukum Pengguna Jasa; dan
b. penanganan suatu perkara, arbitrase, atau alternatif penyelesaian
sengketa.
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mewajibkan Notaris sebagai pihak
pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap akta yang dibuat oleh atau di hadapan
Notaris, yakni :
Pasal 3
Pihak pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga :
a. Advokat
b. Notaris
c. Pejabat Pembuat Akta Tanah
d. Akuntan
e. Akuntan publik
f. Perencana Keuangan
Sedangkan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1 huruf f) dan Pasal 54 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk
merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta terhadap pihak
manapun kecuali undang-undang menentukan lain, sehingga Peraturan Pemerintah ini
yang mewajibkan Notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum. Karena secara hirarki berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga dengan hal ini teori
hirarki norma hukum yang dikemukakan oleh Hans kelsen menjadi berlaku.
Sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia, ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung bahwa ―Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan
Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku‖. Dalam hal
ini, sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia melakukan permohonan upaya pengujian
(Judicial review) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor
Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kepada Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Hal ini bertujuan tercipta kepastian hukum terhadap notaris sehubungan
permasalahan kewajibannya, di mana notaris berkewajiban sebagai pihak pelapor
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menurut Peraturan Pemerintah ini sedangkan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris
mewajibkan notaris untuk merahasiakan akta yang dibuatnya.
D. Kesimpulan
1. Kesimpulan
Menurut sistem hierarki tata hukum yang dianut Indonesia, maka pada prinsipnya
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan
Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mempunyai kekuatan hukum
atau tidak dapat mempengaruhi kewenangan dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan
akta yang dibuatnya selaku pejabat publik selama Notaris tersebut menjalankan tugas
dan jabatannya sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga, tidak ada
kewajiban Notaris sebagai pihak pelapor sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah
tersebut. Namun, bila seorang Notaris selaku orang pribadi dengan sengaja melakukan
atau turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang maka Notaris tersebut dapat
diproses secara hukum dan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi dan atau
pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Jabtan Notaris dan atau kode etik Notaris
maupun sanksi pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
maupun undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Saran
Sebaiknya Notaris atau Ikatan Notaris Indonesia (INI) melakukan permohonan
pengujian (Judicial review) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak
Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris kepada Mahkamah Agung
Republik Indonesia, agar tercipta kepastian hukum terhadap notaris sehubungan
permasalahan kewajibannya.
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PENEGAKAN HUKUM DALAM BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI KAWASAN SUAKA MARGASATWA (SM)
PALIYAN YOGYAKARTA
Edi Warsito
Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Edi_warsito2007@yahoo.com

ABSTRAK
Pengaturan tentang konservasi ini adalah dengan Undang-undang nomor 5 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana pemanfaatan
hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini akan mendapatkan sanksi denda
dan pidana penjara yang sangat berat.
Dalam lingkup kementrian kehutanan konservasi meliputi 2 (dua) hal yaitu konservasi
dalam kawasan (In-situ) dan konservasi di luar kawasan (ex-situ). Konservasi dalam kawasan
(in-situ) adalah segala aktifitas konservasi yang dilakukan terhadap dan berada di dalam
kawasan hutan. Kawasan konservasi yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1990
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Kawasan Suaka
Alam, yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa (SM) dan kawasan Cagar alam (CA). Di
wilayah kerja Balai Konsservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta terdapat kawasan beberapa
kawasan konservasi yang salah satunya adalah kawasan Suaka Margasatwa (SM) Paliyan di
Kabupaten Gunung Kidul.
Suaka Margasatwa (SM) Paliyan seluas 434,60 Ha ini meliputi petak 136 sampai
dengan petak 141, dengan terdapat aktivitas penggarapan lahan dalam kawasan dengan
jumlah ±800 orang penggarap. Selain aktifitas penggarap tersebut masalah yang lain adalah
adanya satwa liar yang keluar dari habitatnya di alam untuk mencari makanan di luar
kawasan.
Terhadap beberapa kasus yang terjadi dalam kasus tindak pidana di dalam kawasan
Suaka Margasatwa (SM) Paliyan para pelakunya oleh pengadilan diberikan sanksi ringan
berupa hukuman percobaan dan bahkan ada yang divonis bebas. Hal ini karena pandangan
secara umum bahwa yang diperhitungkan adalah bukan nilai konservasinya, akan tetapi nilai
rupiah dari barang bukti tindak pidananya.
Kata kunci: konservasi sumber daya alam hayati, suaka margasatwa paliyan

I.

PENDAHULUAN
Indonesia sering disebut sebagai mega biodiversity (Negara yang kaya akan
kekayaan alam hayati, flora dan faunanya.). Disebut juga sebagai paru paru dunia
karena hutan hujan tropisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka logislah kalau
Negara mengatur kekayaan alam hayati tersebut dengan sebuah udang-undang, yaitu
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang konservasi
yang meliputi;
1. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan
Perlindungan sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari
berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan
makhluk.12 Perlindungan ini ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang

12

Bab II Pasal 6 Undang-undang No.5 Tahun 1990
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menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan mutu kehidupan manusia.13
2. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa Beserta
Ekosistemnya Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Dan Satwa
Beserta Ekosistemnya dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka
alam agar tetap dalam keadaan asli.14
3. Kawasan Suaka Alam
Kawasan Suaka Alam adalah adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga
berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka Alam
ini terdiri dari;15
1) Cagar Alam
Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai
kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang
perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
2) Suaka Margasatwa
Suaka Margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas
berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk
kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
Beberapa kriteria Suaka Margasatwa yaitu;
a) Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan
dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya:
b) Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
c) Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
d) Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang
bersangkutan.
Suaka Margasatwa Paliyan dengan luas total 434,60 hektar berada di
wilayah Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Saptosari Kabupaten GunungKidul.
Topografi kawasan berupa perbukitan karst dengan lapisan tanah yang tipis
memiliki kelerengan di atas 40% serta pada ketinggian antara 100300 mdpl. Letak
Suaka Margasatwa Paliyan sendiri berada pada petak 136 s/d 141 yang dulunya
merupakan wilayah pangkuan hutan produksi dari Dinas Kehutanan Propinsi D.I
Yogyakarta (tepatnya masuk wilayah Resort Polisi Hutan (RPH) Paliyan. 16
Sebagaimana diketahui bahwa dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam pasal 19
ditentukan bahwa;
1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan
terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan
pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.

13

Bab II Pasal 7 Undang-undang No.5 Tahun 1990
Bab III Pasal 12 Undang-undang No.5 Tahun 1990
15
Bab Iv Pasal 14 Unddang-undang No.5 Tahun 1990
16
http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2014/22/SM_Paliyan.html, diunduh hari rabu tgl 10 sept 2014
14
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3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan
suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
Kemudian dalam pasal 40 ayat (1) ditentukan sebagai berikut;
―Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.
200.000.000 (dua ratus juta rupiah).‖
Dari beberapa kasus yang sudah dibawa ke pengadilan, vonis yang
dijatuhkan pada pelaku tindak pidana konservasi dalam kawasan Suaka Margasatwa
Paliyan umumnya adalah rendah, yaitu sekitar 3 bulan penjara dan percobaan,
dengan pertimbangan bahwa, nilai yang dihitung adalah nilai kayu berdasar harga di
pasaran. Tidak mempertimbangkan nilai konservasi dari kayu tersebut, mengingat
tumbuhan dalam kawasan Suaka Margasatwa adalah berada dalam kawasan
konservasi.
Dari uraian yang telah penulis paparkan tersebut, maka yang penulis angkat
menjadi permasalahannya adalah,
“BAGAIMANAKAH PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KONSERVASI DI DALAM KAWASAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA
PALIYAN?”

II.

LANDASAN TEORITIS
1. Kerangka Dasar Hukum kehutanan
pemerintah memberikan dasar hukum untuk menjaga kelestariannya.
Sarana hukum yang disediakan oleh Negara yaitu dengan;
a. Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian
terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati,
ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-asing maupun bersamasama, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan
hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak
dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi
kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.17
Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan
erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu;
1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjukkan sistem
penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan
umat manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe
ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu
pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan

17

Penjelasan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya, alenia 2.
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manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan
(pengawetan sumber plasma nutfah).
3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga
terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penggunaan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya
penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran
konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan, dapat
mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan
potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).18
Dalam Undang-undang Konservasi Sumber Daya alam hayati dan
ekosistemnya ini berorientasi pada konservasi, bukan produksi. Dalam
konsiderans, menimbang huruf a yang menyatakan, bahwa SDA hayati
Indonesia dan ekosistemnya perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari,
selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada
khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa
depan.19
Secara rinci, orientasi konservasi dari undang-undang ini dapat dilihat
dari ruang lingkup kegiatan dalam pengelolaan SDA hayati dan
ekosistemnya. Pasal 5 UU ini menyatakan, konservasi SDA hayati dan
ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:
a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta
ekosistemnya.
c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.20
b. Undang-undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dalam undangundang ini yang dimaksud dengan;
a) hutan adalah ―Kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam perseketuan alam
lingkugannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.‖
b) Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai
hutan tetap.
c) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan dengan ciri khas
tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
d) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai
wilayah sistem penyangga kehidupan.
e) Kawasan Hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga

18

Ibid alenia 4
Maria S.W.Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi dan Abdullah Aman Damai, Pengaturan
Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta, 2011, hlm 88
19

20

Ibid hlm 89
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kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
f) Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta
jasa yang berasal dari hutan.
Dalam hal perlindungan hutan konservasi alam, penyelenggaraannya
bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar
fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara
optimal dan lestari. Perlindungan hutan dan kawasan hutan adalah
merupakan usaha untuk;
a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan,dan hasil
hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, dan
daya-daya alam, hama serta penyakit, dan,
b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan
perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.21
2. Sistem Hukum Indonesia
Indonesia adalah Negara hukum, yang secara jelas tercantum dalam
UUD 1945 pasal 3, dinyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum.
Indonesia menganut sistem hukum kontinental, atau sering lebih dikenal dengan
istilah eropa daratan.
3. Teori Efektifitas Hukum
Sebagaimana Negara hukum, dimana hak-hak dan kewajiban rakyat
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu diatur dalam koridor hukum,
akan tetapi masih banyak terjadi hal-hal yang bersifat ketidakpatuhan
masyarakat terhadap hukum.
Efektivitas hukum
Dari sudut pandang teoritis ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi efektif
dan tidaknya hukum. Efektivitas suatu perundang-undangan banyak tergantung
pada beberapa faktor antara lain;22
1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam
msyarakatnya
4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan , yang tidak boleh
dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang)
sapu yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan
masyarakatnya.
III.

21
22

METODE PENELITIAN
Penelitiaan menggunakan metode studi pustaka, dimana penilis mengumpulkan
bahan-bahan kepustakaan, berupa data statistik Unit Pelaksana teknis Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta, maupun dari situs-situs di
internet.
Pasal 46 da 47 undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ibid hal 378 alenia 3

500

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konflik Sosial di Sekitar kawasan Hutan
a. Penggarapan dalam kawasan konservasi
Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Paliyan berada di wilayah
Kecamatan Paliyan dan Kecamatan Sapto Sari. Kawasan ini langsung
berbatasan dengan Desa Karang Asem, Karang Duwet, Jetis dan Kepek.
Luas kawasan ini sekitar 434.60 Ha yang dibagi dalam wilayah petak
meliputi petak 136 sampai dengan petak 141. Kawasan ini merupakan hasil
dari alih fungsi kawasan dari hutan produksi menjadi kawasan konservasi
dengan kondisi terdapat kurang lebih 800 0rang petani yang melakukan
kegiatan bercocok tanam.
Yang menarik dari peralihan fungsi kawasan hutan, yang semula
kawasan hutan produksi, beralih menjadi kawasan hutan konservasi ini
adalah;
1) Bagaimanakah proses beralihnya kawasan tersebut?
Dalam proses peralihan di sini, yang penulis maksudkan adalah yang
menyangkut tentang;
a) Dalam keadaan bagaimanakah kawasan tersebut diserahterimakan?
Kawasan tersebut diserahkan, tidak dalam keadaan yang layak untuk
menjadi kawasan Suaka Margasatwa (SM) Paliyan, yaitu dengan
kondisi masih ada masyarakat yang melakukan aktifitas penggarapan
lahan dalam kawasan.
b) Siapa sajakah yang terlibat dalam proses serah terima tersebut?
Pihak-pihak yang terkait dengan serah terima ini adalah antara Dinas
Kehutanan Dan Perkebunan Propinsi D.I Yogyakarta, Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dengan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta.
2) Kapan saat beralihnya status kawasan tersebut?
Mengenai saat beralihnya status kawasan ini berkaitan dengan hal-hal
sebagai berikut yaitu;
a) Apakah pada saat dikeluarkannya surat keputusan tentang
penunjukan kawasan tersebut?
Saat beralihnya status kawasan ini, apabila dilihat dari sudut
adinistratif, maka dengan adanya surat keputusan tentang penunjukan
kawasan, secara de jure telah berubah status.
b) Atau pada saat setelah ada serah terima dari Unit Pelaksana Teknis di
daerah?
Dengan adanya surat keputusan berupa penunjukan kawasan tersebut
secara de jure memang telah mengalami perubahan status, dan untuk
bisa berubah secara de-facto, maka harus diikuti dengan proses serah
terima dari Unit Pelaksna Teknis pengelola kawasan di wilayah.
b. Konflik mayarakat sekitar kawasan dengan satwa liar
Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Paliyan merupakan habitat
monyet ekor panjang yang pada musim kemarau akan kehabisan bahan
makanan di habitatnya, dan akan mencari makanan sampai keluar dari
habitatnya, yaitu tanaman-tanaman yang ada di sekitar kawasan milik
masyarakat. Sehingga masyarakat merasa terganggu dengan adanya aktifitas
satwa liar monyet ekor panjang tersebut.
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2. Penegakan hukum belum optimal
a. Pengetahuan tentang konservasi belum sepenuhnya difahami penegak
hukum
Dalam benak masyarakat umum maupun kalangan penegak hukum,
sangat dipengaruhi oleh pemikiran yang bersifat pidana konvensional.
Keberadaan ranting atau sebatang pohon belum dipandang nilai
konservasinya, sebagai satu kesatuan ekosistem, dimana apabila ada rantai
yang terputus dalam ekosistem tersebut akan mengganggu dan berpengaruh
terhadap ekosistem yang lain. Sehingga terbentuk opini di masyarakat
bahwa tindakan penegak hukum yang memproses hukum pelaku tindak
pidana konservasi adalah tindakan yang menindas masyarakat kecil dan
tidak berpihak pada keadilan.
b. kawasan luas personil sedikit
Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Paliyan dengan luasnya 434,60 Ha yang
terdiri dari petak 136 sampai dengan 141 hanya dijaga oleh 3 (tiga) orang.
c. Kesadaran masyarakat terhadap konservasi masih rendah
Undang-undang dibidang konservasi ini sebenarnya sudah sekitar 20 (dua
puluh) tahun diundangkan, yaitu sejak tahun 1990. Akan tetapi belum
dikenal oleh masyarakat dengan baik.
3. Upaya persuasif yang ditempuh oleh Pemerintah (BKSDA) Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta
Upaya persuasif Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Yogyakarta
yang dimaksud di sini adalah, ―Tidak serta merta pemerintah melakukan
tindakan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap pelanggaran
tindak pidana konservai.‖ Tindakan hukum tetap dilakukan dengan
mempertimbagkan faktor-faktor sosial yang ada. Tidak hanya melihat
penegakan hukum dari sudut pandang hukum semata.

V.

KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
a. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya belum sepenuhnya
dipahami oleh masyarakat luas;
b. Penerapan hukum pidana konservasi belum sepenuhnya bisa diterima oleh
masyarakat;
2. Saran
a. Perlunya pemahaman tentang konservasi oleh masyarakat secara luas
b. Dalam menerapkan hukum harus dilandasi dengan dasar-dasar dan
pertimbangan yang memadai
c. Hukum untuk dapat dan bisa diterima oleh masyarakat harus digali dari nilai
nilai dan norma yang lahir dalam masyarakat Indonesia, sehingga
mencerminkan sikap dan karakter masyarakat kita yang pancasilais;
d. Hukum sebagai alat rekayasa sosial, apabila didasarkan pada cerminan nilai
nilai yang pancasilais, akan dapat memberikan dampak positif terhadap
perubahan masyarakat sesuai dengan karakter bangsa kita sendiri.

502

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya
http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2014/22/SM_Paliyan.html, diunduh hari rabu tgl
10 sept 2014
Maria S.W.Sumardjono, Nurhasan Ismail, Ernan Rustiadi dan Abdullah Aman Damai,
Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, Antara yang Tersurat dan Tersirat,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 88
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2009, hal, 299
Sorjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2012.

503

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

PASCASARJANA SEBAGAI AGEN TRANSFORMASI MASYARAKAT
MULTIKULTURAL: SEBUAH REFLEKSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
SIMBUR CAHAYA, TUHFAH AR-RAGHIBIN, DAN SABIL AL-MUHTADIN
Asep Yudha Wirajaya
Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya – Universitas Sebelas Maret
E-mail: asepyudha.w@gmail.com

ABSTRAK
Sejarah telah mencatat Palembang sebagai kota dengan multietnis yang
mampu berkembang menjadi ibukota kerajaan Maritim. Tentu saja,
keberhasilan ini tidak dapat lepas dari peran serta pimpinan dan
stakeholder yang telah berjuang agar visi mereka tercapai. Hal ini
tercermin dalam naskah ―Undang-undang Simbur Cahaya‖, ―Tuhfah arRaghibin‖, dan ―Sabil al-Muhtadin‖. ―Undang-undang Simbur Cahaya‖
merupakan sebuah kitab undang-undang yang memadukan antara hukum
adat dan ajaran Islam. Adapun ―Tuhfah ar-Raghibin‖ merupakan panduan
yang dibuat oleh ulama bagi penguasa agar dapat tetap konsisten menjaga
adat yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ‗meluruskan‘ adat
yang mulai menyimpang. Sikap tegas dan adil sang pemimpin dalam
menjalankan pemerintahan, didukung dengan ulama yang bijak sehingga
mampu membuat Palembang bertransformasi menjadi kota multikultural
yang maju sekaligus sebagai ibukota kerajaan Maritim di Nusantara.
Selain itu, ―Sabil al-Muhtadin‖ menegaskan peran ulama yang berdiri
tegak mendukung pemimpin yang berani menegakkan kebenaran. Oleh
karena itulah, peran pascasarjana dalam mencetak para calon generasi
bangsa perlu diperkuat agar mereka lebih peduli terhadap keberadaan
naskah kuna dan perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dan
integratif sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi alternatif bagi
pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
Kata kunci: transformasi, masyarakat multicultural, Undang-undang
Simbur Cahaya, Tuhfah ar-Raghibin, dan Sabil al-Muhtadin

ABSTRACT
History has recorded Palembang as a multiethnic city capable of
developing into the capital of the Maritime kingdom. Of course, this success
can not be separated from the participation of leaders and stakeholders
who have struggled for their vision to be achieved. This is reflected in the
text "Undang-undang Simbur Cahaya", "Tuhfah ar-Raghibin", and "Sabil
al-Muhtadin". "Undang-undang Simbur Cahaya" is a book of laws that
combines both customary law and Islamic teachings. As for "Tuhfah arRaghibin" is a guide made by ulama for the ruler in order to remain
consistent keeping the customs that are in harmony with the values of
Islamic teachings and 'rectify' the custom began to deviate. The assertive
and fair attitude of the leader in running the government, supported by wise
scholars that are able to make Palembang transformed into an advanced
multicultural city as well as the capital of the Maritime kingdom in the
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archipelago. In addition, "Sabil al-Muhtadin" affirms the role of the clerics
who stand upright in favor of leaders who dare to uphold the truth.
Therefore, the postgraduate role in printing future generations needs to be
strengthened so that they are more concerned with the existence of ancient
manuscripts and a more comprehensive and integrative study is needed so
as to inspire alternative solutions for sustainable nation-building.
Keywords: transformation, multicultural society, Undang-undang Simbur
Cahaya, Tuhfah ar-Raghibin, and Sabil al-Muhtadin

Pendahuluan
Pascasarjana merupakan sebuah institusi pendidikan yang memiliki peran strategis
dalam pembangunan bangsa. Hal ini terbukti bahwa alumni pascasarjana banyak yang
kemudian memiliki posisi-posisi penting sekembalinya dari tugas pendidikan. Tentu
saja, hal ini semakin menegaskan bahwa pascasarjana tidak hanya memiliki kewajiban
transfer knowledge, tetapi juga transfer value. Dengan demikian, mandat untuk
membentuk generasi pembelajar akan mampu dipenuhi oleh lembaga pascasarjana.
Pemahaman terhadap nilai dan perilaku bagi generasi pembelajar perlu ―diarahkan
dengan baik‖ sehingga ada semacam pola atau acuan yang dapat dijadikan ―teladan‖.
Hal ini menjadi begitu penting karena mengingat betapa cepat dan dinamisnya
perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, para pembelajar perlu ―di-sadar-kan‖ kembali
bahwa bangsa bukanlah merupakan suku, daerah melainkan kesadaran untuk bersatu.
Selain itu, perlu adanya sosialisasi, bangun lingkungan yang tepat, nilai kehidupan
sebagai pengalaman, introspeksi, dan kesadaran menuju pemantapan sikap yang utuh
dan matang (internalisasi). Jadi, setelah menempuh pendidikan pada sekolah
pascasarjana, tidak ada lagi niatan untuk mendirikan negara dalam negara hanya karena
ketidaksesuaian pandangan di antara sesama anak bangsa.
Dalam konteks inilah, para pembelajar perlu melihat kembali sejarah Palembang
yang mampu tampil sebagai kota multietnis dan bahkan berkembang menjadi ibukota
kerajaan Maritim. Hal ini dikuatkan dengan catatan Malthe Conrad Bruun (1755-1826)
seorang petualang dan ahli geografi dari Perancis yang mendeskripsikan bahwa keadaan
masyarakat dan kota Palembang waktu itu telah dihuni oleh masyarakat heterogen yang
terdiri atas warga Cina, Siam, Melayu, dan Jawa. Selain itu, disebutkan juga bahwa di
kota tersebut didirikan bangunan dengan menggunakan konstruksi batu bata, seperti
vihara dan istana kerajaan. Tentu saja, keberhasilan ini tidak dapat lepas dari peran serta
pimpinan dan stakeholder yang telah berjuang agar visi mereka tercapai, yakni
membangun sebuah kerajaan Palembang Darussalam.
Hal ini tercermin dalam naskah ―Undang-undang Simbur Cahaya‖, ―Tuhfah arRaghibin‖, dan ―Sabil al-Muhtadin‖. ―Undang-undang Simbur Cahaya‖ merupakan
sebuah kitab undang-undang yang mampu memadukan antara hukum adat dan ajaran
Islam. Kitab Simbur Cahaya, ditulis oleh Ratu Sinuhun yang merupakan istri penguasa
Palembang, Pangeran Sido Ing Kenayan (1630—1642 M). Kitab ini diyakini sebagai
bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syariat Islam, yang pertama kali diterapkan
bagi masyarakat Nusantara (Adil, 2014). Selain itu, ―Tuhfah ar-Raghibin‖ juga
merupakan panduan yang dibuat oleh ulama bagi penguasa Palembang agar dapat tetap
konsisten menjaga adat yang selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan ‗meluruskan‘
adat yang mulai menyimpang (lih. bag awal TR). Adapun ―Sabil al-Muhtadin‖
merupakan seruan jihad dari ulama kepada umara dan umat muslim agar bangkit
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melawan penjajahan: kebodohan dan kemiskinan. Dengan demikian, sikap tegas dan
adil sang pemimpin atau penguasa dalam menjalankan pemerintahan, didukung dengan
ulama yang bijak mampu membuat Palembang bertransformasi menjadi kota
multikultural yang maju sekaligus sebagai ibukota kerajaan Maritim di Nusantara.
Oleh karena itulah, keberadaan naskah-naskah kuna perlu dikaji kembali secara
simultan, holistik, terintegrasi, dan kontinyu sehingga mampu memberikan inspirasi
bagi solusi alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Kehadiran
ketiga teks ini memberikan bukti konkret bahwa kearifan lokal telah dikembangkan
sedemikian rupa, baik oleh penguasa (Ratu Sinuhun) maupun ulama (Syeikh Abdus
Shamad al-Palimbani) sehingga wacana multikulturalisme tidak berhenti hanya sebatas
konsep belaka, tetapi dapat dikembangkan secara ril di Indonesia.
Pembahasan
Pascasarjana sebagai Agen Transformasi
Pembangunan sumberdaya manusia yang unggul, tangguh, berkapasitas, dan
berkualitas merupakan keharusan dalam menciptakan bangsa yang kuat, adil, dan
makmur. Melalui SDM semacam inilah yang akan berdampak positif tidak hanya
terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, tetapi juga dalam mendukung
pembangunan nasional. Dalam konteks inilah, prioritasutamanya adalah sistem
pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan penataan
terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas
pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaran sistem
pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek, serta merata
di seluruh pelosok tanah air.
Selanjutnya, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam
rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building). Selain itu,
diperlukan juga semacam diklat (pendidikan dan pelatihan), bintek (bimbingan teknis)
untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM agar benar-benar menjadi tenaga
kerja profesional yang terampil dan sesuai tuntutan/kebutuhan pasar. Tentu saja,
pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis
guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir, adalah
pembinaan dan pengembangan masyarakat terutama generasi muda. Sebagai penopang
utama dalam roda pembangunan, pemberdayaan generasi muda diharapkan dapat
menciptakan generasi pembelajar yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi.
Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkonstribusi dan
memenangkan persaingan global. Oleh karena itulah, perlu dirumuskan kembali
berbagai kebijakan yang terkait pengembangan sekolah pascasarjana dalam kaitannya
dengan akselerasi penyiapan SDM Indonesia yang unggul, tangguh, kreatif, dan
berkarakter. Dengan demikian, mimpi untuk menyongsong Generasi Emas pada tahun
2025 akan dapat direalisasikan dengan sinergi positif dari berbagai stakeholder
pendidikan, khususnya sekolah pascasarjana.
Undang-undang Simbur Cahaya sebagai Bahan Pembelajaran Kearifan Lokal
dalam Bentuk Kompilasi dan Akomodasi antara Hukum Islam dan Hukum Adat
Secara etimologis, Simbur Cahaya berarti ―percik sinar‖. Kata tersebut dapat juga
dihubungkan dengan mitos tentang selimbur (pancaran) cahaya yang terjadi di bukit
Siguntang dalam rangka menyambut kedatangan anak cucu Iskandar Zulkarnain.
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Peristiwa selimbur cahaya itu menjadi salah satu simbol pengesahan sekaligus
dilukiskan sebagai raja-raja muslim di tiga serumpun tanah Melayu, yaitu Palembang,
Singapura, dan Malaka. Sehubungan dengan mitos tersebut, sampai sekarang penulis
belum memperoleh kepastian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, terutama
tentang asal-usul penggunaan kata Simbur Cahaya sampai menjadi nama bagi sistem
peradatan.
Adapun secara makna fungsional,Simbur Cahaya itu memang dimaksudkan sebagai
cahaya atau sinar. Sinar tersebut berfungsi sebagai obor atau suluh untuk menerangi
jalan hidup masyarakat Sumatera Selatan. Penggunaan makna fungsional seperti ini
sesuai dengan tabiat norma yang terkandung dalam Simbur Cahaya sebagai suatu sistem
peradatan. Selain itu, Simbur Cahaya juga merupakan sistem peradatan yang berlaku di
Sumatera Selatan sejak ratusan tahun lampau, khususnya berlaku di daerah uluan
Palembang. Pada masa lampau undang-undang ini ditulis dengan aksara lokal yang
dikenal sebagai Surat Ulu dengan bahasa yang juga bersifat lokal, yang kemudian
mengalami kompilasi dalam suatu himpunan yang utuh.
Undang-undang Simbur Cahaya merupakan kitab undang-undang hukum adat yang
memadukan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera
Selatan dan ajaran Islam. Kitab ini terdiri atas 5 bab, yang membentuk pranata hukum
dan kelembagaan adat di Sumatra Selatan, khususnya terkait persamaan gender
perempuan dan laki-laki. Adapun secara garis besar, isi undang-undang tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Adat Bujang Gadis dan Kawin
b. Adat Marga
c. Aturan Dusun dan Berladang
d. Aturan Kaum
e. Adat Perhukuman
Keseluruhan isi naskah Simbur Cahaya dalam prakteknya telah menjangkau perilaku
masyarakat, baik bersifat individual maupun bersifat umum untuk.Bahkan, undangundang tersebut tetap berlaku, baik dalam kondisi harian maupun insidental, dengan
maksud agar tidak terjadi ancaman terhadap keserasian dan kelestarian hidup manusia.
Dalam konteks inilah, sebenarnya penguasa hadir sebagai wakil Allah swt untuk
mengupayakan agar kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh umat dapat tercipta.
Adapun konstruksi Undang-undang Simbur Cahaya pada saat itu sudah
merepresentasikan sistem penulisan Undang-Undang modern yang mempertimbangkan
aspek: filosofis; (Alquran & Sunah); yuridis; (Piagem Ratu Sinuhun); dan sosiologis
(Surat Ulu). Dengan difasilitasinya ketiga aspek tersebut, membuat Undang-undang
Simbur Cahaya memiliki tingkat legitimasi yang kuat, baik di kalangan masyarakat
umum maupun kalangan para bangsawan.
Dalam kedudukkannya sebagai sumber legitimasi peradatan masyarakat, secara
logis Simbur Cahaya telah berperan sebagai salah satu unsur dalam pembentukan watak
dasar masyarakat Palembang. Perlindungan dan pengaturan tentang berbagai aspek
kehidupan masyarakat, baik yang bersifat politis terlihat dalam aturan marga, aturan
dusun dengan birokrasinya, akhlak pemerintahan, sopan-santun, perkawinan maupun
aspek lainnya. Dengan demikian, perincian yang terkandung dalam naskah Simbur
Cahaya secara tradisional melukiskan kepekaan hukum yang khas serta penghormatan
terhadap hak individu, kesetaraan, dan kebersamaan dalam lingkungan yang
bersangkutan.
Hal ini antara lain terlihat melalui aturan tentang tanggungjawab petugas kemit serta
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aturan tentang basuh dusun. Kedua aturan ini memiliki kaitan erat dengan pola adat
mengatur mekanisme perlindungan kebersamaan masyarakat dari berbagai ancaman
gangguan, baik yang bersifat material (seperti pencurian) maupun yang bersifat
supranatural, seperti azab tuhan. Sementara itu, penghormatan terhadap hak individu
tercermin pada sopan santun dan perkawinan. Jadi, penyesuaian terhadap materi adat
dengan hukum Islam, membuat Simbur Cahaya menjadi suatu Undang-undang yang
menarik dan komprehensif. Kehandalan Ratu Sinuhun mengkompilasi sekaligus
menyusun adat-adat daerah pedalaman terlihat dari susunan undang-undang yang sangat
komprehensif pada masanya. Bahkan, undang-undang tersebut dijadikan sebagai aturan
adat masyarakat yang sekaligus merupakan aturan umum yang berlaku di seluruh uluan
keresidenan Palembang.
Adapun bentuk-bentuk adaptasi ajaran Islam dan hukum Islam ke dalam struktur
politik dan kekuasaan adalah sebagai berikut. Pertama, pembentukan birokrasi
agama,baik di tingkat pusat (kesultanan) maupun di tingkat marga dan dusun. Di tingkat
pusat, birokrasi agama diwakili oleh pangeran natagamayang mempunyai kedudukan
penting sebagai mancanegara kedua, sedangkan di tingkat bawahbirokrasi agama ini
antara lain diwakili oleh penghulu yang mendampingi pasirah/depati sebagai pimpinan
marga. Kedua,adanya pranata peradilan agamayang dipimpin oleh pangeran
natagama, di samping badan peradilan lainyang dipimpin Kiai Tumenggung Karta.
Tugas peradilan agama ialah mengadili perkara-perkara yang menyangkut urusan
keagamaan dan perkara-perkara tertentu lainnya. Ketiga, masuknya "Aturan Kaum"—
kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadi
wewenang pangeran natagama dan para penghulu yang masuk ke dalam Undangundang Simbur Cahaya, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum di daerah
pedalaman.
Jadi, Undang-undang Simbur Cahaya, sedikit atau banyak, dapat dipahami sebagai
corak hukum Islam dan adat yang pernah hidup dan berfungsi dalam masyarakat
kesultanan Palembang yang di dalamnya terlihat berbagai unsur ajaran hukum Islam
telah diadaptasi (Adil, 2014: 61). Dengan demikian, diketahui bahwa hukum Islam yang
berlaku saat itu adalah hukum keluarga yang bercorak adaptif merupakan adaptasi
antara hukum Islam dan adat. Hukum keluarga yang diberlakukan adalah hukum yang
telah mengalami penyesuaian dengan adat. Tentu saja, bentuk-bentuk kompromi hukum
seperti ini sangat menarik apabila dilihat dari perspektif terjadinya adaptasi dua sistem
hukum, terutama dalam hukum keluarga seperti perkawinan. Proses kompromistis
antara hukum Islam dengan adat, ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam cukup
hanya berperan dalam rangka untuk memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut.
Bahkan, Islam tidak merasa perlu untuk melakukan islamisasi, Islam justru akan
memberikan wewenang lebih besar bagi tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu
untuk berperan dalam menentukan sebuah hukum. Inilah yang dimaksud dalam
rumusan kaidah fiqh, al-âdah al-muhakkamah, sebagai salah satu sumber hukum Islam.
Dengan demikian, persentuhan antara hukum Islam dan adat pada masakesultanan
Nusantara dalam formulasi yang sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya
hukum Islam di Nusantara adalah norma-norma hukum yang bersumber dari ajaran
Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Bentuk
hukum keluarga Islam di Nusantara lahir dari hasil adaptasi hukum keluarga Islam
dengan muatan-muatan lokal Nusantara. Oleh karena itu, untuk melihat hukum keluarga
Islam di Nusantara secara utuh, maka harus dilihat pada saat proses persentuhan antara
kedua sistem hukum tersebut berlangsung.
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Tuhfah ar-Raghibin sebagai Upaya menghadirkan Islam sebagai Rahmatan lil
„Alamin
Berdasarkan hasil inventarisasi naskah, diketahui bahwa kitab Tuhfah ar-Raghibin
berjumlah 8 naskhah, dengan persebaran di Palembang, Banjar, Makassar, dan Jakarta.
Tuhfah ar-Raghibin merupakan kitab yang ditulis dalam aksara Arab-Melayu atau Jawi
dan aksara Lontaraq pada tahun 1188 Hijriyah atau tahun 1774 Masehi (lih. kolofon TR)
oleh Syeikh ‗Abdus-Shamad Al-Palimbani sebagai ―hadiah/pemberian yang indah‖
kepada Ratu Sinuhun (lih. TR, h. 1 – 2). Setelah melalui tahapan deskripsi dan
perbandingan naskah, ditetapkan bahwa naskah Tuhfah ar-Raghibin koleksi
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) sebagai naskah landasan. Hal ini
dilakukan dengan pertimbangan akademis bahwa secara kualitas memang naskah
koleksi PNRI merupakan naskah yang lengkap, utuh, dan mudah dibaca. Kelengkapan
tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa catatan latar belakang penciptaan dan
kolofon naskah.
Adapun isi kitab Tuhfah ar-Raghibin membahas akidah Islam ahlussunnah wal
jemaah, terutama 73 firqah atau golongan pemikiran akidah dalam Islam dengan 40
kutipan ayat Alquran dan 20 hadis (12 sahih, 6 dlaif, 1 maudlu‘, 1 tidak ditemukan
sanad dan perawinya). Selain itu, ada 2 isu krusial yang dibicarakan, yaitu: (1) aliran
dan paham tasawuf; dan (2) perbuatan-perbuatan bid‘ah dan praktek kepercayaan,
tradisi dan adat masyarakat yang berasal dari kepercayaan pra-Islam (misal:
menyanggar dan membuang pasilih). Dengan demikian, Syeikh ‗Abdus-Shamad AlPalimbani mengingatkan: (1) masyarakat Palembang agar tidak ―terjebak‖ dalam tradisi
yang sesat dan menyesatkan; (2) para pelaku diharapkan untuk segera bertaubat dan
tidak putus asa dari rahmat Allah swt; dan (3) para penguasa/pembesar kerajaan agar
tidak ―memelihara‖ tradisi yang sesat dan menyesatkan.
Dengan kata lain, kehadiran Tuhfah ar-Raghibin sebagai ―hadiah atau pemberian
yang indah‖ kepada penguasa Palembang, Ratu Sinuhun ini sebenarnya sudah
merepresentasikan kehadiran Islam di bumi Nusantara yang mempertimbangkan aspek:
(1) filosofis (Alquran dan Sunah); (2) yuridis; (Piagem Ratu Sinuhun23dan Undangundang Simbur Cahaya); dan (3) sosiologis (Surat Ulu)24. Hal ini berarti seorang ulama
sudah berusaha menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil ‗alamin. Dalam konteks
inilah, Islam selalu hadir mengutamakan pendekatan spiritual untuk menumbuhkan
kesadaran yang mampu mendorong transformasi, baik individual maupun sosial. Hal ini
didasari oleh kenyataan bahwa ketegangan batiniah antara ruh dan hawa nafsu akan
berdampak pada segala aktivitas lahiriah. Bahkan, ketegangan batiniah ini kerap kali
memicu konflik-konflik lahiriah, baik antara individu mahupun sosial. Tentu saja hal ini
sejalan dengan hadis Rasulullah saw, ―Raja‘nā min jihād al-ashgar ilā jihād al-akbar‖
(kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar)25, sepulang dari perang Badr menjadi
23

Sebelum diundangkan, Simbur Cahaya sebenarnya bukanlah nama yang diberikan sejak awal ketika
undang-undang ini pertama kali dikeluarkan, sebab terdapat keterangan yang menyebutkan, bahwa nama
aturan yang berasal dari Ratu Sinuhun ini dikenal dengan sebutan Piagem Ratu Sinuhun.
24

Pada masa lampau undang-undang ini ditulis dengan aksara lokal yang dikenal sebagai Surat Ulu
dengan bahasa yang juga bersifat lokal, yang kemudian mengalami kompilasi dalam suatu himpunan
yang utuh.
25

Hadis ini sangat popular di antara para ulama tradisional dan para sufi, tetapi dianggap lemah (dla‘if)
oleh beberapa pihak dan ditolak oleh sekte Wahabi. Secara riwāyah, hadis ini memang dinilai lemah,
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sangat penting untuk direnungkan. Dengan demikian, makna jihad lebih ditekankan
pada usaha sugguh-sungguh untuk mengendalikan hawa nafsu, seperti tidak munafik,
tidak riya‘, dan tidak untuk kepentingan sendiri. Jadi, semuanya harus dilakukan secara
ikhlas – demi Allah swt semata (Wahid, 2009: 12 – 13).
Jadi, transformasi pendekatan tasawuf Abdus Shamad al-Palimbani lebih
menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan penyucian – pikiran dan perilaku
moral. Beliau juga mencoba menyelaraskan aspek syariat dan tasawuf. Tauhid sebagai
salah satu maqam tertinggi dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang sufi menjadi
perhatian penting al-Palimbani. Seiring dengan keinginannya untuk menyelaraskan
syariat dengan taswuf, beliau mengingatkan masyarakat agar tidak tersesat oleh
berbagai paham yang menyimpang dari Islam, seperti paham animisme dan dinamisme
serta ajaran tasawuf yang mengabaikan syariat.
Sejalan dengan hal itu, nabi Muhammad saw menjadikan jihad sebagai amal
manusia yang paling utama setelah beriman kepada Allah swt dan rasul-Nya (lih. HR.
Ahmad dan al-Bukhari). Dalam hadis yang lain, dijelaskan ketika Nabi ditanya jihad
apa yang paling utama, beliau menjawab haji mabrur (HR. Al-Bukhari), dan dalam
kesempatan lain beliau menjawab, mengajak ke dalam keadilan (kebenaran) di hadapan
penguasa yang zalim (lih. HR. Ahmad; HR. Tirmizi; HR. Abu Daud; dan HR. Ibnu
Majah).
Jawaban-jawaban Nabi seperti itu mengindikasikan bahwa jihad merupakan akhlak
terpuji yang menempati tempat yang sangat pokok dalam ajaran Islam sebagaimana
iman kepada Allah dan Rasulullah (akidah) dan haji mabrur (syariah). Karena
pentingnya jihad ini, Islam tidak hanya membatasi jihad fi sabilillah hanya dalam
bentuk perang atau perlawanan terhadap orang-orang kafir (musyrik), tetapi juga jihad
dalam bentuk-bentuk yang lain, seperti (a) mendorong manusia untuk tidak
menyekutukan Allah swt; (b) mengendalikan hawa nafsu; (c) jangan mengikuti
langkah-langkah setan; (d) cinta dunia; (e) amar ma‘ruf nahi munkar; dan (f) berjihad
melawan orang kafir dan munafik yang memerangi Islam.
Dengan demikian, kata jihad sejalan dengan makna secara etimologis, yaitu aljuhd, upaya, kesungguhan dan kesulitan (Munawwir, 1997: 217). Kata jihad berakar
dari kata al-jahd, al-majhud, al-juhd, bermakna al-tāqah, ―kemampuan‖. Sementara
kata jihad berasal dari akar kata jahada yajhadu, jahdan, yang artinya sama dengan
jadda atau bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal mungkin. Akar kata jahada
dibentuk menjadi thulathi mazid dengan menambahkan alif setelah fa‘ fa‘il sehingga
menjadi jahada, yujahidu, mujahadatan. Jadi, jihad berarti upaya yang sungguhsungguh, upaya yang sulit, usaha maksimal, keras, dan kuat. Adapun makna jihad
berdasarkan pengertian terminologisnya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk
menangkis serangan dan menghadapi musuh yang tidak tampak, seperti hawa nafsu,
setan, dan musuh yang tampak seperti orang kafir yang memerangi kaum muslimin
(Kamarudin, 2008).
Jadi, seorang ulama yang bijak, Syeikh ‗Abdus-Shamad Al-Palimbani melalui
Tuhfah ar-Raghibin berupaya meluruskan makna jihad yang seringkali ditafsirkan
berbeda sehingga menimbulkan kesalahpahaman, baik bagi orang non-Islam maupun
tetapi secara dirāyah hadis tersebut konsisten dengan pesan utama jihad dalam Islam. Hal ini dapat dilihat
dalam hadis lain sekalipun dengan redaksi yang berbeda, seperti HR. Ahmad ibn Hanbal, dalam nomor
24678, 24692, dan 24465, ―Al-mujāhid man jāhada nafsahu li‘l-Lāh atau fi Allah ‗azza wa jalla‖
(mujahid adalah orang yang berjihad terhadap dirinya demi Allah, atau dalam riwayat lain – dalam (―jalan
menuju‖) Allah yang Mahamulia dan Mahagung).
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orang-orang Islam sendiri. Selain itu, beliau juga mengambil langkah strategis yang
cerdas, yaitu dengan memberikan hadiah kepada penguasa pada waktu berupa nasihat
agar mereka tetap istikamah menegakkan syariat Allah dan melindungi kaum yang
lemah.
Adapun ajaran jihad yang terdapat dalam Tuhfah ar-Raghibin dapat dikelompokkan
sebagai berikut.
a. mendorong manusia untuk tidak menyekutukan Allah swt
Hal ini sejalan dengan konteks zamannyakarena perkembangan aliran sufi atau
tasawuf wujudiyah sedang berkembang secara pesat di kawasan pulau Sumatera. Berkat
ketajaman pengamatan beliau, paham wujudiyah ini tidak sepatutnya dinamakan sufi,
tetapi lebih patut dinamakan kafir atau fasik karena mengitikadkan diri dengan wujud
Allah Taala. Adapun kutipannya sebagai berikut.
―Syahdan adalah wujudiyah itu dua kaum, satu wujudiyah yang
muwahidun, kedua wujudiyah yang mulhidun. Maka wujudiyah yang
muwahidun itu yaitu segala ahlu as-sufi yang sebenarnya dan dinamakan
mereka itu wujudiyah karena adalah bahath dan perkataan dan itikad
mereka itu pada wujud Allah Taala.‖ (TR: 24)
b. mengendalikan hawa nafsu
Hawa nafsu yang tidak terkendali dapat membuat manusia melakukan perbuatan di
luar nalar karena hanya memenuhi nafsunya, tanpa mempedulikan larangan Allah swt.
Memang, hawa nafsu tidak mungkin dihilangkan dari manusia karena keberadaannya
merupakan penciri yang membedakannya dengan malaikat atau setan. Tanpa nafsu,
manusia tidak akan memiliki keinginan-keinginan, seperti makan, minum, berhubungan
seksual, dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan menyengsarakan manusia.
Namun, manusia tidak boleh selalu memperturutkan hawa nafsunya karena akan
membahayakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Hawa nafsu adalah suatu kekuatan
yang selalu menyimpan potensi destruktif dan membuat jiwa selalu resah, gelisah, dan
tidak pernah tenang. Oleh karena itu, para ulama sering menganalogikannya dengan
binatang liar. Siapa pun yang mampu menjinakkan hawa nafsunya, maka dia akan
tenang dan mampu menggunakan nafsunya untuk melakukan aktivitas dan/atau
mencapai tujuan-tujuan luhur. Sebaliknya, siapa pun yang masih dikuasai hawa
nafsunya, maka dia akan selalu gelisah dan senantiasa ―diperalat‖ oleh hawa nafsunya,
dia justru akan membahayakan diri dan orang lain di sekitarnya. Untuk itulah,
diperlukan perjuangan (jihad) yang sungguh-sungguh dalam melawan dan
mengendalikan hawa nafsu. Tentu saja, hal ini lebih berat dibandingkan dengan
melawan musuh-musuh yang lain karena nafsu ada di dalam diri manusia, yang
terkadang keberadaannya tidak banyak disadari. Dari perspektif ini, ada dua kategori
manusia: pertama, orang-orang yang sudah mampu menjinakkan hawa nafsunya
sehingga dapat memberikan manfaat kepada siapa pun. Mereka adalah pribadi-pribadi
yang tenang dan damai (al-nafs al-muthmainnah) dan menjadi representasi kehadiran
spiritualitas, khalifatullah yang sebenar-benarnya. Kedua, mereka yang masih dikuasai
hawa nafsu sehingga selalu menjadi biang keresahan dan masalah bagi siapa pun.
Mereka adalah pribadi-pribadi gelisah dan menjadi biang kegelisahan sosial serta
pembuat masalah (al-nafs al-lawwamah) dan menjadi representasi kehadiran hawa
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nafsu, orang-orang musyrik26 yang sebenarnya. Kedua kelompok ini hadir dalam
berbagai tingkat realitas dan interaksi sosial dengan intensitas yang beragam. Dari
tingkat lokal, nasional, hingga internasional; dalam bidang pendidikan dan agama
hingga bisnis dan politik; dalam urusan pribadi hingga kelompok, dan sebagainya.
Berikut ini contoh kutipan dalam Tuhfah ar-Raghibin.
―Bahwasanya tiada diperolehi jalan mengenal hukum Allah Taala daripada
suruh-Nya dan tegah-Nya jua. Maka barangsiapa menyangka-nyangka
bahawa diperoleh jalan mengenal yang demikian itu lain daripada jalan
yang pada pihak pesuruh-Nya, maka yaitu kafir karena disangkanya
sampai kepada martabat nubuwwah. Jikalau menyangka seorang wali akan
bahwasannya antaranya dan antara Allah Taala martabat dan hal yang
menggugurkan wajib sembahyang dan menghalalkan minum arak seperti
disangka oleh kaum yang bersufi-sufi dirinya.‖ (TR: 16)
Dari kutipan tersebut diketahui bahwa kelompok aliran wujudiyah tidak sepatutnya
dinamakan sufi, tetapi lebih patut dinamakan kafir atau fasik karena mereka adalah
kelompok yang meninggalkan kewajiban syariat salat dan menghalalkan minum
arak.
c. jangan mengikuti langkah-langkah setan
Setan yang selalu menggoda manusia untuk memperturutkan hawa nafsu sehingga
manusia lupa kepada Allah swt dan bahkan lupa pada dirinya sendiri. Setan diciptakan
memiliki tujuan utama untuk mengajak manusia mengikuti langkah-langkahnya. Di
antaranya dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai kebenaran, mencampuradukkan yang
hak dengan yang batil, dan lain sebagainya sehingga manusia kelak akan menemani
setan di neraka (QS. Fathir [35]: 6). Adapun kutipannya sebagai berikut.
―Dan jika ada maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Taala, seperti zina
dan minum arak ... ― (TF: 28)
―Jikalau menyangka seorang wali akan bahwasannya antaranya dan antara
Allah Taala martabat dan hal yang menggugurkan wajib sembahyang dan
menghalalkan minum arak seperti disangka oleh kaum yang bersufi-sufi
dirinya.‖ (TR: 16)
Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui bahwa setan selalu memasang perangkap
untuk menjebak dan menggoda manusia sehingga tergelincir dari ―jalan yang lurus‖.
Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka godaan itu pun semakin ―halus‖
sehingga membuat manusia tidak merasa bahwa perbuatannya termasuk dalam
kategori dosa.
d. cinta dunia
Cinta yang berlebihan terhadap dunia sehingga mengalahkan cintanya kepada
akhirat. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan akan menyebabkan manusia takut

26

Orang musryik adalah orang yang melakukan amal ibadah tidak ikhlas, bukan semata-mata demi Allah
swt semata.
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mati sehingga tidak mahu lagi berjihad di jalan Allah swt (QS. at-Taubah [9]: 38).
Adapun kutipannya sebagai berikut.
―Dan jikalau sangat hajat seorang perempuan kepada makanan dan enggan
seorang laki-laki yang ada baginya makanan daripada memberikan dia
melainkan dengan zina karena bahawasanya menggagahi atas zina dengan
bunuh umpamanya masih tiada mengharuskan ia akan zina.‖ (TF: 47)
Cinta yang berlebihan terhadap dunia dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya
cinta terhadap lawan jenis (antara pria dan wanita). Memiliki banyak wanita seringkali
diibaratkan sebagai bentuk kejayaan atau kehebatan seorang laki-laki. Biasanya,
keinginan memiliki wanita ini beriringan dengan keinginan menumpuk-numpuk harta
dan kekuasaan. Ketiga hal tersebut merupakan bentuk-bentuk jebakan cinta dunia. Oleh
karena itu, seorang muslim harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia,
termasuk raga dan nyawa juga merupakan titipan dari Allah swt. Dengan demikian,
kapan pun titipan itu akan diambil kembali oleh pemiliknya, maka tidak ada lagi rasa
berat hati untuk melepaskannya. Namun, rasa cinta yang berlebihan terkadang dapat
membutakan mata hati manusia sehingga ia ingin hidup abadi selamanya.
e. amar ma‘ruf nahi munkar
Para pelaku kemaksiatan dan kemungkaran yang sangat merugikan masyarakat,
termasuk merugikan mereka sendiri. Perbuatan mereka dapat mengganggu dan
menghambat orang lain untuk beribadah kepada Allah swt. Oleh karena itulah, umat
Islam diperintahkan amar ma‘ruf nahi munkar (QS. Ali Imran [3]: 104). Berikut ini
contoh kutipan dalam Tuhfah ar-Raghibin.
―hubaya-hubaya hendaklah engkau ketahui hai talib bahwasannya
pekerjaan yang telah teradat pada setengah negeri di bawah angin, seperti
membuang pasilih dan menyanggar dan barang yang seumpamanya, yaitu
bid‘ah pada perbuatan hamba yang bersalah-salahan dengan Alquran dan
hadis dan qaul sahabat dan ijma‘ sekalian ulama. Maka yaitu bid‘ah
dlolalah yang amat keji, wajib atas orang yang mengerjakan dia segera
bertaubat daripadanya dan wajib atas segala raja-raja dan orang besar
menghilangkan dia dikarenakan yang demikian itu daripada pekerjaan
maksiat yang mengandung beberapa bagai daripada yang mungkar dan
tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegahkan dia dan
menghilangkan dia dengan dalil suruh Allah Taala dan Rasul-Nya di
dalam beberapa nas Qur‘an dan hadis.‖ (TR: 18 – 19)
Berdasarkan kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa aktivitas kemaksiatan dan
kemungkaran akan memberikan dampak negatif, baik bagi pelaku maupun masyarakat
sekitarnya. Awalnya, mereka hanya sekedar ikut-ikutan tradisi yang sudah ada, tetapi
akhirnya akan menjadi kebiasaan dan karakter yang selalu menyelisihi paham yang
benar.
f. berjihad melawan orang kafir dan munafik yang memerangi Islam
Orang-orang kafir dan munafik yang tidak akan rela sebelum orang-orang yang
beriman menjadi pengikut mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin harus berjihad
melawan mereka, terutama ketika menyerang umat muslim (QS. at-Taubah [9]: 73; QS.
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al-Baqarah [2]: 109 dan 120). Adapun kutipan dalam Tuhfah ar-Raghibin adalah
sebagai berikut.
―Dan barangsiapa tiada mengkafirkan akan orang yang beragama lain
daripada Islam, seperti agama Yahudi dan Nasrani atau syak ia pada
mengkafirkan mereka itu atau disahkannya akan mazhabnya mereka itu
yang ada di dalam agama selain Islam, maka jadi kafir.‖ (TR: 7)
―Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahawa segala kitan Allah
Taala yang diturunkan dari langit itu tiada mansuh, maka wajib
mengamalkan barang yang di dalamnya. Maka itikad yang demikian itu
kufur.‖ (TR: 13)
Berdasarkan kutipan tersebut semakin jelas bahwa paham pluralisme yang oleh
sebagian orang modern dianggap sebagai pemikiran yang ―maju‖, justru akan
menimbulkan keraguan di dalam hati. Keraguan yang muncul ini dapat menjadi ―virus‖
bagi akidah atau keyakinan seseorang. Oleh karena itu, perlakukan mereka (kaum kafir
dan munafik) sebagaimana mestinya.
Sabil al-Muhtadin sebagai Refleksi Masyarakat Multikultural
Sabil al-Muhtadin merupakan kitab hukum fikih: ibadah dan makanan yang mulai
ditulis pada tahun 1193 H dan berakhir pada tanggal 27 Rabi` al-Akhir tahun 1195
Hijriyah. Adapun sistematika Sabil al-Muhtadin adalah sebagai berikut.
a. Muqaddimah yang berisi alasan penulisan kitab Sabil al-Muhtadin.
b. Kitab al-Thaharah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang bersuci, yang terdiri
atas tujuh bab, masing- masing bab terdiri atas beberapa fasal.
c. Kitab al-shalah, yakni bagian yang menerangkan tentang sembahyang. Bagian
ini merupakan bagian yang paling panjang yang terdiri atas sepuluh bab yang
pada masing-masing bab terdapat beberapa fasal.
d. Kitab al-Zakah, yaitu bagian yang mejelaskan tentang zakat. Bagian ini terdiri
dari lima bab, yaitu: bab tentang zakat hewan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat
emas danperak, zakat ma`din, rikaz, perniagaan, dan bab tentang zakat fithrah.
e. Kitab al-Shiyam yaitu bagian yang menjelaskan tentang puasa. Di bagian ini,
tidak ada bab, langsung fasal, dan di sini ada tujuh fasal, yaitu fasal-fasal tentang
rukun puasa dan syarat orang yang berpuasa, syaratwajib puasa, bolehnya tidak
puasa, sunat puasa, fidyah, kafarat jima` dalampuasa Ramadhan, dan fasal
tentang puasa sunat.
f. Kitab al-I`tikaf, yaitu bagian yang menerangkan tentang i`tikaf. Dalam kitab ini
dijelaskan tentang rukun dan syarat i`tikaf; dan hanya terdapat satu fasal, yakni
tentang hal-hal yang membatalkan i`tikaf.
g. Kitab al-Hajj wa al-`Umrah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang haji dan
`umrah. Bagian terdiri atas dua bab, yaitu: bab tentang miqat haji dan `umrah dan
bab tentang qurban, dan dalam bab ini dijelaskan tentang qurban; dan di
dalamnya hanya terdapat satu fasal, yakni tentang `aqiqah.
h. Kitab al-Shaid wa al-Dzaba‘ih, yaitu bagian yang menjelaskan tentang perburuan
dan penyembelihan. Pada bagian ini terdapat satu fasal, yakni fasal tentang
pemilikan binatang perburuan.
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i. Kitab al-Ath`imah, yaitu bagian yang menjelaskan tentang makanan yang halal
dan haram. Di bagian ini tidak terdapat bab ataupun fasal. Penulisan kitab itu
diakhiri dengan doa penutup, selawat dan hamdalah.
Adapun pemikiran hukum yang terkandung dalam kitab Sabil al-Muhtadin ternyata
sudah mengakomodir kearifan masyarakat lokal. Kearifan lokal tersebut adalah berupa
prinsip-prinsip dan cara tertentu yang dianut, dipahami, dan diaplikasikan oleh
masyarakat lokal dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungannya dan
diformulasikan dalam bentuk sistem nilai dan norma adat.
Pemikiran hukum kearifan lokal yang terdapat dalam kitab Sabil al-Muhtadin adalah
sebagai berikut.
a. Jamban Terapung
Permasalahan yang terkait dengan tempat buang hajat dibahas dalam kitab sabil alMuhtadin pada halaman 48. Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran
sungai, ada kearifan lokal, yaitu membuat jamban terapung di atas rakit. Oleh karena
itu, arah jamban terhadap keadaan rakit selalu berubah arah mengikuti arus aliran air
sungai tersebut. Dalam konteks inilah, kitab Sabil al-Muhtadin memberikan arahan
kearifan lokal, yaitu bahwa boleh saja orang membelakangi atau menghadap arah kiblat
ketika sedang berhajat.
b. Membangun Mushalla (Tempat Shalat)
Keharusan membuat bangunan mushalla untuk shalat berjamaah, dimuat pada kitab
Sabil al Muhtadin juz II halaman 21 – 25. Ketika kitab Sabil al Muhtadin ditulis,
kebiasaan masyarakat mendirikan shalat fardhu di rumah masing-masing. Oleh karena
itu, penulis kitab Sabil al-Muhtadin menghukumkan mendirikan mushalla (tempat
shalat berjamaah) adalah fardhu kifayah, karena dinyatakan tidaklah gugur fardhu
kifayah jika shalat itu tidak dilaksanakan berjamaah pada suatu tempat atau kalau hanya
shalat berjamaah itu dilaksanakan di rumah masing-masing.
c. Mengubur Mayit dengan Tabala
Permasalahan ini dimuat dalam kitab Sabil al Muhtadin pada juz II bab janaiz.
Dalam bab ini diterangkan tentang pengertian jenazah, anjuran mengunjungi orang yang
sakit, perlakuan yang baik dilakukan oleh orang yang sakit, tuntunan terhadap orang
yang menghadapi sakratul maut, tata cara ta‘ziyah, memposisikan mayit sebelum
dimandikan, memandikan, mengkafan dan mengubur. Salah satu masalah yang
berkaitan dengan kearifan lokal adalah mengubur mayit dengan memakai tabala
(Hapip, 2001:175). Berikut ini kutipannya:
Dan makruh lagi bid‘ah menanamkan mayit di dalam tabala melainkan karena uzur
seperti tanah yang berair atau pada tanah yang rupuy atau ada mayat itu perempuan
yang tidak hadir mahramnya atau takut akan binatang buas yang mengorek tanah
kubur itu, maka tiada makruh, hanya wajib tabala itu jika takut akan binatang buas
seperti yang terdahulu kenyataannya (SM, h. 83).
d. Menyediakan Makanan untuk Pelayat
Permasalahan terkait dengan menyediakan makanan bagi pelayat termuat dalam kitab
Sabil al-Mutadin juz II, halaman 87. Adapun kebiasaan masyarakat apabila terjadi
kematian, maka setelah mengubur mayat, mereka yang ikut ke kubur diminta oleh
keluarga yang berduka supaya datang ke rumah untuk makan makanan yang
disediakannya. Kebiasaan itu diluruskan dengan menerangkan hukumnya, iaitu Sunah
hukumnya kalau yang membawa makanan itu adalah orang kampung untuk makanan
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keluarga yang berduka karena selama ia sibuk dengan kematian, mungkin mereka tidak
sempat lagi untuk memasak makanan. Maka dengan adanya makanan itu ia dapat
makan supaya tiada lemah.
e. Memakan anak wanyi
Di dalam kitab Sabil al-Muhtadin disebutkan:
―Maka nyatalah bahwa daripada yang tersebut itu bahwasanya barang yang
diadatkan oleh setengah daripada orang awam daripada memakan ulat yang jadi ia
daripada telor telor wanyi dan memakan anak wanyi yang jadi ia daripada ulat itu maka
yaitu khata‘ yang besar lagi munkar wajib mencegah akan dia atas barangsiapa yang
kuasa atasnya.‖
Teks tersebut menegaskan bahwa anak wanyi (anak lebah, baik yang masih
berbentuk ulat maupun sudah berubah menjadi anak lebah) adalah termasuk makanan
yang dilarang dalam hukum Islam; perilaku memakannya adalah khatha‘ lagi munkar
(salah = haram), mereka yang memakannya harus dilarang oleh setiap orang yang
mampu mencegahnya. Selain itu, dengan alasan konservasi lebah karena ada dasar
berupa nash Alquran (an-Nahl: 69) yang menyebutkan bahwa dari lebah keluar madu
yang beragam (untuk diminum) dan obat segala macam penyakit. Dengan demikian,
pelarangan ini memiliki landasan filosofis (ontologis) yang kuat, yakni Alquran. Artinya
dengan kata lain, kendatipun beliau merujuk pada kebiasaan ('urf) yang dipandang
salah, secara metodologis beliau tetap mengacu nilai-nilai fundamental Alquran, di
samping ijma' sebagaimana yang digariskan dalam fikih Syafi'i.
f. Menyaringkan bacaan Alquran
Keharaman membaca Alquran yang mengganggu orang yang sedang salat diambil
dari Rasulullah saw yang melarang perbuatan tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatha‘ (Fi As-Shalati bab, Al-Amal Fii Qira‘at,
I/76 (255) dari Al-Bayaadi, (Farwah bin Amru) Nabi Shallallahu ‗alaihi wa sallam
keluar dan mendapatkan orang-orang yang sedang salat dan mereka meninggikan suara
bacaan mereka, maka Nabi bersabda:
―Sesungguhnya orang yang salat itu bermunajat kepada Rabbnya, maka lihatlah
kepada siapa yang dimunajatkannya, janganlah kalian menyaringkan bacaan
Alquran di antara satu dengan yang lain‖ (H.R. Abu Daud)
g. Konsep mustahik dalam zakat
Pandangan mengenai fakir dan miskin. Gagasan dan ide ini muncul karena
banyaknya masyarakat pada waktu itu yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Menyangkut permasalahan ini, dapat diidentifikasikan masalah pada kemiskinan, yaitu
1. faktor lemahnya ekonomi warga;
2. faktorketidakmampuan seseorang pada aspek usia; dan
3. faktor ketidakmampuan seseorang padastandar kemampuan berusaha.
Artinya, pemikiran terhadap tiga faktor ini, tidak hanya memusatkan perhatiannya
pada ketidakmampuan ekonomi semata, akan tetapi, banyaknya kaum lansia dan
pengangguran pada waktu itu, juga mendapat perhatian serius.
Atas ide inilah, penulis menyimpulkan, bagi seseorang yang tidak memiliki
kemampuan pada aspek usia dan aspek standar kemampuan berusaha, harus tetap
diperhatikan kesejahteraannya. Tidak hanya sekali atau dua kali pemberian zakat, tetapi
kontinyu sampai kebiasaan manusia hidup. Selain itu, untuk meningkatkan
kesejahteraan warga, juga diterbitkan aturan yang bersifat produktif dibidang zakat.
Misalnya, bagi mereka yang memiliki keterampilan tertentu, diberikan zakat dalam
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bentuk alat-alat keterampilan. Bagi mereka yang mempunyai keahlian berdagang,
diberikan zakat melalui modal. Adapun bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian
atau keterampilan sama sekali, diberikan zakat berupa kebun, sehingga dengan kebun
itu, penerima dapat menyewakan dan mengambil untung dari hasil sewa tersebut.
h. Konsep waris
Dalam kehidupan masyarakat di pinggir sungai, berdagang dan membuat kerajinan
merupakan pemandangan umum yang biasa dilakukan oleh para kaum ibu/istri. Hal ini
bertujuan untuk meringankan beban hidup keluarga yang notabene hidup dalam
ekonomi lemah. Masalah seperti ini, diidentifikasikan adalah bagaimana jika
nafkah/harta yang dihasilkan oleh suami dan isteri yang sama-sama bekerja dan
menghasilkan itu, bersatu dalam sebuah rumah tangga. Barangkali tidak bermasalah,
jika suami dan isteri itu masih hidup dan masih bersatu dalam ikatan perkawinan, tetapi
jika salah satu pihak suami atau isteri meninggal atau terjadi perceraian, tentu ada
beberapa masalah baru, yaitu ketika harta itu di akui sebagai tirkah atau hak milik.
Konsekuensinya, harta tersebut harus menjadi milik suami dan dibagi kepada seluruh
ahli waris, padahal di dalam harta itu masih terdapat harta hasil jerih payah seorang
isteri secara independen.
Dari peristiwa ini, sudah sewajarnya, peran seorang isteri yang bekerja harus
dihargai. Salah satunya, yaitu dengan membagi harta yang masih bercampur tersebut,
berdasarkan perhitungan harta masing-masing. Penyelesaian sengketa harta bercampur
inilah yang kemudian dikenal dengan istilah harta perpantangan. Istilah harta
perpantangan ini lahir sebagai buah pemikiran inovatif dalam bidang fikih dalam
melihat perbedaan kehidupan keluarga di kalangan masyarakat Arab dengan masyarakat
Nusantara. Di kalangan masyarakat Arab, memang perempuan sama sekali tidak bekerja
untuk memperoleh harta. Dengan alasan tersebut, maka dapat dipastikan di masyarakat
Arab tidak ada harta campur dalam sebuah rumah tangga, karena kebutuhan istri sudah
dipenuhi oleh suami.
Hal ini berbeda jauh dengan kondisi di masyarakat Nusantara dan masyarakat
modern terlebih saat sekarang ini, yang status ―harta campuran‖ dalam sebuah rumah
tangga, sering terjadi dan tidak dapat dipisahkan. Hal itu yang menyebabkan kasus
sengketa harta, harus dipisah sebagai jalan keluar. Fenomena semacam ini marak
dilakukan oleh artis atau orang-orang ternama dengan membuat ―perjanjian pra-nikah‖.
Jika terjadi kematian di pihak suami, maka sudah sepatutnya hanya harta
peninggalan suamilah yang menjadi harta warisan, dan dibagi kepada ahli waris.
Konkritnya, jika suami meninggal dan mewariskan harta, maka harta tersebut harus
dibagi (dipisah) terlebih dahulu, dengan harta hasil si istri. Hal ini mesti dilakukan,
karena masih terdapat harta istri didalamnya. Adapun teknis pemisahan harta bercampur
itu, dilakukan dengan cara, istri mengambil setengah (1/2) bagian dari seluruh harta
yang masih bercampur. Setelah bersih dari harta istri, baru sisanya dibagi sesuai ilmu
fara‘id yang ada. Berdasarkan hukum waris sebagaimana ketentuan al-Qur‘an, maka si
istri berhak atas harta warisan suami. Jika suami meninggal dan suami meninggalkan
anak, maka si isteri mendapat seperdelapan (1/8) dari harta warisan. Akan tetapi, jika
almarhum suaminya tidak meninggalkan anak, maka bagian istri menjadi seperempat
(1/4) bagian.
Simpulan
Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama,
perlu dirumuskan kembali berbagai kebijakan yang terkait pengembangan sekolah
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pascasarjana dalam kaitannya dengan akselerasi penyiapan SDM Indonesia yang
unggul, tangguh, kreatif, dan berkarakte. Hal ini perlu dilakukan karena peran strategis
sekolah pascasarjana dalam menyiapkan generasi pembelajar yang akan menerima
estafet kepemimpinan bangsa. Kedua,sejarah pada masa kerajaan Islam dan kesultanan
di Nusantara telah mengajarkan bahwapara cendekiawan muslim telah melakukan
berbagai upaya dalam rangka mendamaikan antara hukum Islam dan adat. Dalam
konteks ini, bahwa sikap yang lebih akomodatif terhadap kearifan lokal yang tumbuh
dari kalangan Muslim tradisionalis. Berbagai upacara tradisional yang akar-akarnya
mungkin dapat ditemukan dalam budaya pra-Islam bukannya dibuang, tetapi
disesuaikan dengan ajaran Islam. Dengan pola-pola semacam itulah, nilai-nilai kearifan
lokal dapat dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membingkai spirit kebersamaan
dan kebhinekaan Indonesia.
Ketiga, dalam kedudukkannya sebagai sumber legitimasi hukum adat, UndangundangSimbur Cahaya telah berperan sebagai salah satu unsur pembentuk watak dasar
masyarakat Palembang. Perlindungan dan pengaturan tentang berbagai aspek kehidupan
masyarakat, baik yang bersifat politis terlihat dalam aturan marga, aturan dusun dengan
birokrasinya, akhlak pemerintahan, sopan-santun, perkawinan maupun aspek lainnya.
Dengan demikian, perincian yang terkandung dalam naskah Simbur Cahaya secara
tradisional melukiskan kepekaan hukum yang khas serta penghormatan terhadap hak
individu, kesetaraan, dan kebersamaan dalam lingkungan yang bersangkutan. Adapun
proses kompromistis antara hukum Islam dengan kearifan lokal dalam rangka untuk
memberikan pondasi dasar terhadap adat tersebut. Bahkan, Islam tidak merasa perlu
untuk melakukan Islamisasi, Islam justru memberikan wewenang lebih besar bagi
tradisi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk berperan dalam menentukan sebuah
hukum. Inilah yang dimaksud dalam rumusan kaidah fiqh, al-âdah al-muhakkamah,
sebagai salah satu sumber hukum Islam.
Keempat, kehadiran Tuhfah ar-Raghibin sebagai ―hadiah atau pemberian yang
indah‖ kepada penguasa Palembang, Ratu Sinuhun ini sebenarnya sudah
merepresentasikan kehadiran Islam di bumi Nusantara yang mempertimbangkan aspek:
(1) filosofis; (2) yuridis; dan (3) sosiologis. Hal inilah wujud nyata kearifan, baik dari
para ulama maupun umara sehingga mampu mendamaikan hukum Islam dan adat lokal
tumbuh dalam budaya praIslam bukannya dibuang, tetapi disesuaikan dengan ajaran
Islam.
Kelima, bentuk jihad yang lebih dikedepankan oleh Abdus Shamad al-Palimbani
adalah melakukan transformasi pendekatan tasawuf lebih menekankan pada hal-hal
yang berkaitan dengan penyucian – pikiran dan perilaku moral. Beliau juga mencoba
menyelaraskan aspek syariat dan tasawuf. Tauhid sebagai salah satu maqam tertinggi
dan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang sufi menjadi perhatian penting al-Palimbani.
Seiring dengan keinginannya untuk menyelaraskan syariat dengan taswuf, beliau
mengingatkan masyarakat agar tidak tersesat oleh berbagai paham yang menyimpang
dari Islam, seperti paham animisme dan dinamisme serta ajaran tasawuf yang
mengabaikan syariat.
Keenam, ajaran jihad yang terdapat dalam Tuhfah ar-Raghibin adalah (1) jihad agar
jiwa senantiasa mendorong manusia melakukan tindakan ketakwaan kepada Allah swt;
(2) jihad yang sungguh-sungguh dalam melawan dan mengendalikan hawa nafsu; (3)
jihad dalam melawan setan yang selalu memasang perangkap untuk menjebak dan
menggoda manusia sehingga tergelincir ke dalam dosa dan maskiat; (4) jihad agar
terbebas dari cinta dunia yang berlebihan; (5) jihad menegakkan amar ma‘ruf nahi
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munkar; dan (6) jihad terhadap kaum kafir yang memerangi kaum muslimin.
Ketujuh, kehadiran Sabil al-Muhtadin juga semakin menegaskan pola bahwa nilainilai kearifan lokal dapat dipupuk dan dikembangkan dalam rangka membingkai spirit
kebersamaan dan kebhinekaan Indonesia. Hal ini terlihat dengan diakomodasinya peran
istri sebagai penopang suami dalam mencari nafkah sehingga membuat inovasi hukum
waris. Begitu pula dengan penerapan hukum zakat, perlu ada redefinisi kembali terkait
mustahik dan pola distribusi zakat agar benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat.
Selain itu, perlu kesadaran bersama antara penguasa – cendekiawan – sekolah/pondok
pesantren bahwa menyejahterakan masyarakat merupakan tugas bersama. Oleh karena
itulah, keberadaan naskah-naskah kuna perlu dikaji kembali secara komprehensif,
holistik, simultan, dan integratif sehingga mampu memberikan inspirasi bagi solusi
alternatif bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
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ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL DALAM PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN RUMAH SUSUN UNTUK WARGA NEGARA ASING
Muhammad Fathony
Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: thonyftw@yahoo.co.id
ABSTRACT
This article aims to determine and analyze the basic concepts of horizontal segregation in the
legislation on the issue of flats for foreigners. This research is conducted as a doctrinal or
normative research. This research uses a legal approach. Technique of legal matter analysis of
this research is deductive and using syllogistic method to get legal material in this research.
This research concludes that the application of the horizontal segregationfor legal and
regulations principle of freehold title and building right title, especially for the flats, is not
consistent. It can lead problem of flats ownership for foreigners. Regulation that states
foreginers only can have building right title makes the transfer certificate of freehold title or
building right title for foreginers, especially flats, that is legalized by land title registrars is null
and void.
Keywords : flats, foreigner, horizontal segregation principle, free hold right title, building right
title
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan mengetahui dan menganalisis konsep asas pemisahan horisontal dalam
peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun bagi warga negara asing. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perspektif dan terapan.
Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan undangundang. Tehnik analisa bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dan menggunakan
metode silogisme guna memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil
penelitian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pemisahan horisontal dalam
peraturan perundang-undangan hukum pertanahan khususnya rumah susun tidak konsisten,
sehingga menyebabkan permasalahan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing.
Didalam peraturan pertanahan di Indonesia, warga negara asing hanya boleh memiliki rumah
susun di atas tanah hak pakai sehingga hal ini menyebabkan pembuatan akta pemindahan hak
atas hak milik atau hak guna bangunan untuk rumah susun bagi warga negara asing secara
langsung yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah berakibat batal demi hukum.
Kata kunci: Rumah Susun, Warga Negara Asing, Asas Pemisahan Horisontal, Hak Milik, Hak
Guna Bangunan
A. Pendahuluan

Kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian di daerah perkotaan semakin
meningkat dan dirasakan kurang, mengingat jumlah tempat tinggal yang tersedia
tidak berimbang dengan jumlah kebutuhan dari orang yang memerlukan rumah
tempat tinggal. Dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah yang
jumlahnya terbatas tersebut, terutama bagi pembangunan perumahan dan
pemukiman, serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama didaerah-daerah yang
berpenduduk padat, maka perlu adanya pengaturan, penataan, dan penggunaan atas
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tanah, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi jika dihubungkan
dengan hak asasi, maka tempat tinggal (perumahan dan pemukiman) merupakan hak
bagi setiap orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945. Kebutuhan dasar tersebut wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dan
dimajukan oleh Pemerintah.27
Kebutuhan rumah tempat tinggal atau hunian tidak hanya dirasakan oleh Warga
Negara Indonesia saja, namun Warga Negara Asing yang berada di Indonesia
terutama yang mempunyai hubungan kerjasama dengan Indonesia. Kondisi tersebut
membawa implikasi yuridis berkaitan dengan penguasaan dan pemilikan hak atas
tanah oleh orang asing yang bekerja di Indonesia.
Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang sangat bagus untuk
memecahkan masalah kebutuhan dari perumahan dan pemukiman pada lokasi yang
padat, terutama daerah perkotaan yang jumlah penduduknya selalu meningkat,
sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga
dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota menjadi lebih lega dan dalam hal ini
juga membantu adanya peremajaan kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh
berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapi, bersih, dan teratur.28
Rumah Susun merupakan model perumahan yang baru di Indonesia. Zaman
dahulu Indonesia mengenal 3 (tiga) pola sistem pengadaan perumahan kota antara
lain29 :
1. Perumahan yang dibangun oleh pihak swasta, bermutu baik, mahal, dan
diperuntukkan penduduk yang berpenghasilan tinggi, utamanya untuk
golongan Eropa dan Timur Asing.
2. Perumahan yang pengadaannya untuk dipakai sendiri, baik pribadi maupun
oleh badan usaha. Termasuk didalamnya adalah perumahan-perumahan
pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain.
3. Perumahan Kampung. Perumahan dikampung adalah perumahan masyarakat
pribumi yang jumlahnya mencapai dua pertiga dari rumah yang ada.30
Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menggunakan asas
pemisahan horizontal yang memecahkan tanah dari benda-henda lain yang melekat
pada tanah tersebut. Sehingga dengan demikian rumah terpisah dari pemilikan tanah
dan dengan ini diharapkan dapat menjangkau pemasaran rumah kepada warga
negara asing. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam tentang kemungkinan
diterapkannya asas pemisahan horizontal secara konsisten terhadap tanah dan
bangunan.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU RUSUN)
merupakan dasar hukum yang tegas dalam penyelenggaraan rumah susun dengan
berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan,
keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan manfaat, kemandirian dan
kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduaan, kesehatan,
kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan serta
27

Rosmidi, Mimi, dan Imam Koeswahyono, Konsepsi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam Hukum
Agraria, Setara Press, Malang, 2010, hlm.12
28
Adrian Sutedi, Hukum Rumah Susun dan Apartemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 162
29
Ibid., hlm. 2-3
30
Ina Budhiarti Supyan, ―Perlindungan Hukum Bagi Penghuni Satuan Rumah Susun Dibidang
Pengelolaan Rumah Susun Di Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2011 Tentang Rumah Susun‖, artikel pada Jurnal Wawasan Hukum, Vol.34, No.1, Februari 2016,
hlm. 89
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keamanan, ketertiban dan keteraturan. Undang- undang rumah susun memberi
kewenangan yang luas kepada pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun
dan memberi kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk melakukan
penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. 31
Seiring berkembangnya zaman, ketertarikan Warga Negara Asing terhadap
Indonesia untuk berinvestasi atau bertempat tinggal di Indonesia semakin
meningkat, maka perlu adanya kepastian hukum untuk Warga Negara Asing atas
kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Berkaitan dengan
perkembangan tersebut, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijaksanaan
baru dibidang perumahan atau tempat tinggal yaitu dengan diterbitkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau
Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia, yang mencabut dan
menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang
Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan di Indonesia.
Dalam pembentukan peraturan mengenai kepemilikan rumah susun tersebut,
berdasarkan pada asas pemisahan Horizontal sesuai dengan UUPA karena rumah
susun termasuk dalam ranah hukum pertanahan dan asas perlekatan vertikal sesuai
dengan KUHPerdata. Dalam peraturan tersebutkepemilikan rumah susun bagi
Warga Negara Asing disebutkan bahwa Warga Negara Asing dapat memiliki
Rumah Susun yang dibangun diatas tanah Hak Pakai, sehingga patut dipertanyakan
penggunaan asas pemisahan horisontal pada Hukum Pertanahan di Negara ini, yang
pada kenyataannya yang membutuhkan tempat tinggal bukan hanya Warga Negara
Indonesia saja melainkan juga Warga Negara Asing yang berkedudukan di
Indonesia untuk jangka waktu tertentu.
Menurut hukum Indonesia, orang asing dapat memiliki properti dengan status
Hak Pakai. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh warga negara atau tanah milik orang lain yang
memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya
oleh pejabat yang berwenang memberikannya32. Karena pemanfaatan tanah salah
satunya adalah pendirian dan pemilikan rumah, termasuk kepemilikan satuan rumah
susun, maka dapat disimpulkan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia
dapat memiliki hunian di atas tanah Hak Pakai.33
Secara umum, penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing yang berkedudukan
di Indonesia diatur dalam Pasal 42 dan 45 UUPA yang diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. Bagi Warga Negara Asing yang
berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Pakai.34
Hak Pakai diberikan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Undang undang No.
40 Tahun 1996 mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
31

M.J.Widijatmoko, Artikel Ilmiah Rumah Susun Ambruk, Hak Kepemilikan Otomatis Hapus,
http://medianotaris.com/rumah_susun_ambruk_hak_kepemilikan_otomatis_hapus_berita216.html,
diakses pada tanggal 12 Mei 2017
32
Megalia Sarah Poeloe, ―Status Hak Kepemilikan Properti Bagi Orang Asing‖, artikel pada Jurnal Lex
et Socieatatis Vol.2, No.6, Juli 2014, hlm. 28
33
Syamsu Thamrin, ―Aspek-Aspek Yuridis Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Di
Indonesia‖, artikel pada Jurnal Lex Librum Vol.II, No.2, Juni 2016, hlm. 291
34
Maria S.W. Sumardjono, Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan,, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.
7
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Atas Tanah, jangka waktunya adalah selama 25 tahun dan sesudahnya dapat
diperpanjang kembali selama 20 tahun. Tetapi dengan berkembangnya jaman,
jangka waktu Hak Pakai di usulkan untuk diperpanjang menjadi 70 tahun. Seperti
halnya di negara lain seperti Singapura, kepemilikan tanah dengan status Hak Pakai,
jangka waktunya hingga mencapai 80 tahun, begitupun juga di Malaysia hingga 70
tahun.35
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis
akan merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu : Bagaimana konsep asas
pemisahan horizontal dalam peraturan perundang-undangan mengenai rumah susun
bagi Warga Negara Asing?
B. Teori dan Metodologi
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Tanah Nasional
Tanah (agraria) berasal dari beberapa bahasa, dalam bahasas latin agre
berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius berarti persawahan, perladangan,
pertanian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia agraria berarti urusan
pertanahan atau tanah pertanian juga urusan pemilikan tanah, dalam bahasa
inggris agrarian selalu diartikan tanah dan dihubungkan usaha pertanian.
Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang
disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini bukan mengatur
tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu
aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah
sebagai bagian dari bumi disebut dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu ―Atas
dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut
tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik
sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum‖. Dengan demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis
adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian
tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran
panjang dan lebar.36
Berkaitan dengan pengertian agraria diatas, tujuan pokok yang ingin
dicapai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu :
1) Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional
yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan, dan
kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat keseluruhan.37
Sumber Hukum Tanah Indonesia, yang lebih identik dikenal pada saat ini
yaitu status tanah dan riwayat tanah. Status tanah atau riwayat tanah
merupakan kronologis masalah kepemilikan dan penguasaan tanah baik pada
35

Mahendra Adinegara, Artikel IlmiahKetentuan Orang AsingDalam Memiliki Properti di Indonesia,
http://bachtiarpropertydotcom.wordpress.com/2011/07/22/ketentuan-orang-asing-dalammemilikiproperti-di-Indonesia/, diakses pada 12 Mei2017.
36
Urip Santoso, Hukum Agraria, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 9-10 (Selanjutnya disebut Urip Santoso I)
37
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2-3
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masa lampau, masa kini maupun masa yang akan datang. Status tanah atau
riwayat tanah, pada saat ini dikenal dengan Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah (SKPT) untuk tanah-tanah bekas hak-hak barat dan hak-hak lainnya.
Adapun riwayat tanah dari PBB atau surat keterangan riwayat tanah dari
kelurahan setempat adalah riwayat yang menjelaskan pencatatan, dan
peralihan tanah girik milik adat dan sejenisnya pada masa lampau dan saat
ini.38
Sumber Hukum Tanah Indonesia dapat dikelompokkan dalam :
1) Hukum Tanah Adat, dibagi 2 yaitu :
a) Hukum Tanah Adat masa Lampau;
b) Hukum Tanah Adat masa Kini.
2) Kebiasaan
3) Tanah-tanah Swapraja
4) Tanah Partikelir
5) Tanah Negara
6) Tanah Garapan
7) Hukum Tanah Belanda
8) Hukum Tanah Jepang
9) Tanah-tanah milik Perusahaan Asing Belanda
10) Tanah-tanah milik Perseorangan Warga Belanda
11) Surat Izin Perumahan (SIP) atau Verhuren Besluit (V.B)
12) Tanah Bondo Deso
13) Tanah Bengkok
14) Tanah Wedi Kengser
15) Tanah Kelenggahan
16) Tanah Pekulen
17) Tanah Res Extra Commercium
18) Tanah Absentee
19) Tanah Oncoran dan tanah bukan Oncoran.39
2. Tinjauan Umum tentang Rumah Susun
Kondominium, merupakan istilah yang dikenal dalam sistem hukum
negara Italia. Kondominium terdiri atas dua suku kata con yang berarti
bersama-sama dan dominium berarti pemilikan40. Di Negara Inggris dan
Amerika menggunakan istilah Joint Property sedangkan negara Singapura
dan Australia menggunakan Strata Title. Banyaknya istilah yang
dipergunakan kalangan masyarakat di Indonesia seperti apartemen, flat,
kondominium, rumah susun (rusun) akan semakin membingungkan awam.41
Konsep dasar yang melandasi rumah Hak Milik atas Satuan Rumah
susun itu sendiri berpangkal pada teori-teori tentang pemilikan atas suatu
benda. Menurut hukum, suatu benda/bangunan dapat dimiliki oleh seseorang
38

B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, Gunung Agung,
Jakarta, 2004, hlm. 55
39
Supriadi, Op.cit, hlm. 8-9
40
Arie Sukanti Hutagalung, ―Membangun Kondominium (Rumah Susun) : Masalah-masalah Yuridis
Praktis dalam Penjualan, Pemilikan, Pembebanan serta Pengelolaannya . Makalah Revisi, Hukum
dan Pembangunan, Nomor 1, Tahun XXIV, Februari, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, hlm. 14-26
41
Imam Kuswahyono, Hukum Rumah Susun Suatu Bekal Pengantar Pemahaman, Bayumedia Publishing,
Malang, 2004, hlm. 5
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dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama.
Dalam pemilikan bersama atas suatu benda/bangunan pada pokoknya
dikenal 2 (dua) bentuk pemilikan, yaitu:
1) Pemilikan bersama yang terikat (gebonden mede eigendom)
Dasar utamanya adalah ikatan hukum yang terlebih dahulu ada di
antara para pemilik benda bersamanya. Misalnya: Pemilikan bersama
yang terdapat pada harta perkawinan atau harta peninggalan. Para
pemilik bersama tidak dapat bebas memindahkan haknya kepada
orang lain tanpa persetujuan mede eigenaar lainnya, atau selama
suami istri masih dalam ikatan perkawinan tidak dimungkinkan
mengadakan pemisahan dan pembagian harta perkawinan
2) Pemilikan bersama yang bebas (vrije mede eigendom)
Antara para pemilik bersama tidak terdapat ikatan hukum terlebih
dahulu, selain dari hak bersama menjadi pemilik dari suatu benda. Di
sini ada kehendak untuk bersama-sama menjadi pemilik atas suatu
benda untuk digunakan bersama.
3. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau
normatif. Metode penelitian normatif dalam hal ini adalah Penelitian hukum
(legal research) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah menemukan
kebenaran koherensi, yaitu adanya aturan-aturan hukum sesuai norma
hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai
dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma
hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.
Tujuan dari penelitian hokum ini adalah memberikan preskripsi apa yang
seyogyanya dilakukan, bukan memberikan kebenaran hipotesis. Dalam
penelitian hukum ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (statute
approach), yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.
Jenis dan Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik analisa bahan
hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deduksi dan menggunakan
metode silogisme guna memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini.
Metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian
diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion.
C. Hasil dan Pembahasan
Pembahasan mengenai rumah tidak terlepas dari pembahasan mengenai
status hukum dari tanah dimana rumah tersebut didirikan. Demikian juga
apabila rumah yang dibicarakan adalah hunian rumah vertikal atau rumah
susun yang seringkali disebut sebagai apartemen, maka konstruksi hukum
mengenai hak penguasaan tanah dimana apartemen tersebut didirikan harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tanah dan rumah
susun. Hal ini dikarenakan bahwa meskipun hak milik atas atas satuan rumah
susun bukanlah hak atas tanah, tetapi berkaitan dengan tanah.42
42

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta,2003, hlm. 348
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Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia, menganut adanya asas
pemisahan horizontal, yang diadopsi dari Hukum Adat dan oleh karena
Hukum Adat dijadikan sumber utama dan hukum pelengkap Hukum Agraria
Nasional, maka UUPA-pun mempergunakan asas pemisahan horizontal.
Dijadikannya hukum adat sebagai sumber hukum tanah nasional secara
tegas dicantumkan dalam Penjelasan Umum III (1) UUPA, yaitu :43
―…Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum
adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada
ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang
disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam
Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional,
serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia‖.
Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pokok
Agraria yang menyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku atas bumi,
air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, yang bunyinya :44
―Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme
Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undangundang ini dan dengan perturan perundangan lainnya, segala sesuatu
dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama‖.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) membedakan hak atas tanah yang dapat dipunyai
oleh orang perorangan dan badan hukum berdasarkan statusnya. Dalam Pasal
21 UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang
dapat mempunyai Hak Milik (HM). Sedangkan bagi Warga Negara Asing
(WNA) dan badan hukum asing hanya dapat memiliki Hak Pakai. Hal
tersebut terdapat dalam Pasal 42 UUPA.
Selain diatur di dalam UUPA, pengaturan mengenai pemilikan rumah
tempat tinggal oleh WNA ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan
perundang-undangan terkait lainnya, diantaranya diantaranya Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 103
Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.
Istilah Warga Negara Asing sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 disebutkan bahwa Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah
orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan
manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.
Sedangkan Kepemilikan Rumah Susun oleh Warga Negara Asing diatur
dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015, yang
menyebutkan bahwa :
Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh Orang Asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
1. Rumah Tunggal di atas tanah :
43
44

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
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a. Hak Pakai; atau
b. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan
perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta
Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.
Dalam Peraturan tersebut, penerapan Asas Pemisahan Horizontal tidak
secara konsisten diterapkan, karena dalam peraturan mengenai Rumah Susun
tersebut menganut asas perlekatan vertikal juga sebagaimana dianut oleh
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), karena dalam sertifikat satuan
rumah susun tersebut selalu dicantumkan hak atas tanahnya. Dengan
demikian ruinah susun yang mungkin diberikan kepada orang asing juga
hanya dapat bagi rumah susun yang terletak diatas Hak Pakai pula
Dengan Sistem yang demikian ini, hanya rumah di atas Hak Pakai saja
yang mungkin dapat diberikan kepada orang asing tersebut, lainnya
pemberian Hak Pakai atas tanah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 40 Tabun 1996 adalah 25 tahun yang dapat
diperpanjang selama 25 tahun dan menurut ketentuan Pasal 45 ayat (2) PP
No. 40 Tahun 1996 dapat diperbarui lagi 20 tahun (Pasal 45 ayat (2) PP No
40 Tahun 1996) jadi total jangka waktu yang dapat diberikan adalah 70
tahun. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, orang asing dapat
memiliki rumah baik secara vertikal (rumah susun) maupun horizontal
(single unit) hanya di atas tanah Hak Pakai yang lamanya ditentukan yaitu 70
tahun. Ketentuan yang demikian ini, kurang menarik minat orang asing
untuk tinggal di Indonesia yang hal ini sangat berpengaruh bagi iklim
investasi di Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak bagi
perekonomian nasional.
Penerapan Asas Pemisahan Horizontal yang dianut oleh UUPA sccara
konsisten akan sangat berpengaruh pada pengaturan terhadap bangunan atau
rumah. Karena bangunan terpisah dengan tanah, maka bangunan atau rumah
dapat disertifikatkan secara terpisah. Apabila bangunan atau rumah telah
disertifikatkan secara terpisah dari tanahnya maka dalam hal tersebut;
pemilik bangunan bersertifikat dapat tetap mempunyai hak untuk
mempertahankan bangunan tersebut, dalam kedudukan yang sama dengan
pemilik tanah.
Manfaat lain dari penerapan asas pemisahan horizontal adalah berkaitan
dengan upaya perolehan dana. Bagi negara yang sedang membangun
masalah yang sangat penting adalah tersedianya dana yang cukup untuk
dapat berperan serta di dalam pembangunan. Dengan penerapan Asas
Pemisahan Horizontal di mana rumah atau bangunan atau tanaman dianggap
terpisah dari tanahnya, maka dapat diharapkan bagi mereka yang tidak
memiliki tanah untuk dapat, menjaminkan rumah atau bangunan atau
tanaman itu tanpa tanahnya.
Dalam hukum tanah khususnya berkaitan dengan pembangunan gedung,
konsep hukum adat tanah yang memisahkan pemilikan tanah dari bangunan,
dapat kiranya memberikan jalan keluar pada masalah-masalah yang kini
timbul dalam pembangunan gedung di atas tanah milik orang lain. Penerapan
Asas pemisahan Horizontal secara konsisten dapat menyelesaikan masalah
pemasaran rumah bagi Orang Asing, karena dengan demikian orang asing
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dapat memiliki rumah tanpa memiliki tanahnya dengan pembatasan tertentu
dan ini tidak bertentangan dengan ketentuan UUPA.
D. Simpulan
Konsep Asas Pemisahan Horizontal dalam Peraturan Perundangundangan tentang Rumah Susun saat ini belum secara konsisten diterapkan,
khususnya terkait kepemilikan rumah susun oleh warga asing. Konsekuensi
dari diterapkannya asas ini dalam pembangunan rumah susun adalah
pendirian bangunan atau rumah tidak perlu dikaitkan dengan pemilikan atas
tanahnya. Penerapan asas secara konsisten dapat menyelesaikan
permasalahan pertanahan pada umumnya dan rumah pada khususnya.
Konsistensi dalam penggunaan asas sangat punting karena asas adalah
Fondasi dari hukum positif.
E. Saran
Perlu adanya pembaharuan peraturan tentang rumah susun diatur oleh
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, yang
tidak perlu mengkaitkan satuan rumah susun pada hak atas tanahnya,
sehingga warga negara asing mendapatkan kepastian hukum terhadap
kepemilikan satuan rumah susun.
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DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA
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ABSTRACT
This article discusses the legal consequences of the establishment of the District Court which
granted the application of a marriage of different religions to the implementation of marriage
registration at the Office of Population and Civil Registration of Surakarta Municipality. This
study uses the Juridical Empirical method or called Sociological Law which has an
understanding of an approach by looking at the reality of law in society. The result of the
research shows that the rejection by the Office of Population and Civil Registration of
Surakarta City on the application of a marriage of different religions is not separated from
Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 1974 concerning Marriage concerning the validity of
marriage that is done according to religion and belief respectively - so that the applicant makes
another effort by applying to the District Court, this is based on Article 21 paragraph 3 of Law
Number 1 1974 concerning Marriage concerning the application can be submitted to the Court
if the Office of Population and Civil Registration first refused. Based on various considerations
of the District Court issued a determination where it is used as the basis of the Office of
Population and Civil Registration of the City of Surakarta recorded a marriage of different
religions. It is based on Article 35 Sub-Article a of Law Number 23 2006 concerning Population
Administration in which the Office of Population and Civil Registration is required to register
the marriage of different religions after the determination of the Court and the basis for issuing
such a religious marriage certificate based on Staatsblad 1989 Number 158 the implementation
of intermarriages. The conclusion is that a Court ruling has a legal effect on the application of
the recording of a religious marriage and the determination is made the basis by the Office of
Population and Civil Registration of Surakarta City to certify the marriage of different
religions.
Keywords : Marriage Different Religion; Determination; District Court; Office of Population
and Civil Registration of Surakarta City; Marriage Act
ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri yang
mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terhadap pelaksanaan pencatatan
perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.Penelitian ini
menggunakan metode Yuridis Empiris atau juga disebut sebagai Sosiologis Hukum yang
memiliki pengertian suatu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan terjadinya penolakan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Surakarta terhadap permohonan perkawinan beda agama, hal itu tidak
terlepas dari Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya
masing – masing sehingga pemohon melakukan upaya lain dengan mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri, ini berdasarkan pada Pasal 21 ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan mengenai dapat diajukannya permohonan ke Pengadilan apabila
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlebih dahulu menolak. Berdasarkan
berbagai pertimbangan Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan dimana hal tersebut
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dijadikan dasar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mencatatkan
perkawinan beda agama. Hal itu berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang – Undang Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil diwajibkan mencatatkan perkawinan beda agama setelah adanya penetapan dari
Pengadilan serta dasar untuk mengeluarkan akta perkawinan beda agama tersebut berdasarkan
Staatsblad 1989 No.158 mengenai pelaksanaan perkawinan campuran. Kesimpulannya adalah
suatu penetapan Pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap permohonan pencatatan
perkawinan beda agama dan penetapan tersebut dijadikan dasar oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatakan perkawinan beda agama.
Kata kunci : Perkawinan Beda Agama; Penetapan; Pengadilan Negeri; Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta; Undang – Undang Perkawinan

Introduction (Pendahuluan)
Pancasila yang rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang – Undang
Dasar 1945 adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar Negara Republik
Indonesia. Sebagai pandangan hidup terwujudnya nilai – nilai moral Pancasila dalam
kehidupan sehari – hari merupakan landasan tujuan dan merupakan pedoman bagi
tingkah laku sesuai dengan nilai – nilai moral Pancasila maka tingkah laku tersebut
dinilai kurang atau tidak baik.
Inilah dasar – dasar yang perlu dihayati dan dijadikan sumber hukum dalam
pelaksanaan undang – undang perkawinan baik sebagai dasar resmi dari Lembaga –
Lembaga Pemerintahan maupun sebagai dasar dan pedoman tingkah laku manusianya.
Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilihat sebagai
pengejawantahan implikasi penjabaran penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam
mewujudkan keluarga dengan nilai – nilai moral Pancasila yang menjadi cita – cita dan
pandangan hidup bangsa Indonesia. (Achmad Ichsan, 1986 : 3)
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
(selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) bahwa perkawinan adalah
ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.
Menurut Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan perumusan Pasal 2
ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum masing-masing
agama dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agamanya yang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam
undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), berdasarkan ketentuan
undang-undang dan penjelasannya tersebut di atas berarti bahwa aturan-aturan tentang
perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak
kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain
dalam undang-undang. (Sudarsono, 2010: 3)
Dari sudut pandang keagamaan perkawinan merupakan suatu hal yang
dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh Alquran dan hadits Nabi Muhammad saw.
Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum
yakni perkawinan meruapakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang
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membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek
hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. ( R. Soeroso, 1993:
251)
Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidan
antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga
untuk mentaati perintah Allah, pernikahan dengan tujuan mewujudkan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan warahmah merupakan ibadah. Pasal 4 Perkawinan adalah
sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Seiring berjalannya waktu, tidak dipungkiri bahwa semakin berkembangnya
suatu bangsa maka pemikiran masyarakatnya pun semakin berkembang. Banyak
masyarakat Indonesia yang sudah tidak lagi menganggap tabu bahwa perbedaan agama
atau keyakinan bukanlah suatu halangan untuk menjalin hubungan percintaan hingga ke
jenjang ikatan perkawinan.
Perkawinan antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang
berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan
agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang menggariskan bahwa perkawinan yang sah
adalah perkawinan yang dilakukan dengan menurut hukum agamanya masing-masing
dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan itu adalah penyimpangan atau
penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam
masyarakat, sesungguhnya perkawinan itu tidak sah.
Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama
Islam. Secara umum, pada dasarnya kitab fiqh mengharamkan perkawinan muslim
dengan nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualian, terutama akibat ketentuan
khusus dari QS. Al Maidah ayat 5, menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram
menjadi makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini
perempuan Ahli Kitab.
Tidak adanya perkawinan yang dilangsungkan di luar hukum agama dan
kepercayaannya, maka aturan-aturan perkawinan dari agama berlaku untuk setiap
pelaksanaan perkawinan. Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar Hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, dan
bagi orang Hindu-Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. (Shaleh K. Wantjik, 1982:
16)
Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan
dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab
keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi
sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di
lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak,
pengaturan tata krama makan/minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain
sebagainya. (Ahmad Azhar Basyi, 2004: 1)
Dari ketentuan-ketentuan di atas jelaslah betapa besarnya peranan hukum agama
dalam menentukan sahnya tidaknya suatu perkawinan disamping itu tampak pula
adanya hubungan saling melengkapi antara Undang-undang Perkawinan nasional
dengan hukum perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu.
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Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Perkawinan membagi
penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama
selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja yang
melakukan perkawinan secara Islam maka perkawinannya dicatat di Kantor Urusan
Agama, sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan
menurut agamanya, maka perkawinannya dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,
ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi perkawinan itu sendiri. Dengan
demikian pencatatan perkawinan merupakan syarat formil sahnya perkawinan, seperti
yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pencatatan
perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja. (Karyasuda, M. , 2006: 137)
Pencatatan itu sendiri tidak menentukan sahnya suatu peristiwa hukum seperti
perkawinan, tetapi hanya memberikan pembuktian bahwa peristiwa hukum itu telah
terjadi dan dilakukan, sehingga hanya bersifat administratif semata-mata, karena sahnya
perkawinan itu sendiri ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya itu
(Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
Pencatatan perkawinan dimulai sejak pemberitahuan kehendak melangsungkan
perkawinan dan berakhirnya sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yaitu pada saat akta perkawinan
selesai ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan pegawai pencatat
perkawinan (wali nikah bagi yang beragama islam) dengan penandatanganan akta
perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal 11 Peraturan
Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975) apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan di
kantor pencatat perkawinan, menurut hukum negara pasangan tersebut tidak tercatat
sebagai orang yang terikat dalam perkawinan (tidak dalam status kawin) dan mereka
tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Perkawinan. Sebab negara (UndangUndang) menetapkan bahwa pencatatan sebagai syarat sahnya perkawinan disamping
pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka
perkawinan tersebut menjadi sempurna, sah menurut agama dan sah menurut negara.
Dalam hal perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan ini terdapat
contoh kasus perkara di Kota Surakarta pada tahun 2011, yang telah mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri Surakarta (Nomor 153/Pdt.P/2011/PN.Skt), dimana
pemohon I, WDC, laki-laki beragama Kristen dan pemohon II, AK, perempuan,
beragama Islam telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan yang
dahulu rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surakarta. Namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menolak karena adanya
perbedaan agama antara para pihak. Sehingga para pihak melakukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Surakarta. setelah melalui proses yang panjang, akhirnya hakim
Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan para pemohon sehingga
perkawinan beda agama tersebut dapat terlaksana. Sedangkan menurut Hukum Agama
Islam (KHI) dan Hukum Agama Kristen/Katolik perkawinan yang dilaksanakan oleh
pihak yang berlainan agama itu dilarang.
Sebenarnya di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini di Kota Surakarta juga
terdapat kasus serupa namun dalam hal ini mencari pihak laki – laki yang beragama
Kristen dan pihak perempuan beragama Islam dikarenakan terdapat beberapa pendapat
yang menyatakan pada dasarnya kitab fiqh mengharamkan perkawinan muslim dengan
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nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualian, terutama akibat ketentuan khusus dari
QS. Al Maidah ayat 5, menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi
makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli
Kitab. Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama
Islam.
Dalam praktik sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun
perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara agama dan kepercayaanya itu, kalau
suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkawinan tersebut
tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi
menurut Undang - Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai ketentuan Pasal 2
ayat (2) Undang Undang Perkawinan.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak
tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undangundang. Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalahmasalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai
sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan
itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau
karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah
karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Berangkat dari latar belakang tersebut
maka dapat diambil sebuah judul artikel yaitu Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda
Agama Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakartadengan
perumusan permasalahan yaitu bagaimanakah akibat hukum dari penetapan Pengadilan
Negeri yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama terhadap pelaksanaan
pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Surakarta.
Theory and Methods (Teori dan Metodologi)
a. Teori
1. Tinjauan Mengenai Perkawinan Beda Agama
a. Pengertian Perkawinan Beda Agama
Perkawinan antar agama terjadi apabila seorang pria dan seorang
wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan
tetap mempertahankan agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) yang
menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan dengan menurut hukum agamanya masing-masing dan
kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan itu adalah penyimpangan atau
penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku
dalam masyarakat, sesungguhnya perkawinan itu tidak sah.
b. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam
Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria muslim
dengan wanita bukan muslimah maupun perkawinan antara perempuan
muslimah dengan pria bukan dari kalangan muslim. Pasal 40 Kompilasi
Hukum Islam, ditetapkan seorang pria yang beragama Islam dilarang
menikah dengan wanita karena salah satu dari tiga alasan, yaitu: wanita yang
bersangkutan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain; seorang wanita
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yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; dan seorang wanita
yang tidak beragama.
Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan
bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang yang tidak beragama Islam. Dengan kata lain, dalam Kompilasi
Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa seorang pria muslim diharamkan
menikah dengan wanita yang bukan muslimah (termasuk ahli kitab), dan
ditetapkan juga bahwa wanita yang beragama Islam diharamkan menikah
dengan pria yang tidak beragama Islam.
c. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah
perkawinan beda agama, tetapi secara tegas tidak melarang pelaksanaan
perkawinan bagi orang yang berbeda agama, karena Undang-Undang ini tidak
mengatur masalah perkawinan beda agama sehingga dalam Undang-Undang
tersebut tidak terdapat definisi tentang perkawinan beda agama.
Sebelum adanya Undang-Undang perkawinan, perkawinan beda
agama diatur dalam Staatblad 1989 nomor 158, yaitu Peraturan Perkawinan
Campuran. Definisi perkawinan campuran dinyatakan dalam Pasal 1 ialah
perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang
berlainan. Pasal 7 ayat 2 yaitu perbedaan agama, golongan penduduk atau
asal
usul
tidak
dapat
merupakan
halangan
pelangsungan
perkawinan.Beberapa pasal tersebut secara tegas mengatur tentang
perkawinan beda agama bahkan disebutkan bahwa perbedaan agama tidak
dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.
2. Tinjauan Mengenai Pencatatan Perkawinan
a. Pengertian Pencatatan Perkawinan
Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah adanya Undang-Undang
Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang
mewajibkan suatu perkawinan dicatatkan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku akhir dari proses pencatatan perkawinan adalah
dikeluarkannya akta perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang diperlukan. ( I ketut
Sudantra, 2011: 16)
b. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan:
pertama, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan pihakpihak yang melakukan perkawinan adalah sah; dan kedua, tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memahami
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2, ayat (1) dan (2) tersebut, ahli
hukum dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, ahli hukum yang berpegang
pada cara penafsiran legisme (kebahasaan). Mereka berpendapat bahwa
perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan
keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah; pencatatan
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perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat
kelengkapan administrasi perkawinan. ( Hartono Mardjono, 1997: 91)
c. Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam
Jika dilihat dari segi hukum perkawinan di dalam KHI (Kompilasi
Hukum Islam) yang tertuang dalam pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur
tata cara pencatatan diberlakukan secara komulatif. Bahkan di pasal 7 ayat (1)
dikatakan; bahwa bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan menurut
hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh PPN
(Pegawai Pencatatan Nikah). Dengan demikian KHI sudah menyatakan bahwa
unsur pencatatan nikah menjadi syarat adanya nikah yang sah. ( Abdul Gani
Abdullah, 1995: 49)
b. Metodologi
Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam
penelitian hukum. Metode yang digunakan untuk penelitian penulisan artikel yang
diambil oleh penulis adalah metode yuridis empiris atau juga disebut sebagai
sosiologis hukum yang memiliki pengertian suatu pendekatan dengan melihat suatu
kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan
pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial
di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan
mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan
hukum. (Zainuddin Ali, 2009: 105)
Penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif. Penelitian
bersifat preskriptif yang dimaksud adalah untuk memberikan argumentasi dari hasil
penelitian yang telah dilakukan, karena berusaha menemukan aturan-aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum tentang perkawinan beda
agama, untuk selanjutnya dianalisis dengan berpedoman dan menggambarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori hukum dan
praktik pelaksanaann hukum positif yang menyangkut masalah dalam penulisan ini.
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data
deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis, lisan atau
perilaku nyata. (Zainuddin Ali, 2009: 32)
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder sebagai sumber data penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang
mengandung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah waancara
dan studi kepustakaan.
Finding and Discussion (Hasil dan Pembahasan)
Mengenai praktek perkawinan beda agama, khususnya yang terjadi di Kota
Surakarta terjadi karena sifat pluralistik yang ada di masyarakat yang memiliki beragam
suku, budaya maupun agama. Bahkan ada pemohon yang yang awalnya bukan
penduduk Kota Surakarta yang berbeda agama dan kuat betul keyakinannya mencari
cara agar perkawinannya dapat dicatatkan, maka mereka rela untuk pindah ke Kota
Surakarta. Hal tersebut dikarenakan tidak semua Pengadilan Negeri dan Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui adanya perkawinan beda agama dengan
berbagai alasan dan pertimbangan masing – masing. Rata – rata dalam setahun terdapat
1 atau 2 kasus perkawinan beda agama di Kota Surakarta yang telah mendapat
penetapan Pengadilan Negeri dan dapat dicatatkan. Padahal penetapan Pengadilan

536

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

bukan untuk dijadikan payung hukum suatu perkawinan beda agama tetapi hanya
sebagai suatu dispensasi.
Kenyataannya mengenai perkawinan beda agama sampai sekarang masih
menjadi perdebatan diantara pakar hukum di Indonesia baik praktisi, penegak hukum
maupun akademisi. Hal tersebut menimbulkan adanya sifat multitafsir di dalam Undang
– Undang sehingga dianggap perundang – undangan yang dibuat tidak cukup untuk
mencakup seluruh permasalahan yang timbul di masyarakat.
Adanya gejala – gejala kecenderungan sebagian dari masyarakat yang
berkepentingan, melakukan perkawinan dengan menggunakan cara yang masih
diragukan kebenarannya dan dikuatirkan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak
diinginkan pada kemudian hari, tindakan tersebut pada umumnya didorong untuk dapat
mengatasi hal – hal yang belum diatur secara lengkap dalam undang – undang
perkawinan, sedangkan keinginan untuk segera membentuk rumah tangga sudah
mendesak. Untuk keperluan itu seringkali orang mengambil kebijaksanaan yang
sebenarnya belum didukung oleh ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku, seperti
perkawinan yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Sipil (Burgerlijke Stand)
yang tidak dilanjutkan dengan perkawinan gereja atau mengkompensasikan dua macam
tata cara perkawinan sekaligus seperti perkawinan Islam dilanjutkan dengan perkawinan
gereja dengan alasan perkawinan yang pertama untuk memenuhi keinginan keluarga
istri, sedangkan yang kedua untuk memenuhi keluarga suami. (Achmad Ichsan, 1986: 1)
Kurangnya pemahaman masyarakat yang selama ini berpikiran bahwa Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menikahkan para pihak yang ingin
menikah tetapi dengan agama yang berbeda, padahal Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil hanya berwenang dalam hal administrasi saja yaitu mencatatkan
perkawinan setelah melalui prosedur yang harus dipenuhi yaitu dengan adanya suatu
putusan dari Pengadilan Negeri. Mengenai kendala sepanjang Pengadilan mau
memproses maka tidak ada hal yang menjadi permasalahan, biasanya kendala timbul
dari pihak keluarga masing – masing yang belum menyetujui para pihak yang
melakukan perkawinan beda agama tersebut menikah. Biasanya para pihak sebelum
melakukan perkawinan beda agama, mereka melakukan perjanjian pernikahan terlebih
dahulu.
Pada kenyataannya, beberapa pengalaman, penelitian, dan testimoni
mengemukakan kemauan keras orang – orang muslim yang ingin melakukan pernikahan
berbeda agama secara alami tidak bisa dibendung oleh pelembagaan hukum seketat
apapun. Mungkin secara formal mereka akan tunduk pada aturan tradisi agama maupun
hukum positif. Tetapi tidak jarang dikemudian hari mereka kembali memeluk agamanya
semula dan hidup dalam rumah tangga majemuk yang bahagia.(Suhadi, 2006 : 1)
Pelembagaan hukum yang tidak mendasarkan diri pada perkembangan dan
perkembangan dan pergeseran realitas kemasyarakatan, pada kenyataannya juga telah
mengundang suburnya manipulasi praktik hukum, semisal manipulasi agama dalam
KTP untuk menaati aturan legal formal syarat perkawinan. Konstruksi larangan
pernikahan beda agama dalam ajaran Islam dinarasikan dengan cukup sistematis, sejak
dari Al-Qur‘an sebagai teks suci peletak dasar ortodoksi, sampai fiqh sebagai praktik
hukumnya. Kesemuanya, teks ayat Al-Qur‘an, tafsir atasnya, dan produk hukum yang
dihasilkan darinya merupakan suatu konstruksi berpikir yang khas dalam sebuah
kerangka nalar islam ortodaks. Ketentuan fiqh yang dihasilkan dalam konstruksi ini
sangat terkait dengan cara pandang dan interpretasi atas Al-Qur‘an. (Suhadi, 2006 : 18)
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Berdasarkan pada Pasal 66 Bab XIV Ketentuan Penutup undang – undang
perkawinan menyatakan sebagai berikut : ―Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang
berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang – undang ini, maka dengan
berlakunya undang – undang ini, ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab
Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerkijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijksordonantie Cristen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde huwelijken S. 1898 No. 158) dan
peraturan –peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur dalam undang –
undang ini dinyatakan tidak berlaku.‖ (Achmad Ichsan, 1986: 88)
Menilik kepada ketentuan tersebut, maka Ordonansi Perkawinan Indonesia
Kristen (Huwelijksordonantie Cristen Indonesiers) atau disingkat HOCI dan Peraturan
Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde huwelijken) atau disingkat GHR
sejauh ini belum diatur dalam undang – undang ini, masih tetap berlaku (interpretasi a
contrario). (Achmad Ichsan, 1986: 88)
Namun dalam hubungan ini perlu diperhatikan, bahwa arti dan sifat perkawinan
menurut hukum baik yang dilangsungkan berdasarkan HOCI dan GHR hanya
dipandang dalam hubungan – hubungan perdata (in dezelfs burgerlijke betrekkingen)
(Pasal 26 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Maksud dari ketentuan tersebut
ialah bahwa undang – undang perkawinan tidak menghendaki ikut campurnya upacara –
upacara keagamaan yang berhubungan dengan tatacara maupun penetapan perkawinan.
Undang – undang perkawinan dalam hal ini hanya mengenal apa yang disebut sebagai
―perkawinan sipil‖ (burgerlijk huwelijk), ialah perkawinan yang dilakukan di muka
pegawai atau dihadapan pegawai ―Catatan Sipil‖ (Burgerlijke Stand). Perkawinan yang
demikianlah yang dianggap sah bahkan apa yang disebut sebagai ―perkawinan agama‖
(godsdienstige huwelijk) hanya boleh dilakukan apabila perkawinan dihadapan pegawai
catatan sipil sudah berlangsung. Pasal 81 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
menyatakan: ― Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan sebelum kedua belah
pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan bahwa perkawinan di hadapan
Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung.‖ (Achmad Ichsan, 1986: 88)
Dengan demikian maka arti dan sifat perkawinan yang dipergunakan sebagai
dasar sahnya perkawinan adalah berbeda bahkan bertentangan dengan arti dan sifat
perkawinan menurut undang – undang perkawinan yang sekarang berlaku yang
menentukan bahwa ― perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing
– masing agama dan kepercayaannya itu ‖ (Pasal 2). Pihak – pihak yang berbeda agama
yang melakukan perkawinan berbeda agama di hadapan Pegawai Catatan Sipil yang
menurut ketentuan perundang – undangan dahulu dianggap sah, kini hal ini belum
dianggap sah, apabila perkawinan itu tidak (terus) dilakukan menurut hukum masing –
masing agama dan kepercayaannya. Kini di kalangan masyarakat yang berbeda agama
banyak dilakukan apa yang dahulu disebut sebagai ―perkawinan sipil‖ ialah perkawinan
yang dilakukan di hadapan Pegawai Catatan Sipil dalam pengertian, bahwa disini tidak
terdapat larangan perkawinan bagi mereka yang berbeda agamanya. Kebanyakan di
antara mereka tidak menyadari, bahwa perkawinan itu sebenarnya belum/tidak sah
menurut undang – undang perkawinan. (Achmad Ichsan, 1986: 89)
Ada pula di antaranya yang melakukan hal ini agar mereka lekas – lekas dapat
menikah dengan harapan pada kemudian hari akan ada perubahan terhadap undang –
undang perkawinan yang kini berlaku. Bahwasannya cara ―perkawinan‖ tersebuat
kemungkinan merupakan akibat – akibat jauh yang menurut hukum dapat
mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan ―sahnya perkawinan‖ seperti
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kedudukan anak yang dilahirkan, dalam hal warisan dan lain sebagainya sudah dapat
digambarkan. (Achmad Ichsan, 1986: 89)
Apabila pihak – pihak yang bersangkutan karena berbeda agama menghindari
melakukan perkawinan menurut agamanya, maka terdapat pula anggota masyarakat
yang melakukan perkawinannya selain di hadapan Pegawai Catatan Sipil juga
melakukan perkawinan agama, ialah menurut agama dari kedua belah pihak, dalam hal
mereka masing – masing beragama Islam dan Kristen menurut tatacara agama Islam dan
menurut tatacara agama Kristen. Apakah perkawinan antar agama yang demikian ini sah
menurut perundang – undangan perkawinan yang kini berlaku memerlukan suatu
penelitian tinjauan hukum yang mendalam. (Achmad Ichsan, 1986: 89)
Baik cara perkawinan antar agama yang dilakukan hanya dengan perkawinan
Pencatatan Sipil maupun cara perkawinan antar agama dengan menggunakan dua
tatacara keagamaan yang berbeda satu sama lain berpangkal tolak kepada pendirian dari
masing – masing pihak calon mempelai laki – laki dan perempuan yang tidak bersedia
melepaskan agamanya untuk beralih kepada agama yang lain. Di Indonesia hal ini
diperberat lagi oleh situasi keadaan sosialnya yang memandang suatu perkawinan itu
tidak sebagai perkawinan yang menjadi urusan pihak – pihak yang menjalani melainkan
juga menjadi urusan keluarganya, yang dalam hal ini memegang peranan tidak sedikit.
(Achmad Ichsan, 1986: 90)
Kini persoalan perkawinan antar agama lebih meningkat disebabkan karena
adanya komunikasi antar manusia yang berbeda agama meningkat, sehingga persoalan
bentuk perkawinan ini dengan menggunakan HOCI – GHR dan Undang – Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu mendapat tanggapan sebagaimana mestinya,
baik dari masyarakat beragama maupun dari Lembaga – Lembaga Negara yang
kompeten dengan menemukan cara penyelesaian yang saksama agar jumlah mereka
yang tidak sadar melakukan ―kesalahan‖ dalam hal ini karena kurang pengertian untuk
menghindarkan akibat – akibat sosial yang tidak diinginkan tidak menjadi bertambah
melainkan dapat dikurangi dan selanjutnya ditiadakan sama sekali. Untuk sekedar
memberikan sumbangan dalam mencari pemecahannya maka dihimbau penggunaan
Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara sebagai lembaran penyelesaian. (Achmad
Ichsan, 1986: 90)
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun
2010 Pasal 3 disebutkan bahwa, setiap penduduk daerah wajib melaporkan setiap
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana.Proses pelaporan kependudukan akan
berjalan secara baik dan tertib, apabila penduduk memahami terhadap ketentuan dan
prosedur dalam pengurusan dokumen kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Daerah.
Fungsi dari pencatatan perkawinan dalam perkawinan itu sendiri agar para pihak
mendapatkan suau kepastian hukum, dan untuk menerbitkan suatu akta perkawinan
yang sudah tercatat sebagai fungsi administrasi. Akta Catatan Sipil itu sendiri adalah
akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan,
Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan dan Perubahan
nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.
Selanjutnya perkembangan pencatatan sipil di Indonesia setelah berlakunya
Undang - Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan
pelaksana dari undang-undang tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
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Pemerintah No. 9 tahun 1975, menentukan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai
pencatat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinan itu selain agama Islam, dilakukan Pegawai Pencatatan
Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam berbagai
Perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. ( Nico Ngani dan I Nyoman
Budi Jaya, 1984: 5)
Menurut keterangan Bapak Sudarsana, S.H selaku Kepala Seksi Perkawinan dan
Perceraian bidang Pencatatan Sipil di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Surakarta, dalam melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tersebut berpedoman
terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang - Undang Nomor
24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan dan aturan lain serta Peraturan Presiden dan
Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Perkawinan.
Bapak Sudarsana, S.H menjelaskan bahwa Undang – Undang telah
memfasilitasi mengenai pencatatan perkawinan beda agama, hal ini mengacu pada Pasal
35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang
berisi: Pasal 35 Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku
pula bagi:
a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga
Negara Asing yang bersangkutan
Dimana bagaian penjelasan dari Pasal 35 tersebut yaitu :
Pasal 35 Huruf a Yang dimaksud dengan ‖Perkawinan yang ditetapkan oleh
Pengadilan‖ adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.
Huruf b Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, harus
mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perkawinan di Indonesia.
Mengenai ketentuan dan syarat - syarat untuk melakukan pencatatan perkawinan
beda agama beliau menjelaskan bahwa hanya terdapat perbedaan dengan pencatatan
perkawinan seagama yaitu perkawinan beda agama harus dengan adanya suatu
Penetapan Pengadilan. Ketentuannya yaitu perkawinan adalah syah apabila diberkati
menurut Agama dan Kepercayaan masing – masing dan dicatatkan menurut Undang –
Undang yang berlaku Islam dicatatkan di KUA dan Non Islam dicatatkan di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, setiap peristiwa perkawinan harus dilaporkan
kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, perkawinan yang
telah dilangsungkan menurut tata cara agama harus dicatatkan pada instansi yang
berwenang, jangka waktu pencatatan untuk WNI paling lambat 60 ( enam puluh ) hari
sejak tanggal perkawinan, setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang
dilangsungkan di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dilaporkan
oleh yang bersangkutan ke Instansi Pelaksana yang berwenang dan/atau Dinas, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kedatangan di tempat domisili, pencatatan
perkawinan dicatat dalam register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta
perkawinan dan setiap pencatatan perkawinan dikenakan retribusi menurut Perwali.
Setelah terpenuhinya berbagai persyaratan tersebut maka para pihak dapat
memohonkan untuk dapat ditatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas
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Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Menurut Kepala Seksi Perkawinan
dan Perceraian bidang Pencatatan Sipil.
Dalam hal perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan ini terdapat
contoh kasus perkara di Kota Surakarta pada tahun 2011, yang telah mendapatkan
penetapan Pengadilan Negeri Surakarta (Nomor 153/Pdt.P/2011/PN.Skt), dimana
pemohon I, WDC, laki-laki beragama Kristen dan pemohon II, AK, perempuan
beragama Islam telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan yang
dahulu rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Surakarta. Namun rencana tersebut tidak dapat terlaksana karena
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta menolak karena adanya
perbedaan agama antara para pihak. Sehingga para pihak melakukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Surakarta. setelah melalui proses yang panjang, akhirnya hakim
Pengadilan Negeri Surakarta mengabulkan permohonan para pemohon sehingga
perkawinan beda agama tersebut dapat terlaksana. Sedangkan menurut Hukum Agama
Islam (KHI) dan Hukum Agama Kristen/Katolik perkawinan yang dilaksanakan oleh
pihak yang berlainan agama itu dilarang.
Sebenarnya di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini di Kota Surakarta juga
terdapat kasus serupa namun dalam hal ini mencari pihak laki – laki yang beragama
Kristen dan pihak perempuan beragama Islam dikarenakan terdapat beberapa pendapat
yang menyatakan pada dasarnya kitab fiqh mengharamkan perkawinan muslim dengan
nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualian, terutama akibat ketentuan khusus dari
QS. Al Maidah ayat 5, menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi
makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli
Kitab. Selanjutnya dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang
wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama
Islam.
Berdasarkan hal tersebut dalam praktek pengajuan permohonan pencatatan
perkawinan beda agama di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
yang pada awalnya menolak untuk mencatatakan pekawinan beda agama tersebut,
dimana hal itu tidak terlepas dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 2 ayat 1, yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan yaitu
dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Upaya lain yang
dilakukan pemohon setelah mengetahui permohonannya ditolak yaitu dengan
mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan pada Pasal 21
ayat 3 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai dapat
diajukannya permohonan ke Pengadilan apabila Pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menolak. Cara pengajuannya dengan mengajukan permohonan kepada
Pengadilan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan dari Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai Pasal 21 ayat 4 Undang – Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa
perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan penetapan, apakah dapat
menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan
dilangsungkan. Hal ini juga berdasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa
pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku bagi perkawinan
yang ditetapkan oleh pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 35 huruf a menyebutkan
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bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Penetapan Pengadilan
adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.
Setelah mendapatkan penetapan pengadilan yang mana hal itu dijadikan dasar
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan
tersebut. Menurut Esty Pratiwi, S.E selaku Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah mengeluarkan akta
perkawinan beda agama tersebut berdasarkan Staatsblad 1989 No.158 mengenai
pelaksanaan perkawinan campuran beda agama. Hal tersebut terjadi karena Undang –
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang
perkawinan beda agama. Maka ketentuan Staatsblad 1989 No. 158 tentang pelaksanaan
perkawinan campuran dapat diterapkan. Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surakarta hanya menjalankan tugas sebagaimana yang seharusnya dilakukan
instansinya tersebut yaitu mencatatkan perkawinan. Hal itu dilatarbelakangi oleh Pasal
35 huruf a Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
dimana Dinas Kependudukan yang mewajibkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
untuk mencatatkan perkawinan tersebut setelah adanya penetapan dari pengadilan.
Berdasarkan analisis di atas, bahwa suatu Penetapan Pengadilan menimbulkan
akibat hukum terhadap permohonan pencatatan perkawinan, khususnya perkawinan
beda agama. Hal ini merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Namun hal tersebut dapat disiasati dengan Pasal 35 huruf a Undang – Undang
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dapat dijelaskan bahwa
perkawinan dapat diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan apabila sebelumnya
terdapat penolakan pencatatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan penetapan tersebut nantinya wajib dipatuhi oleh Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan perkawinan beda agama yang
sebelumnya pernah ditolak, sesuai dengan yang ditetapkan dalam persidangan serta
dasar pencatatan akta perkawinannya adalah Staatsblad 1898 No. 158 tentang
Perkawinan Campuran. Selanjutnya menurut keterangan dari Bapak Sudarsana, S.H
selaku Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian bidang Pencatatan Sipil di Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menyebutkan bahwa pada
dasarnya para pihak yang melakukan perkawinan beda agama mungkin tidak melakukan
pernikahan secara agama di depan pemuka agama sesuai syariat atau ajaran agamannya.
Dalam hal ini tidak adanya pernikahan secara agama Islam dan secara agama Kristen,
para pihak hanya membuat pengakuan dan salah satu pihak biasanya mengalah untuk
agar dapat dapat mencatatkan perkawinannya tersebut. Para pihak diharuskan membuat
Surat Pemberkatan Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama/surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka
Penghayat Kepercayaan untuk memenuhi syarat dari pencatatan perkawinan beda
agama dan harus tetap dilakukan penetapan Pengadilan yang mana juga sebagai syarat
dari pencatatan perkawinan beda agama itu sendiri.
Conclusion (Simpulan)
Suatu penetapan Pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap permohonan
pencatatan perkawinan beda agama dan penetapan tersebut dijadikan dasar oleh Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatakan
perkawinan beda agama. Bahwa pada dasarnya para pihak yang melakukan perkawinan
beda agama mungkin tidak melakukan pernikahan secara agama di depan pemuka
agama sesuai syariat atau ajaran agamannya. Dalam hal ini tidak adanya pernikahan
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secara agama Islam dan secara agama Kristen, para pihak hanya membuat pengakuan
dan salah satu pihak biasanya mengalah untuk agar dapat dapat mencatatkan
perkawinannya tersebut. Para pihak diharuskan membuat Surat Pemberkatan
Nikah/keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/surat perkawinan
Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
untuk memenuhi syarat dari pencatatan perkawinan beda agama dan harus tetap
dilakukan penetapan Pengadilan yang mana juga sebagai syarat dari pencatatan
perkawinan beda agama itu sendiri.
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ABSTRACT
This article aims to analyze the implementation of village government functions in the inventory
of physical data and juridical data of Land Registry (Study in Bancangan Village and
Demangan Village, Ponorogo Regency). This study uses normative jurisdiction of legal
research reviewing the provisions of positive law in every particular legal fact that is to
examine the implementation of government functions in the inventory of physical data and
juridical data Land Registration (Study in Bancangan Village and Demangan Village Ponorogo
Regency) in terms of Government Regulation Number 24 Year 1997 on Land Registration, Law
No. 6 of 2014 on Villages and Government Regulation No. 44 of 2016 on village authority. The
results indicate the existence of legal facts where the implementation is not optimal. The
unoptimal factor of the village government's function related to land registration is the lack of
awareness of how important the role of village government in the first land registration. The
proof of rights issued by the village is the basis of the first land registration. Need effort that is
the socialization to the village government to improve the climate of common awareness of land
registration. In addition, periodic oversight of the government is also necessary to prevent
sustained errors from the village government from registering land. The effort is made to
protect the rights of Indonesian citizens as mandated by Article 33 Paragraph (3) of the 1945
Constitution which states that the earth, water and natural resources contained therein are
controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people.
Keywords: Optimization, Village Government, Land Registry, Physical Data, Juridical Data,
Justice, Legal Certainty
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam
inventarisasi data fisik dan data yuridis Pendaftaran Tanah (Studi di Desa Bancangan dan Desa
Demangan Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian
hukum mengkaji ketentuan hukum positif pada setiap fakta hukum tertentu yaitu mengkaji
pelaksanaan fungsi pemerintah desa dalam inventarisasi data fisik dan data yuridis Pendaftaran
Tanah (Studi di Desa Bancangan dan Desa Demangan Kabupaten Ponorogo) ditinjau dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,UndangUndang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang
kewenangan desa. Hasil menunjukkan adanya fakta hukum dimana implementasinya belum
optimal. Faktor tidak optimalnya fungsi pemerintah desa terkait pendaftaran tanah yakni
kurangnya kesadaran betapa pentingnya peran pemerintah desa dalam pendaftaran tanah
pertama kali. Bukti hak yang dikeluarkan desa merupakan dasar pendaftaran tanah pertama
kali. Perlu upaya yakni adanya sosialisasi kepada pemerintah desa guna meningkatkan iklim
kesadaran bersama terhadap pendaftaran tanah. Selain itu pengawasan berkala dari pemerintah
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juga perlu untuk mengcegah adanya kesalahan berkelanjutan dari pemerintah desa terhadap
pendaftaran tanah. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi hak dari warga negara Indonesia
seperti yang diamanatkan pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan
bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kata Kunci: Optimalisasi, Pemerintah Desa, Pendaftaran Tanah, Data Fisik,Data Yuridis,
Keadilan, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan
Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum,
pendaftaran tanah ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan
pemerintah (Badan Pertanahan Nasional,1989: 3). Dalam memenuhi kebutuhan ini
pemerintah melakukan data penguasaan tanah yang melibatkan para pemilik
tanah.Pendaftaran tanah semula dilaksanakan untuk tujuan fiskal (fiscal kadaster) dan
dalam hal guna menjamin keadilan dan kepastian hukum seperti diuraikan diatas maka
pendaftaran tanah menjadi Recht Kadaster. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Negara
kita, Indonesia, dilakukan dengan dua cara yaitu pendaftaran tanah pertama kali secara
sistematis dan sporandik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi
semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah
suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan
pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran
tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau
massal.Pelaksanaan pendaftaran tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk
pertama kali menurut 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pada
dasarnya meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pembuktian hak dan pembukuannya;
c. penerbitan sertifikat;
d. penyajian data fisik dan data yuridis;
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.
Dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali baik sistematik maupun sporandik
yang menjadi hal terpenting yaitu pengumpulan dan penyajian data fisik dan data
yuridis yang juga sering disebut inventarisasi data fisik dan data yuridis.
Dalam tugas inventarisasi data fisik dan data yuridis kantor pertanahan
kabupaten dibantu oleh Pemerintah Desa. Kewenangan desa tersebut diperjelas dalam
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 bahwa Kepala Desa mempunyai tugas-tugas
strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaran pendaftaran tanah, yaitu:
• Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran
tanah (Pasal 8 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997)
• Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak
dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1)
PP. No. 24 Tahun 1997)
• Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor Pertanahan,
surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan surat
pernyatan Kepala Desa (Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997)
• Kepala Desa berhak membuat keterangan yang membenarkan surat bukti hak sebagai
ahli waris (Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997)
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• Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertanahan Nasional
dapat menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT Sementara (Pasal 7 ayat (2) PP. No. 24
Tahun 1997)
Maka dengan adanya pengaturan sebenarnya
memberikan ruang bagi
pemerintah desa untuk ikut melaksanakan kewenangan sebagian tugas pendaftaran
tanah yang dipikul daerah. Tugas itu termasuk ikut dalam pelaksanaan terkait
inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah.
Inventarisasi data fisik dan data yuridis diIndonesia memang sudah dilakukan
pemerintah desa selama ini, namun seringkali menemui permasalahan.
Masalah terkait Inventarisasi data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah
pertama kali tersebut salah satunya terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten
Ponorogo merupakan sebuah wilayah dengan luas 1.371,78 km². Kabupaten Ponorogo
memiliki
21
kecamatan
dan
26
kelurahan
serta
279
desa
(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo tanggal 15 November 2017, pukul
17:44). Permasalahan inventarisasi data fisik dan yuridis yang saat ini masih menjadi
perdebatan di Kabupaten Ponorogo terjadi di 2 (dua) desa yakni desa bancangan dan
desa demangan. Di desa bancangan masalah terjadi terkait inventarisasi data fisik dan
yuridis dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sporandik. Sedangkan yang terjadi
di desa demangan yakni terkait pengaduan karena adanya inventarisasi data fisik dan
yuridis yang tidak benar dalam pendaftaran tanah secara sistematik. Berdasarkan uraian
diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait. Apakah Pelaksanaan fungsi
Pemerintah desa di Desa Bancangan, Kelurahan Mangkujayan dan desa demangan di
Kabupaten Ponorogo dalam inventarisasi data fisik dan data yuridis sudah optimal
dalam mewujudkan pendaftaran tanah yang berkeadilan dan kepastian hukum.
B. Teori dan Metode Penelitian
Teori
1. Pendaftaran Tanah
Pendaftaran tanah berasal dari kata cadaster yaitu suatu istilah teknis untuk satu
record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan (alas hak) dari
sutu bidang tanah.cadastre berasal dari bahasa latin capitastrum yang berarti suatu
register atau capita atau urut yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (caputatip
terreus). Arti yang tegas cadastre adalah record (rekaman) lahan-lahan, nilai-nilai
tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan. Dengan demikian
cadastre merupakan sarana yang tepat, memberikan uraian dan identifikasi dari lahan
sebagai continuous recording (rekaman berkesinambungan) hak atas tanah (A.P
Parlindungan. 1999 :11-12).Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 24 tahun 1997
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara
terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan hak milik atas satuan rumah
susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya. Dari pengertian yang diuraikan
diatas, apabila diperinci maka pendaftaran tanah mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
1) Suatu rangkaian kegiatan Pendaftaran tanah ialah berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain,

546

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

berurutan menjadi kesatuan demi tersedianya data yang diperlukan dalam rangka
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi masyarakat.
2) Terus menerus Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang selalu
berkelanjutan. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu terpelihara,
dalam arti disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian, hingga
tetap sesuai dengan keadaan yang terkini.
3) Teratur Bahwa kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku karena akan menjadi alat bukti
menurut hukum. Sehingga kegiatan pendaftaran tanah ini melalui suatu ketentuan
yang sangat teliti dan terarah.
Dalam suatu proses pendaftaran tanah dikenal Pendaftaran tanah untuk
pertama kali. Pendaftaran untuk pertama kali ini adalah kegiatan pendaftaran yang
dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997.Objek dari pendaftaran untuk pertama kali adalah tanah negara dan
tanah berkas hak milik adat.Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya
meliputi:
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
b. pengumpulan dan pengolahan data yuridis serta pembukuan haknya;
c. penerbitan sertifikat;
d. penyimpanan daftar umum dan dokumen (Pasal 14 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997).
Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan
atau pengukuran dan pemetaan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik
dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.Penyediaan peta dasar untuk
pendaftaran tanah secara sistematik juga digunakan untuk memisahkan bidangbidang tanah yang sudah terdaftar. Dengan adanya peta dasar pendaftaran tanah
yang didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporandik, dapat diketahui letaknya
dalam kaitan bidang-bidang tanah lain dalam suatu wilayah (A.P Perlindundan,
1999:92). Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan
selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah.Bidang-bidang tanah
yang sudah dipetakan atau dibukukan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran
dibukukan dalam daftar tanah.Untuk keperluan pendaftaran haknya bidang-bidang
tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat
ukur, dengan skala yang sama. Sedangkan pengumpulan data yuridis adalah untuk
mengetahui status kepemilikan tanah.
Seluruh kegiatan pendaftaran tanah memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepadapemegang
hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yangterdaftar agar dengan
mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan
b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang -bidang tanah
dan satuan-satuan rumah susun yang terdafar;
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi.
2. Asas-asas Pendaftaran Tanah
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Asas-asas yang digunakan di dalam pendaftaran tanah terdiri dari 5 (lima) asas
diantaranya asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997. Definisi-definisi atas kelima asas
tersebut, diantaranya:
a. Asas sederhana.
Asas sederhana ini berarti agar prosedur dan ketentuan-ketentuan pokoknya
tidak rumit jadi dapat dengan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.
b. Asas aman.
Asas aman ini bertujuan agar menunjukkan proses pendaftaran atas tanah
dilakukan dengan secara cermat dan teliti sehingga dapat memberikan jaminan
kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.Prinsip
negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang
berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam bidang pertanahan, aturan dasar yang
dipedomani dan ditaati adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 UUPA dengan
tujuan antara lain memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi rakyat seluruhnya, yakni melalui kegiatan pendaftaran tanah untuk seluruh
wilayah Indonesia yang produknya adalah pemberian alat bukti kepemilikan hak
atas tanah.Asas ini penting untuk selalu diterapkan dalam pendaftaran tanah
karena pada dasarnya pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian.
Jika suatu pendaftaran tanah gagal menerapkan prinsip ini maka yang terjadi
akan banyak hambatan dan persoalan yang muncul. Salah satunya yaitu sertifikat
ganda. Oleh karena itu penting adanya peran bersama baik dari badan pertanahan
hingga unit terkecil suatu daerah yakni pemerintah desa untuk sama-sama cermat
dan teliti dalam setiap proses pendaftaran tanah.
c. Asas terjangkau.
Asas terjangkau berarti penyelenggaran pendaftaran tanah tidak memakan uang
dengan jumblah yang besar.Ini berarti golongan masyarakat dengan
perekonomian lemah juga bisa mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki hak
atas tanahnya.
d. Asas mutakhir.
Asas mutakhir berarti data-data yang ada haruslah menunjukkan keadaan yang
mutakhir.Ini berarti kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan
kesinambungan dalam pemeliharaan data.Nantinya perlu diikuti kewajiban
mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang bisa terjadi dikemudian
hari.
e. Asas terbuka.
Asas terbuka berarti agar data-data yang ada di kantor Pertanahan sesuai
dengan apa yang ada dilapangan atau serta bersifat terbuka untuk publik
sehingga masyarakat dapat mengetahui data-data yang sebenarnya.
UUPA menjelaskan bahwa semua tanah dikawasan Negara Republik Indonesia
dikuasai oleh Negara.Jika di atas tanah itu tidak ada hak pihak tertentu (orang atau
badan hukum), maka tanah itu disebut dengan tanah yang langsung dikuasai oleh
negara, kalau diatas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak.
Hak pada hakekatnya adalah suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada
seseorang terhadap sesuatu benda maupun orang, sehingga diantaranya menimbulkan
hubungan hukum. Penguasaan, peruntukan, pemilikan dan pengendalian pemanfaatan
tanah yang bertujuan terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan tanah untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat diatur di dalam UUPA, yang merupakan peraturan
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dasar.Untuk menggapai tujuan tersebut maka salah satu aspek yang diperlukan ialah
mengenai kepastian hak atas tanah yang menjadi dasar utama dalam rangka kepastian
hukum kepemilikan tanah.
3. Pemerintah Desa Dalam Pendaftaran Tanah
Desa adalah unit masyarakat yang terletak di kabupaten.desa sebagai local selfgovernment mendapatkan kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurusurusan
rumah tangganya sendiri. Sebagai desa yang masih dalam perkembangan di berbagai
bidang baik dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun dalam
bidang lainnya desa membutuhkan ketertiban dalam administrasi desa, khususnya
dalam bidang pertanahan. Dalam bidang pertanahan tersebut tugas pemerintah desa
yakni membantu dalam proses inventarisasi data fisik dan yuridis pendaftaran tanah
untuk pertama kali.
Dasar pemberian sebagian tugas kepada pemerintah desa tersebut yaitu berdasarkan
pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan tersebut lalu dilimpahkan
kepada daerah seperti yang diamanatkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945.
Pada tahun 2014 lahir UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , yang
merupakan dasar diakuinya pemerintah desa sebagai lembaga yang berhak mengurusi
kepentingan masyarakat desa. Pasal 1 ayat 1 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa menyebutkan bahwa ―Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia‖.
Sedangkan mengenai kewenangan desa terdapat dalam Pasal 18 dan Pasal 19
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014TentangDesa yang menyatakan bahwa
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan
adat istiadat Desa. Lebih Lanjut Kewenangan Desa juga meliputi:
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala Desa;
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Disamping aturan aturan hukum diatas sebenarnya kewenangan pemerintah desa
sudah jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyatakan
bahwa Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan
penyelenggaran pendaftaran tanah, yaitu:
• Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantu pelaksana pendaftaran
tanah (Pasal 8 ayat (2) PP. No. 24 Tahun 1997)
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• Berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak
dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1)
PP. No. 24 Tahun 1997)
• Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kantor
Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapat dikuatkan dengan
surat pernyatan Kepala Desa (Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997)
• Kepala Desa berhak membuat keterangan yang membenarkan surat bukti hak
sebagai ahli waris (Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997)
• Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertanahan Nasional
dapat menunjuk Kepala Desa sebagai PPAT Sementara (Pasal 7 ayat (2) PP. No. 24
Tahun 1997)
Maka dengan adanya pengaturan
Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa sebagai aparat pemerintah
yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu
Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah. Selain hal tersebut
dalam konteks pendaftaran tanah yang lebih luas lagi Pemerintah Desa dapat menjadi
motivator dan mampu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendaftarkan
tanahnya baik secara sporadik maupun dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran
tanah karena Pemerintah Desa dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan
dengan warga masyarakat dan sifat paternalistik yang masih melekat erat. Pemerintah
Desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan, akibatnya seluruh
anjurannya selalu akan dianut oleh warga masyarakatnya (Muhammad Khadig Rifai,
2006:76-77).
Kewenangan yang nyata dari pemerintah desa prakternya terdapat dalam
pendaftaran tanah khususnya pendaftaran pertama kali dibutuhkan kedudukan
pemerintah desa dalam pembuatan alat bukti permulaan. Tugas pokok dan fungsi
kepala desa dalam pendaftaran tanah terdapat dalam penjelasan Pasal 32 Angka (4),
Pasal 18, Pasal 59, Pasal 60 Huruf G Angka (3), dan Pasal 61 Ayat (2) Peraturan
Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997. Desa memiliki peran sebagai
pihak yang mengetahui atau saksi bahwa telah terjadi pemindahan hak terhadap suatu
objek pendaftaran tanah.Selain itu Desa juga mempunyai kedudukan sebagai pihak
yang mengeluarkan bukti permulaan atau alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah.
4. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh
tidak; suatu hal yang sudah tentu (W.J.S. Poerwadarminta, 2006:847). Kepastian
hukum merupakan sesuatu yang baru, tetapi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan
secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Kepastian hukum merupakan
suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat.
Tujuan utama dari hukum ialah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian maka
hukum akan kehilangan jati dirinya serta maknanya, dan jika hukum tidak memiliki
jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman berlaku setiap orang.
Berikut adalah beberapa teori kepastian hukum dari para ahli:
 Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya
tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat
hukum, juga diidensikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum (Achmad Ali, 2010:288).

550

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)



Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan
yang menekankan aspek ―seharusnya‖ atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk
dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang
bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam
hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi
masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter
Mahmud Marzuki,2008:158).
 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama,
adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa
yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi
individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat
umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu (Riduan Syahrani,1999:23).
Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan adanya upaya
pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan oleh
pemerintah.Peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan pada keputusan sesaat adalah
system hukum yang berlaku.Sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum
dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum
harus menjadi pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak
kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok merupakan pengertian dari
asas kepastian hukum didalam penyelenggaraan Negara. Disini, hukum yang tidak
boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bias dimengerti oleh
masyarakat umum. di dalam asas ini. Dengan hal ini, pengertian asas kepastian hukum
dan keadilan yaitu hukum berlaku tidak surut sehingga tidak merusak integritas tistem
yang ada dan terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya.
5. Teori Keadilan
Keadilan atau dalam bahasa Inggris, justice, merupakan bagian dari nilai (value) yang
bersifat abstrak sehinga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya
dengan konsep keadilan, kata justice diantara lain diartikan sebagai berikut:
a. Kualitas untuk menjadi pantas (righteous), jujur (honesty);
b. Tidak memihak (impartiality), representasi yang layak (fair) atas fakta-fakta;
c. Kualitas untuk menjadi benar (correct, right);
d. Retribusi sebagai balas dendam (vindictive), hadiah (reward) atau hukuman
(punishment) sesuai prestasi atau kesalahan;
e. Alasan yang logis (sound reason), kebenaran (rightfulness), validitas;
f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan yang benar (right), adil (just), atau
sesuai hukum (lawful) (Dr.H.M Efan Helmi Juni, 2012:397).
Keadilan yang hendak ditegakkan oleh hukum ada dua macam yaitu sebagai
berikut:
a. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah atas
jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian
yang sama banyak atau bukan persamannya, melainkan kesebandingan berdasarkan
prestasi dan jasa seseorang. Keadilan menurut Aristoteles bukan berarti
penyamarataan atau tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, melainkan
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pemberian hak yang proporsional dan pelaksanaan kewajiban sebaik mungkin tanpa
menganiaya pihak lain.
b. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah
yang sama banyak mengingat jasa masing-masing. Artinya, hukum menuntut
adanya persamaan dan memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa
memperhitungkan jasa masing-masing.
Disamping macam macam keadilan tersebut, juga terdapat beberapa teori
keadilan yang dicetuskan oleh para ahli antara lain:
a. Teori Keadilan menurut John Stuart Mill
Mill mengadopsi konsep dasar Hume bahwa keadilan tidak muncul dari
sekedar ―insting asali‖ yang sederhana didada manusia‖, melainkan dari kebutuhan
akan dukungan masyarakat. ― Keadilan‖, kata Mill,‖ adalah nama bagi persyaratan
moral tertentu yang secara kolektif berdiri lebih tinggi didalam skala kemanfataan
sosial karenanya menjadi kewajiban yang lebih dominan ketimbang persyaratan moral
lainnya. Langkah Mill untuk sampai pada kesimpulan ini terbagi dalam tiga
tahap.Pertama, menghitung bentuk-bentuk ―ketidak-adilan‖ dan menyelidiki sifat
umum diantara mereka.Kedua, menyelidiki kenapa muncul perasaan yang sangat kuat
mengenai keadilan dan meneliti apakah perasaan tersebut dilandaskan pada
kemanfaatan. Ketiga, mengkaji beberapa kasus kontroversial untuk menunjukkan
bahwa desakan terhadap ―keadilan‖ tidak akan bisa menjawab kontroversi tersebut,
dimana hanya kalkulasi kemanfaatan saja yang sanggup menjawabnya.
Keadilan bukan hanya berisi apa yang benar untuk dilakukan atau tidak benar
untuk dilakukan, namun juga sesuatu yang memperbolehkan orang lain mengklaim
dari kita sesuatu sebagai hak moralnya. Bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa
dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan.Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada
aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan
masyarakat yakni mengenai klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan
setara, dan sebagainya.Keadilan bagi Mill mensyaratkan aturan-aturan yang ditetapkan
menjadi kebaikan masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban
tertentu yang keras dan demi melindungi hak-hak individu.Semua aturan keadilan,
termasuk kesetaraan bisa tunduk pada tuntutan-tuntutan kemanfaatan.Apapun yang
membawa kebaikan terbesar bagi semuanya dapat disebut ―adil‖.
b. Teori Keadilan menurut John Rawls.
Dalam teori ini Rawls menyatakan keadilan sebagai kesetaraan.Ada
beberapa prinsip keadilan menurut Rawls. Pertama, mereka akan berfokus untuk
mengamankan kebebasan mereka agar tetap setara sehingga akan memilih suatu
prinsip guna mengantisipasinya. Setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap
sistem total yang luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem
kebebasan serupa bagi semuanya. Artinya mereka akan memisahkan kebebasan
manusiawi dasar kita dan melindunginya terhadap pembagian apapun yang tidak
setara. Rawls juga yakin bahwa, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak, pihakpihak di posisi awal tidak akan pernah mengijinkan pengkompromian apapun
kebebasan-kebebasan dasarnya demi keuntungan sosial atau ekonomi lainnya.
Prinsip-prinsip keadilan diperoleh bukan dengan mengevaluasi
kemanfaatan dari tindakan-tindakanmelainkan dari pilihan rasional didalam kondisi
yang adil. Jika pendekatan Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan kebaikan
terbesar orang lain, maka prinsip Rawls jelas melindungi pihak-pihak yang kurang
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beruntung di masyarakat. Tidak ada pertukaran kebebasan atau kesejahteraan mereka
dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan - kebebasan dasar
harus didistribusian setara dan tidak boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi.Jika
penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilese, terdistribusikan tidak setara,
maka distribusi tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang
kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.
Menurut John Rawls, kebebasan dan kesamaan merupakan unsur yang menjadi
bagian inti dari teori keadilan. Rawls menegaskan bahwa kebebasan dan kesamaan
seharusnya tidak dikorbankan demi manfaat sosial atau ekonomi, betapa pun besar
manfaat yang dapat diperoleh dari sudut itu. Rawls percaya bahwa suatu perlakuan
yang sama bagi semua anggota masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan formal
atau juga disebut keadilan regulatif, sesunguhnya mengandung pengakuan akan
kebebasan dan kesamaan bagi semua orang (J Rawls, 1971:59).
c. Teori Keadilan menurut Robert Nozick
Nozick mulai dari negara minimal berbasis seperangkat minimal hak-hak
(Katian) fundamental: hak untuk tidak dilukai, hak untuk bebas memilih dan
bertindak, dan hak untuk memiliki sesuatu. Negara memiliki legitimasi hanya untuk
menjamin perlindungan hak-hak ini dan mengkompensasinya jika dilarang.Apabila
Rawls memandang perlu dimunculkannya prinsip-prinsip sosial untuk menjamin
distribusi yang adil, Nozick menolak peran negara didalam ―Keadilan
distributif‖.Keadilan dibatasi hanya pada ruang ―komutatif‖ pertukaran
individu.Karena itulah ―keadilan‖ bagi Nozick terdapat didalam pertukaran yang adil.
Keadilan tidak dapat membuat klaim yang substantif apa pun, selain hanya
mengandung persyaratan prosedural bagi keadilan pertukaran (Karen Lebacqz, 1986).
Kita tidak bisa menyetujui bahwa ―keadilan‖ menyaratkan distribusi khusus barangbarang. Apapun distribusi yang dihasilkan dari pilihan dan pertukaran bebas sudah
―adil‖ selama titik awal dan prosedur pertukaran itu sendiri berjalan adil.Keadilan
tidak terdapat didalam propaganda ―kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar‖ tidak
juga didalam upaya untuk melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung. Tidak ada
masyarakat secara keseluruhan maupun individu atau kelompok tertentu dapat
mengklaim agar negara mendistribusikan barang-barang selain berasal dari pertukaran
bebas inividu-individu. Mungkin memang ―tidak mengenakkan‖ melihat beberapa
orang lebih sejahtera dari pada yang lain, namun bukan ―tidak adil‖ jika kita lebih
fokus agar aturan-aturan bagi pilihan bebas didalam pertukaran tidak dirusak (Karen
Lebacqz, 1986:113).
Adil menurut nozick tentu berbeda dengan adil menurut rawls. Perbedaan paling
utama dari konsep keadilan Rawls dan Nozick memang terletak pada soal disposisi
antara proses dan hasil. Konsep keadilan Rawls berfokus pada hasil, sedangkan
Nozick lebih mendahulukan proses, khususnya proses kepemilikan. Proses
kepemilikan inilah yang menjadi inti dari entitlement theory Nozick yang terkenal, di
mana setiap orang berhak menikmati semua sumber daya yang mereka miliki jika
mereka memang berhak (entitled) untuk menikmatinya. Menurut Nozick, kesalahan
terbesar teori-teori keadilan pada umumnya terletak pada penekanan terhadap hasil.
Padahal, keadilan yang terlalu berfokus pada hasil rentan terhadap bias penampakan
dan berpotensi melanggar hak-hak individu.
Hukum harus terjalin erat dengan keadilan.Hukum adalah undang-undang yang
adil, apabila suatu hukum konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsipprinsip keadilan, hukum itu tidak bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai
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hukum lagi.Undang-undang hanya menjadi hukum apabila memenuhi prinsip-prinsip
keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang
hukum (Theo Huijbers, 2009:407). Sifat adil dianggap sebagai bagian konstitutif
karena hukum dipandang sebagai bagian tugas etis manusia di dunia.Artinya, manusia
wajib membentuk hidup bersama yang adil dengan mengaturnya secara adil. Dengan
kata lain, kesadaran manusia yang timbul dari hati nurani tentang tugas suci
pengemban misi keadilan secara spontan adalah penyebab keadilan menjadi unsur
konstitutif hukum. Huijbers menambahkan alasan penunjang keadilan menjadi unsur
konstitutif, yaitu sebagai berikut:
a. Pemerintah negara manapun selalu membela tindakan dengan memperlihatkan
keadilan yang nyata didalamnya.
b. Undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sering dianggap
sebagai undang-undang yang telah usang, dan tidak berlaku lagi.
c. Dengan bertindak tidak adil,suatu pemerintahan sebenarnya bertindak di luar
wewenangnya yang tidak sah secara hukum
Dari uraian diatas dijelaskan bahwa keadilan memang tiang utama dalam
hukum.Pemerintah sebagai bagian dari penegak hukum seharusnya memberikan
keadilan yang nyata kepada seluruh masyarakat termasuk juga mengenai keadilan
dalam mendapatkan haknya sebagai pemilik tanah.
Metode Penelitian
Artikel ini menggunakan jenis penelitian yang tergolong dalam penelitian hukum
yaitu menemukan apakah aturan hukum yang sudah ada sesuai dengan norma hukum
(Peter Mahmud Marzuki,2011:43). Penelitian hukum ini bersifat normatif. Penelitian
Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. sifat penelitian yang digunakan adalah prespektif dan terapan. Sebagai ilmu
yang bersifat prespektif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para
scholars tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar
menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi
masalah yang dihadapi.Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian
hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai
oleh moral.
C. Hasil penelitian dan Pembahasan
Aturan hukum tentang tugas pemerintah desa dalam pendaftaran tanah selama
ini sebenarnya sudah memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk ikut melaksanakan
kewenangan sebagian tugas pendaftaran tanah yang dipikul daerah. Tugas itu termasuk
ikut dalam pelaksanaan terkait inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran
tanah. Namun nampaknya dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat beberapa
permasalahan.
Masalah terkait Inventarisasi data fisik dan data yuridis pendaftaran tanah pertama
kali tersebut salah satunya terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo
merupakan sebuah wilayah dengan luas 1.371,78 km². Kabupaten Ponorogo memiliki
21 kecamatan dan 26 kelurahan serta 279 desa. Permasalahan inventarisasi data fisik
dan yuridis yang saat ini masih menjadi perdebatan di Kabupaten Ponorogo terjadi di 2
(dua) desa yakni desa bancangan dan desa demangan. Di desa bancangan masalah
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terjadi terkait inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah pertama kali
secara sporandik.
Permasalahan didesa Bancangan bermula ketika misrati pemilik dari sebidang tanah
letter c nomor 1338 persil 35b, Klas DIII dengan luas 1400 m2 tidak merasa memperjual
belikan tanah yang dimilikinya, sedangkan dalam kenyataan telah terbit sertifikat Hak
milik nomor 288 atas tanah milik misrati tersebut namun dalam sertifikat tertulis nama
pemegang hak yaitu Drs Fahrurrozie. Mengenai sengketa tanah antara misrati dengan
Drs Fahrurrizie tersebut bahkan sudah diajukan ke pengadilan negeri Ponorogo dengan
register nomor perkara 33/Pdt.G/2014/PN.Png. dan sudah mendapatkan putusan kasasi
dengan nomor 2045 K/Pdt/2016.
Menurut Sekertaris Desa Bancangan yaitu Bapak Sudarno, akar dari permasalahan
tersebut bahwa Kepala desa memalsukan kwitansi jual beli sehingga seakan akan tanah
tersebut sudah diperjual belikan misrati dengan Drs Fahrurrozie. Selain itu Kepala desa
juga membuat surat keterangan yang tidak benar terkait kepemilikan tanah tersebut.
Kepala desa dalam hal ini jelas melanggar pasal 39 ayat 1 PP no 24 Tahun 1997 yang
menyatakan kepala desa mempunyai tugas strategis yaitu Berwenang untuk membuat
surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang
menguasai bidang Tanah tersebut. Padahal selama ini misrati lah pemilik dan penguasa
langsung atas tanah tersebut. Akibat adanya sengketa tanah tersebut, jelas misrati
sebagai pemilik dari bidang tanah tersebut mengalami banyak kerugian.
Berbeda dengan di desa Bancangan, di Desa Demangan masalah terjadi terkait
inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah pertama kali secara
Sistematik. Sengketa bermula ketika dahlan memperoleh harta warisan dari kedua
orang tuanya. Setelah dahlan meninggal tiba-tiba tanah tersebut beralih kepemilikannya
kepada istrinya dan dijual oleh istri dahlan kepada keponakannya sendiri. Saat proses
sertifikasi hak atas tanah yang dilakukan oleh keponakan ibu dahlan secara sistematis
dilakukan lalu muncul pengaduan. Padahal dalam proses prona atas tanah tersebut sudah
sampai pada pengumuman. Yang artinya kepala desa dalam hal ini telah membuat
penyataan tidak sengketa dan surat pernyataan penguasaan tanah.
Pengaduan atas tanah yang berada di Desa demangan tersebut dibuat oleh saudara
dari keluarga pak dahlan. Hal ini terjadi karena mereka masih merasa menjadi ahli waris
yang sah dari pak dahlan dan pemegang hak saat ini yakni keponakan dari istri bapak
dahlan tidak berhak mensertifikasikan tanah tersebut.
Menurut Syamsu Ridlo sebagai kepala desa demangan, saat ini masalah tersebut
semakin rumit karena tidak adanya catatan perubahan yang sah di tingkat desa. Maka
dari itu segenap keluarga serta para ahli waris yang tidak mengetahui adanya proses
perubahan apapun terhadap tanah tersebut berusaha tetap mempertahankan haknya.
Hingga saat ini permasalahan yang terjadi di desa demangan masih berlangsung dan
dalam tahap mediasi di tingkat desa. Namun para ahli waris menegaskan jika
permasalahan sengketa tanah ini tidak kunjung selesai maka mereka akan mengambil
jalur hukum.
Dari sengketa tanah yang terjadi di Desa Demangan jelas Pemerintah desa
menyimpang Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997 dan kurang mencermati
Petunjuk Teknis Nomor 01/Juknis-400/XII/2016 tentang percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah sistematis lengkap bidang yuridis. Dalam Petunjuk teknis dijelaskan
bahwa Panitia Ajudikasi termasuk didalamnya pemerintah desa harus mengupulkan
syarat untuk sampai diterbitkannya sertipikat hak atas tanah salah satunya memastikan
tanah tersebut dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung
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maupun tidak langsung. Tanah yang menjadi objek sengketa jelas bukan tanah yang
langsung dimanfaatkan oeh pemiliknya karena belum dibagi kepada ahli waris yang sah.
Dari kedua sengketa tanah diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa
dalam inventarisasi data fisik dan yuridis untuk pendaftaran tanah pertama kali di desa
bancangan dan desa demangan kabupaten ponorogo kurang optimal. Penyebab dari
masalah pendaftaran tanah tersebut yaitu kurangnyapenerapan asas aman pendaftaran
tanah serta lemahnya kesadaran pemerintah desa akan pentingnya peran pemerintah
desa yang optimal dalam pendaftaran tanah.
Kedudukan Pemerintah Desa dalam pendaftaran tanah pertama kali mutlak
diperlukan karena menyangkut kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik. Kepastian
hukum menurut Utrecht menjamin keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah. Sedangkan Keadilan dalam pendaftaran tanah ini hendaknya berkiblat dari
teori Nozick, di mana setiap orang berhak menikmati semua sumber daya yang mereka
miliki jika mereka memang berhak (entitled) untuk menikmatinya.
Pemerintah desa sebagai pihak yang melegalkan dan pihak yang mengetahui di
dalam dokumen-dokumen bukti permulaan dalam pendaftaran tanah pertama kali harus
bersifat hati-hati dalam mengeluarkan alat-alat bukti permulaan dalam pendaftaran
tanah pertama kali (Andrian Sutedi, S.H M.H,2006:112). Maka dari itu diperlukan
upaya-upaya guna mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam hal inventarisasi data
fisik dan yuridis untuk pendaftaran tanah pertama kali khususnya di desa bancangan dan
desa demangan kabupaten ponorgo agar permasalahan dan sengketa tanah yang sangat
sensitif ini tidak terjadi lagi.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan pengetahuan Pemerintah Desa mengenai kedudukannya dalam
pendaftaran tanah misalnya melalui seminar
b. Perlunya penyuluhan kepada Pemerintah Desa dan masyarakat mengenai
pentingnya pendaftaran tanah, dan mengenai kedudukan Pemerintah Desa dalam
pendaftaran tanah pertama kali
c. Perlu adanya pengawasan, Pengawasan dalam hal ini dapat berupa pengawasan
secara berkala terhadap data fisik dan data yuridis di tingkat desa. Selain itu
pengawasan ini penting juga karena adakalanya pemerintah desa meminta bayaran
yang cukup mahal dan mempersulit kepada warganya yang ingin membuat warkahwarkah bukti permulaan dalam pendaftaran tanah.
D. Kesimpulan
Dalam tugas inventarisasi data fisik dan data yuridis kantor pertanahan
kabupaten dibantu oleh Pemerintah Desa. Tugas itu termasuk ikut dalam pelaksanaan
terkait inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah. Inventarisasi data
fisik dan data yuridis diIndonesia memang sudah dilakukan pemerintah desa selama ini,
namun seringkali menemui permasalahan. Permasalahan inventarisasi data fisik dan
yuridis yang saat ini masih menjadi perdebatan di Kabupaten Ponorogo terjadi di 2
(dua) desa yakni desa bancangan dan desa demangan. Di desa bancangan masalah
terjadi terkait inventarisasi data fisik dan yuridis dalam pendaftaran tanah pertama kali
secara sporandik akibat jual beli yang kuitansi pembayarannya dipalsukan oleh kepala
desa. Sedangkandi desa demangan masalah terjadi terkait inventarisasi data fisik dan
yuridis dalam pendaftaran tanah pertama kali sistematis karena tidak catatan perubahan
yang sah di tingkat desa.
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Dari kedua sengketa tanah tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah desa
dalam inventarisasi data fisik dan yuridis untuk pendaftaran tanah pertama kali di desa
bancangan dan desa demangan kabupaten ponorogo kurang optimal. Penyebab dari
masalah pendaftaran tanah tersebut yaitu kurangnyapenerapan asas aman pendaftaran
tanah serta lemahnya kesadaran pemerintah desa akan pentingnya peran desa yang
optimal dalam pendaftaran tanah.
Kedudukan Pemerintah Desa dalam pendaftaran tanah pertama kali mutlak
diperlukan, karena kedudukan pemerintah desa dalam hal ini sebagai pihak yang
melegalkan dan yang mengetahui dokumen-dokumen bukti permulaan dalam
pendaftaran tanah pertama kali. Tanpa adanya alat-alat bukti permulaan yang
dikeluarkan dan di legalkan oleh Pemerintah Desa maka proses pendaftaran tanah
pertama kali tentunya tidak dapat berjalan. Alat-alat bukti permulaan yang dikeluarkan
dan di legalkan oleh Pemerintah Desa harus benar karena penting untuk menjamin
kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang baik menurut Utrecht yaitu
menjamin keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Sedangkan
Keadilan dalam hal ini hendaknya berkiblat dari teori Nozick, di mana setiap orang
berhak menikmati semua sumber daya yang mereka miliki jika mereka memang berhak
(entitled) untuk menikmatinya
Maka dari itu diperlukan upaya-upaya guna
mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam hal inventarisasi data fisik dan yuridis
untuk pendaftaran tanah pertama kali khususnya di desa bancangan dan desa demangan
kabupaten ponorgo agar kepastian hukum dan keadilan.Upaya-upaya yang dapat
dilakukan antara lain:
a. Meningkatkan pengetahuan para Kepala Desa mengenai kedudukannya dalam
pendaftaran tanah
b. Perlunya penyuluhan kepada para Kepala Desa dan masyarakat mengenai
pentingnya pendaftaran tanah, dan mengenai kedudukan Kepala Desa dalam
pendaftaran tanah pertama kali
c. Perlu adanya pengawasan, Pengawasan dalam hal ini dapat berupa pengawasan
secara berkala terhadap data fisik dan data yuridis di tingkat desa. Selain itu
pengawasan ini penting juga karena adakalanya pemerintah desa meminta bayaran
yang cukup mahal dan mempersulit kepada warganya yang ingin membuat warkahwarkah bukti permulaan dalam pendaftaran tanah.
d.
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ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation supervisory function of the Head of Land Office
in Boyolali Regency towards the making of PPAT land deed. This study uses the Normative
Juridical method, legal research reviewing the provisions of positive law on any particular
legal facts. This study examines the function of supervision and guidance from the Head of
Land Office in Boyolali Regency on PPAT land deed related to Article 66 paragraph 3 of
Regulation the Head of BPN of Republic Indonesia. 1 of 2006 on Implementation of PP
Regulation no. 37 of 1998 on PPAT Regulation in guidance and supervision. The results of
research existence of legal facts where in its implementation the Head of Land Affairs Office
has provided guidance to PPAT which has made mistakes and shortcomings, supervising PPAT
professional organization to accordance with the direction and purpose, giving a warning that
is deemed necessary to ensure the service PPAT keep running as should and provide one-year
supervision over the operations of the PPAT office. Inhibiting factors in the implementation of
PPAT supervision is Implementation of supervision on task of PPAT by the head of land office is
the lack of supervision in structured and regular, there is no strict sanction for PPAT who
committed violations and lack of good cooperation between PPAT and Land Office Boyolali
District. Conclusion from this research, the supervision function is less than optimal because it
has not been able to provide a deterrent effect against PPAT that make mistakes and
deficiencies.
Keywords : Public service; Supervision Function of Head of Land Office; Development of
PPAT; PPAT Tasks; Government oversight

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan dari Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap pembuatan akta tanah PPAT. Penelitian ini
menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum
positif pada setiap Fakta hukum tertentu. Penelitian ini mengkaji fungsi pengawasan serta
pembinaan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali terhadap akta tanah PPAT
dikaitkan dengan Pasal 66 ayat 3 tentang Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia No. 1
Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
PPAT dalam pembinaan dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukan adanya fakta hukum
dimana dalam implementasinya Kepala Kantor Pertanahan telah memberikan pembinaan
kepada PPAT yang telah melakukan kesalahan dan kekurangan, melakukan pengawasan
terhadap organisasi profesi PPAT agar berjalan sesuai dengan arah dan tujuannya, memberikan
teguran yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan sebagaimana
mestinya dan memberikan pengawasan satu kali dalam satu tahun terhadap operasional kantor
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PPAT. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap PPAT adalah Pelaksanaan
pengawasan terhadap tugas PPAT oleh kepala kantor pertanahan yaitu kurangnya pengawasan
secara terstruktur dan teratur, belum ada sanksi tegas bagi PPAT yang melakukan pelanggaran
dan kurang terjalinannya kerjasama yang baik antara PPAT dan Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali.Jadi simpulan adalah fungsi pengawasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali kurang optimal karena belum dapat membei efek jera terhadap PPAT yang melakukan
kesalahan dan kekurangan.
Kata Kunci :Pelayanan Publik; Fungsi Pengawasan Kepala Kantor Pertanahan;
Pembinaan PPAT; Tugas PPAT; Pengawasan Pemerintah

I. Pendahuluan
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau biasa di sebut PPAT merupakan Pejabat
Publik yang bertugas membantu Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan
kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. PPAT yang diberi kewenangan oleh
Peraturan Perundang-Undangan untuk membuat akta otentik yang berhubungan
dengan pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyatakan Pejabat Pembuat Akta
Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak
atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Sebagai pejabat umum PPAT
juga merupakan profesi yang tunduk pada aturan yang ditentukan dalam semua
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Sumber Hukum yang lain.
PPAT dalam menjalankan tugasya untuk membantu BPN dalam hal
pendaftaran tanah. Ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan
Pemerintah nomor 24 tahun 1997 menyatakan, bahwa dalam rangka pelaksanaan
pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah. Kepala Kantor Pertanahan mutlak memerlukan data yang harus disajikan
dalam bentuk akta yang hanya boleh dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta
Tanah.
Tugas utama PPAT ialah dalam hal pembuatan akta tanah yang tidak bisa
terlepas dari sistem pendaftaran tanah. Melalui Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa
penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional dan
pelaksanaan pendaftaran tanah di lakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang ada
di setiap kabupaten dan kota. Pengecualian bagi kegiatan-kegiatan tertentu
ditugaskan kepada pejabat lain yang ditetapkan dengan suatu peraturan perundangundangan.( Tampil Ashari, 2007: 27)
Disisi lain Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah
Non Departemen yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas
pemerintahan dalam bidang pertanahan dalam lingkup nasional.. Adapun peranan
Kepala Badan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini
adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sebagai mitra kerja agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas untuk mengoreksi, mengawasi dan
membimbing kinerja dari para PPAT.Mengenai tugas dan wewenang BPN dalam
pengawasan dan pmbinaan terhadap PPAT di atur di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, serta peraturan pelaksanaannya yaitu
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah. dan selanjutnya di perbaharui melalui Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Ketentuan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Fungsi pembinaan dan pengawasan yang di lakukan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota terhadap tugas dan wewenang PPAT di lakukan dengan ruang
lingkup yang tidak hanya diatur oleh peraturan sebagaimana yang telah disebutkan
diatas lebih dari itu dalam prakteknya cakupan/ruang lingkup pengawasan dan
pembinaan dapat lebih luas bergantung pada kebijakan Kantor Pertanahan dan
situasi yang ada dari setiap daerah. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis
penelitian dengan judul PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
TERHADAP TUGAS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAHOLEH KEPALA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI.
Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai beikut:
1. Bagaimana fungsi pengawasan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali terhadap pembuatan akta tanah PPAT di Kabupaten Boyolali?
II. Teori daan metodologi
A. Teori
A.1.Tinjauan tentang Pengaturan Pengawasan Badan Pertanahan Nasional
terhadap PPAT.
Berkaitan dengan eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat
Umum, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT dan pelaksanaannya dituangkan dalam
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4
tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1998.
PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti aturan,
ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal
40 (PP No. 24 tahun 1997), serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh
menteri atau pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administrative berupa
teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan
tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak pihak yang
menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan tersebut.
Selanjutnya, dalam peraturan jabatan PPAT ( Pasal 10 PP No. 37 tahun
1998 yo. PerKBPN No. 1 tahun 2006) menjelaskan ada dua klasifikasi
pemberhentian dari jabatan PPAT, diberhentikan dengan hormat dan
diberhentikan dengan tidak dengan hormat. PPAT diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya karena:
a. permintaan sendiri;
b. tidak lagi mampu menjalankan tugasnya karena keadaan kesehatan badan
atau kesehatan jiwanya, setelah dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan
yang berwenang atas permintaan menteri atau pejabat yang ditunjuk;
c. melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atau kewajiban sebagai
PPAT;
d. diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ABRI;
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Sedangkan PPAT diberhentikan dengan dengan tidak hormat dari
jabatannya, karena:
a. melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai
PPAT;
b. dijatuhi hukuman kurungan / penjara karena melakukan kejahatan
perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman kurungan atau penjara
selama-lamanya 5 (lima ) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa PPAT bertugas membantu BPN
dalam hal pendaftaran hak atas tanah. PPAT merupakakn pejabat umum yang
tidak luput dari kesalahan administrratif maupun yuridis maka dari itu BPN
diberi kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT
.Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan
pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Kepala KantorPertanahan
sebagai berikut :
1. Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan
pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
2. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan tercara tertulis
kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
3. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional
PPAT.
Pihak-Pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PPAT
dalam melaksanakan jabatannyaadalah Badan Pertanahan Nasional dan Ikatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Adapun peranan BadanPertanahan
Nasional dalam hal ini adalah memberikan pembinaan dan pengawasan
terhadap PPAT agar dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peranan IPPAT dalam hal ini
adalah memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap PPAT agar dalam
melaksanakan jabatannya sesuai dengan Kode Etik PPAT.
Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap
PPAT hanyalah bersifat fungsional saja, dalam arti hanya memberikan
pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dalam melaksanakan jabatannya.
Pengawasan yang dilakukan oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya
terhadap PPAT yang menjadi anggota IPPAT saja dan berimplikasi terhadap
pemberian sanksi, dalam arti apabila PPAT tersebut diketahui melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik PPAT, maka akan langsung diperiksa dan
apabila terbukti melanggar Kode Etik PPAT, maka akan diberikan sanksi sesuai
dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.( Teguh Imam Santoso ,Dkk ,
2014:5 )
A.2. Tinjauan tentang Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Dalam pelaksanaan tugasnya PPAT mempunyai Hak dan kewajiban,
yang berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di
Indonesia, sebagaimana diatur didalam PP Nomor 37 Tahun 1998.
a) Hak PPAT
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- Dalam menjalankan jabatannya PPAT berhak untuk mendapatkan honor
setinggi-tingginya 1% (satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di
dalam akta, namun PPAT wajib pula memberikan jasa secara cuma-cuma
kepada anggota masyarakat tidak mampu.
- Bilamana ada keperluan yang menyebabkan PPAT tidak dapat menjalankan
tugasnya untuk beberapa saat maka ia berhak untuk mengambil cuti.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 37 Tahun 1998, PPAT yang
menjalankan cuti dapat mengusulkan untuk pengangkatan PPAT pengganti
yang harus memenuhi syarat bahwa ia adalah seorang Sarjana Hukum dan
sudah bekerja di kantor PPAT yang digantikannya selama paling sedikit 2
tahun.
- PPAT berhak untuk memperoleh informasi serta perkembangan peraturan
pertanahan.
- PPAT berhak untuk memperoleh kesempatan untuk mengajukan pembelaan
diri sebelum ditetapkannya keputusan pemberhentian sebagai PPAT.
- PPAT boleh merangkap sebagai jabatan Notaris, konsultan atau penasehat
hukum.
- PPAT berhak untuk menolak membuat akta bila tanahnya sudah
bersertipikat namun pemilik sertipikat tidak mau menunjukkan dan
menyerahkannya kepada PPAT atau oleh pemilik diserahkan sertipikatnya
namun sertipikat tersebut tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di
Kantor Pertanahan.
b)
Kewajiban PPAT
Kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti beban untuk memberikan
sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak
dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara
paksa oleh yang berkepentingan. Dengan demikian kewajiban berarti sesuatu
yang harus dilakukan yang dalam konteks ini dipersepsikan sebagai sesuatu
yang harus dilakukan oleh PPAT. Adapun bentuk kewajiban PPAT adalah
seperti tersebut dibawah ini :
1. PPAT mempunyai kewajiban administrasi untuk menyimpan dan
memelihara protokol PPAT yang terdiri dari Daftar Akta, Akta Asli,
Warkah Pendukung Akta, Arsip Laporan, Agenda, dan surat-surat
lainnya.
2. Menyampaikan setiap akta yang dibuatnya (kecuali akta Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan) kepada Kantor Pertanahan untuk
didaftar dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak akta dibuat.
3. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada para pihak mengenai
telah disampaikannya akta ke Kantor Pertanahan.
4. Menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya
kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN dan
Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Mengenai laporan bulanan ini harus dibuat berdasarkan
Surat Keputusan Bersama antara Menteri Negara Agraria/Kepala
BPN dan Dir Jend Pajak Nomor : yang ditetapkan dan mulai berlaku
sejak tanggal 27 Agustus 1998.
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5. Dalam hal ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala
Kantor Wilayah BPN RI, PPAT wajib menerima protokol dari PPAT
yang berhenti menjadi PPAT.
6. Memasang papan nama PPAT.
7. Menurunkan papan nama PPAT pada hari yang bersangkutan
berhenti dari jabatan PPAT.
PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu, sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Perbuatanperbuatan hukum dimaksud yang aktanya dibuat oleh PPAT menurut Pasal 2
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah:
1) Jual beli
2) Hibah
3) Tukar menukar
4) Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng)
5) Pembagian hak bersama Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai
atas Hak Milik
7) Pemberian Hak Tanggungan
8) Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan
PPAT hanya berwenang untuk membuat akta-akta PPAT sebagaimana
diatur dalam:
1) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
berdasarkan penunjukannya sebagai PPAT di suatu daerah kerja.
Sedangkan PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai
perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan:
2) PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah
atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam
daerah kerjanya.
3) Akta tukar-menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta
pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang tidak semuanya terletak
didalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang
daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah
susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta‖.

B. Metodologi
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
Penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder.
Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah prespektif
dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat prespektif, penelitian hukum yang
dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis.
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Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum
adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan
perundang-undangan, yakni dengan mencari ratio legis dan dasar ontologis
lahirnya perundang-undangan terkait masalah penelitian. Sedangkan pendekatan
konseptual yang dimaksud adalah pendekatan yang beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder sebagai berikut:
1) Bahan Hukum Primer
a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
c) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2015.
f) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998
g) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1
Tahun 2006.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua
publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.
Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum, dan komentar-komentar.
Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan
dengan pemaparan dan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan. Studi
kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan
melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisys. Teknik
analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum yang
bersifat deduksi dengan metode silogisme. Artinya bahwa analisis bahan hukum
ini mengutamakan pemikiran secara logika sehingga akan menemukan sebab
dan akibat yang terjadi. Dimana seperti pendapat Philipus M.Hadjon yang
dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa didalam logika silogistik untuk
penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum
sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan penggunaan
silogisme adalah untuk membuktikan apakah fakta hukum yang dalam hal ini
premis minor memenuhi unsur-unsur perbuatan yang diaturnya oleh UndangUndang dalam hal ini adalah premis mayor.( Peter Mahmud Marzuki, 2011:47)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembinaan dan pengawasan telah di lakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali terhadap para PPAT. Pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan Kantor
Pertanahan Kota Medan terhadap para PPAT dilaksanakan berdasarkan seluruh
peraturan perundang undangan yang mengatur tentang PPAT. Selain itu Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia juga menjadi dasar yang utama bagi Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
PPAT.Pengawasan dan pembinaan PPAT di lakukan dengan prinsip berkesinambungan
dan konsisten, dengan tujuan utama mengawasi PPAT di dalam menjalankan tugasnya
agar selalu berpegang teguh kepada peraturan-peraturan yang ada.
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Pembinaan dan pengawasan terhadap para PPAT di seluruh Kabupaten/Kota
akan memiliki perbedaan teknis pada masing masing kebijakan. Perbedaan tersebut
dikarenakan teknis kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap para PPAT, melihat
kebijaksanaan dari Kepala Kantor Pertanahan dari setiap Kabupaten/Kota akan berbeda.
Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas yang di atur dalam Pasal 33 PP No.
37 Tahun 1998 untuk melakukan pengawasan terhadap PPAT supaya dalam
melaksanakan tugas dan jabatannya tetap menaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Penilikan dan
pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. (Tim Reality,2008 :77) Sedangkan istilah
pengawasan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan
istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya
daripada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan
pengertian controlling ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk
pengendalian. Pengendalian berasal dari kata ―kendali‖, sehingga pengendalian
mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan
meluruskannya menuju arah yang benar45
Dalam Pasal 66 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 menyatakan pembinaan dan pengawasan terhadap
PPAT oleh Kepala KantorPertanahan sebagai berikut :
a. Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan
pertanahan serta petunjuk tehnis pelaksanaan tugas PPAT yang telah
ditetapkan oleh Kepala Badan dan peraturan perundang-undangan;
b. Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan tercara tertulis
kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak
memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya;
c. Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional
PPAT.
Dalam rangka melaksanakan pengawasan BPN menyampaikan dan menjelaskan
mengenai kebijakan dan peraturan pertanahan yang telah ditetapkan BPN dan peraturan
perundang-undangan. Selain itu BPN juga memberikan petunjuk teknis dalam rangka
pelaksanaan tugas PPAT .Pengawasan BPN dalam hal ini bertujuan agar PPAT dalam
melaksanakan tugas-tugasnya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, sehingga
dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan PPAT.
a. Melakukan Pemeriksaan Akta Yang Dibuat PPAT dan Memberitahukan
Secara Lisan dan Tertulis Kepada PPAT Yang Bersangkutan Apabila
ditemukan Akta Yang di laporkan tidak memenuhi syarat.
Kepala Kantor Pertanahan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa
akta yang dibuat PPAT dan kemudian melaporkannya kembali kepada PPAT.
Tugas pokok PPAT yaitu untuk membuat akta untuk syarat pendaftaran tanah
seperti di jelaskan pada Pasal 67 Peraturan KBPN No.1 Tahun 2006 yang
berbunyi :
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(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan PPAT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat(3), Kepala Kantor Pertanahan dapat menugaskan
staf yang membidangi ke-PPAT-an.
(2) Petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas.
(3) PPAT wajib melayani petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memeriksa buku daftar akta, hasil penjilidan akta dan bukti-bukti pengiriman
akta ke Kantor Pertanahan.
(4) Sebagaimana bukti bahwa daftar akta sudah diperiksa, petugas pemeriksa
mencantumkan parafnya pada setiap halaman yang sudah diperiksa dan pada
akhir halaman yang sudah diperiksa dengan dicantumkan tulisan ―buku daftar
akta ini sudah diperiksa oleh Saya ………..‖ dan membubuhkan tanda
tangannya dibawah tulisan itu.
(5) Hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam Risalah Pemeriksaan
Palaksanaan Kewajiban Operasional PPAT yang dibuat sesuai contoh dalam
Lampiran X dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan PPAT yang
bersangkutan.
Dari penelitian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali telah
dilaksanakan pemeriksaan akta oleh petugas BPN untuk setiap akta tanah PPAT
yang masuk kedalam proses pendaftaran tanah. Hasil wawancara menunjukkan
bahwa setiap harinya masih banyak ditemukan kesalahan pada akta yang dibuat
oleh PPAT. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali juga secara aktif
melaksanakan pemberitahuan secara lisan dan atau tertulis kepada PPAT jika
ditemukan akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pemberitahuan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dilakukan segera
setelah ditemukannya kesalahan pada akta PPAT. Kantor Pertanahan akan
melakukan pembinaan secara langsung apabila ada kesalahan pada akta PPAT,
serta pembinaan secara terstruktur jika ada perubahan peraturan perundangundangan.Akan tetapi tidak adanya pembinaan secara teratur oleh Kantor
pertanahan kepada PPAT untuk menjelaskan secara rinci mengenai evaluasi atas
pengawas PPAT serta tidak ada seminar pembekalan mengenai tugas dan
tanggung jawab PPAT. Hal ini mengakibatkan kemungkinan akan terulang
kembali mengenai kesalahan yang dilakukan PPAT. Selain itu Kantor
Pertanahan juga melakukan pengawasan secara tegas terhadap laporan bulanan
PPAT yang wajib dikirimkan ke Kantor Petanahan Kabupaten Boyolali sebelum
tanggal 10 setiap bulannya. Kantor Pertanahan memberikan teguran secara
tertulis bagi PPAT yang terlambat mengirimkan Laporan Bulanan PPAT.
Dalam setiap pembuatan akta tanah maka PPAT akan berkordinasi
dengan Kantor Pertanahan setempat guna mendapatkan informasi tentang status
tanah tersebut benar-benar telah terdaftar atau apakah data yuridis dan data fisik
yang yang ada dalam sertifikat tanah tersebut dengan data yang ada pada buku
tanah di Kantor Pertanahan. Penyesuaian data dalam sertifikat dengan data
dalam buku tanah tersebut dikenal dengan nama ―cek bersih‖.
b. Memeriksa pelaksanaan kewajiban operasional PPAT
Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini bahwa Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali melakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban
operasional PPAT setiap 1 tahun sekali. Pemeriksaan tidak dilakukan secara
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keseluruhan kepada semua PPAT yang ada di Boyolali akan tetapi hanya
memeriksa 8 hingga 12 PPAT (sampling). Pemeriksaan dilakukan kepada PPAT
yang terpilih menjadi sampling tanpa ada pemberitauan sebelumnya . Hal ini
dilakukan dalam rangka pemeriksaan kewajiban operasional PPAT yang harus
dilaksanakan setiap harinya. Dengan demikian apa Kantor pertanahan dapat
menilai secara tepat bagaimana pelaksanaan kewajiban PPAT setiap harinya.
Hasil pemeriksaan tersebut dicantumkan dalam Risalah Pemeriksaan
Palaksanaan Kewajiban Operasional PPAT yang dibuat sesuai contoh dalam
Lampiran X dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan PPAT yang
bersangkutan. Petugas dalam hal pemeriksaan ini harus sudah berbekal surat
tugas dari Kepala Kantor Pertanahan.
Pemeriksaan pelaksanaan kewajiban operasional PPAT dilakukan dalam
rangka pengawasan terhadap:
a) Pemeriksaan buku daftar akta
b) Pemeriksaan hasil penjilidan akta
c) Pemeriksaan bukti-bukti pengiriman akta
Dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan PPAT dalam menjalankan kewajiban operasionalnya. Tidak sedikit PPAT
yang tidak menulis buku daftar akta secara teratur. Banyak pula PPAT yang belum
menjilid minuta akta yang di buat PPAT. Dan ditemukan pula salah satu PPAT di
Kabupaten Boyolali yang tidak membuka Kantor serta tidak menjalankan tugas
jabatannya sebagai PPAT.
c. Faktor penghambat dalam Pengawasan PPAT
Pelaksanaan pengawasan terhadap tugas PPAT oleh kepala kantor pertanahan
masih kurang optimal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap PPAT.
PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti aturan, ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 Dan Pasal 40Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta ketentuan dan petunjuk yang
diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administrative
berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dan
bahkan dapat dituntut ganti kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang
diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut . Di lain sisi PPAT tidak
menghiraukan teguran secara tertulis bagi PPAT yang melakukan kesalahan maupun
pelanggara. Kantor Pertanahan dengan PPAT sendiri merupakan partner kerja yang
harus berhubungan dengan baik demi kelancaran kinerja kedua belah pihak. Akan tetapi
Kantor Pertahanan sendiri menilai bahwa PPAT kurang mendekat kepada Kantor
Pertanahan. Dengan demikian bahwa hubungan kerja antara Kantor Pertanahan dengan
PPAT menjadi tidak harmonis.
Ketidak harmonisan kinerja Kantor Pertanahan dan PPAT menyebabkan sulitnya
untuk mengadakan pengawasan PPAT dalam hal pembuatan akta dan juga penyampaian
petunjuk pelaksanaan tugas PPAT, selain itu Kepala Kantor hanya melakukan
pengawasan melalui dokumen atau laporan yang dilaporkan PPAT sehingga data yang
diperoleh tidak akurat untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
PPAT dalam pembuatan dan pendaftaran hak atas tanah.
SIMPULAN
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1. Dari penelitian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali

telah
dilaksanakan pemeriksaan akta oleh petugas BPN untuk setiap akta tanah PPAT
yang masuk kedalam proses pendaftaran tanah . Kantor Pertanahan Kabupaten
Boyolali juga secara aktif melaksanakan pemberitahuan secara lisan dan atau
tertulis kepada PPAT jika ditemukan akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Akan tetapi tidak adanya pembinaan secara teratur oleh
Kantor pertanahan kepada PPAT untuk evaluasi atas pengawas PPATdan
seminar pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab PPAT yang akan
dimungkinkan kesalahan PPAT dapat terulang kembali. Dengan demikian fungsi
pengawasan dapat dikatakan kurang optimal karena tidak menutup kemungkinan
pelanggaran oleh PPAT masih dapat terjadi.
2. Melakukan pemeriksaan mengenai kewajiban operasional, dalam hal ini Kepala
Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan 1 tahun sekali. Pemeriksaan tidak
dilakukan secara keseluruhan kepada semua PPAT yang ada di Boyolali akan
tetapi hanya memeriksa 8 hingga 12 PPAT (sampling). Pemeriksaan
pelaksanaan kewajiban operasional PPAT dilakukan dalam rangka pengawasan
terhadap:
d) Pemeriksaan buku daftar akta
e) Pemeriksaan hasil penjilidan akta
f) Pemeriksaan bukti-bukti pengiriman akta
3. Faktor penghambat dalam Pengawasan PPAT di Kantor pertanahan Kabupaten
BoyolaliKantor Pertahanan sendiri menilai bahwa PPAT kurang mendekat
kepada Kantor Pertanahan. Dengan demikian bahwa hubungan kerja antara
Kantor Pertanahan dengan PPAT menjadi tidak harmonis. Ketidak harmonisan
kinerja Kantor Pertanahan dan PPAT menyebabkan sulitnya untuk mengadakan
pengawasan PPAT
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ABSTRACT
This article aims to analyze the legal consequences for the Land Office that does not implement
service standards in the registration of rights granting or ownership transfer of individual land.
This study uses the Juridical Normative method, legal research examines the provisions of
positive law on any particular legal facts. Namely review the legal consequences of the
implementation of registration that is not in accordance with the provisions when associated
with this study using the Juridical Normative method, legal studies review the provisions of
positive law on any particular legal facts. That is reviewing the legal consequences of the
registration of property rights on individual land when associated with the Law on Public
Service and the Regulation on Service Standards and Land Arrangement (SPOPP). The result of
the research indicates the existence of legal fact which in the implementation is still not ideal,
because the concept is good enough not supported by the unregulated threat of punishment if
the organizers do not provide services in accordance with the standard service that has been
arranged, the sanction is only in the Public Service Act the fact is never imposed on the parties
concerned, the registration exceeds the provisions of the period of time only cause the
decreasing performance of the Ministry of Land Affairs services. Supervision of service can be
done by the community and further can be filed a complaint to the Ombudsman of the Republic
of Indonesia.
Keywords: Public Service; Individual Land Ownership Registration; Stadar Operational
Procedures; Government accountability; Ombudsman
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi Kantor Pertanahan yang tidak
melaksanakan standar pelayanan dalam pendaftaran pemberian hak atau peralihan hak milik
atas tanah perorangan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian hukum
mengkaji ketentuan hukum positif pada setiap Fakta hukum tertentu. Yaitu mengkaji akibat
hukum pelaksanaan pendaftaran yang tidak sesuai dengan ketentuan bila dikaitkan dengan
penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian hukum mengkaji ketentuan
hukum positif pada setiap Fakta hukum tertentu. Yaitu mengkaji akibat hukum pelaksanaan
pendaftaran hak milik atas tanah perorangan bila dikaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan
Publik dan Peraturan tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SPOPP). Hasil
penelitian menunjukan adanya fakta hukum dimana dalam implementasinya masih tidak ideal,
karena konsep yang cukupbaik tidak didukung oleh tidak diaturnya ancaman hukuman apabila
pihak penyelenggara tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah
diatur, sanksi hanya terdapat pada Undang-Undang Pelayanan Publik meski dalam kenyataan
tidak pernah dijatuhkan bagi pihak terkait, mengenai pendaftaran melebihi ketentuan jangka
waktu hanya menyebabkan menurunnya kinerja pelayanan Kantor Pertanahan. Pengawasan
pelayanan dapat dilakukan oleh masyarakat dan lebih lanjut dapat diajukan pengaduan kepada
Ombudsman Republik Indonesia.
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Kata Kunci: Pelayanan Publik;Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan; Stadar
Operasional Prosedur; Pertanggungjawaban pemerintah; Ombudsman

A. Pendahuluan
Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.
Dalampelaksanaannya Standar Pelayanan menjadi sebuah acuan bagi
penyelenggara pelayanan publik sebagai standar dalam melaksanakan pelayanan.
Selain itu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh unit
penyelenggara pelayanan publik harus dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga
semua masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan mempunyai gambaran jelas
mengenai bagaimana keadaan pelayanan di tempat tersebut, tentang mekanisme,
prosedur, waktu pelayanan, biaya, dan berbagai hal lain yang disediakan oleh unit
pelayanan publik. Dengan dipublikasikannya standar pelayanan, masyarakat bisa
mengetahui baik buruknya pelayanan yang diberikan, dan apabila pelayanan tidak
sesuai dengan Standar Pelayanan yang dipublikasikan, masyarakat berhak untuk
mengadukan unit pelayanan publik yang bersangkutan, baik kepada unit
pengawasan maupun melalui layanan pengaduan yang disediakan unit tersebut.
Kenyataan yang ada di dalam Kantor pertanahan atau BPN dalam hal
penyelenggaran pendaftaran tanah baik pemberian hak atau peralihan Hak Milik
Atas Tanah Perorangan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dirasa
masih kurang memadai, sedangkan masyarakat setiap waktu selalu menuntut
pelayanan pubik yang berkualitas dari aparat pemerintah, meskipun tuntutan
tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan, sebab dalam kenyataannya
pelayanan publik selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan
melelahkan. Salah satunya dalam proses pemberian hak di Kantor Pertanahan, yang
pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanaha dimana untuk
proses pemberian hak untuk sertifikat Hak Milik perorangan adalah 38 hari akan
tetapi pada pelaksanaanya terdapat beberapa proses yang waktunya melebihi
ketetapan tersebut dan ada pula yang hanya dalam jangka waktu yang sangat
singkat yaitu 7 hari. Atau adanya pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan
yang proses sertifikat selesai dengan jangka waktu yang lama dan melebihi
ketentuan yang ada, tetapi tanggal yang tercantum dalam penandatanganan
sertifikat tersebut dibuat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanaha yaitu 38 hari.
Berdasarkan pelaksanaannya pihak kantor pertanahan sering mengesampingkan
standar pelayanan yang sudah ditentukan, yang sering terjadi mengenai pelaksanaan
standar waktu tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, selain itu tidak
adanya kejelasan mengenai sudah sampai mana proses pendaftaran pemberian atau
peralihan Hak Milik Atas Tanah Perorangan tersebut oleh pihak penyelenggara
yang terkait. Hal tersebut memberi peluang adanya terjadinya praktek pungutan liar
guna memperlancar proses pendafataran Hak Milik Atas Tanah Perorangan, maka
hal tersebut menyebabkan proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.
Pada saat ini, pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin
strategis dan sensitif, seiring dengan semakin kritisnya masyarakat terhadap hak
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masyarakat dan kewajiban dari pemerintah, yang ditengarai bahwa di Indonesia
pada umumnya pelayanan publik ini dikategorikan memiliki kecenderungan masih
kurang baik/ buruk, yang harus disadari bahwa konsekuensi yang ditimbulkan
sangatlah luas.
Pemberi pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat
sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan
masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat 46. Karena itu,
kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat
strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian
akan menetukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik
sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya
sebagaimana tertuang dalam konsep ―welfare state‖.
Dari pendapat diatas dapat dikemukakan asumsi, bahwa kurang
memadainya pelayanan publik yang terjadi, maka dari itu pelaksanaan standar
pelayanan pada Kantor Pertanahan sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan
pengurusan pemberian atau peralihan Hak Milik Atas Tanah Perorangan, dan
adanya perbaikan pelayanan publik juga sangat berimplikasi luas, salah satunya
memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan mewujudkan
pelayanan publik yang baik serta membangun budaya pelayanan publik yang
berkualitas yang seharusnya bukan hanya sekedar harapan tetapi sudah harus
menjadi kenyataan.
Hal-hal tersebutlah yang kemudian menarik minat penulis untukmembahas
apakah akibat hukum bagi Kantor Pertanahan yang tidak melaksanakan Standar
Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan Terhadap Pelayanan Pendaftaran Hak
Milik Atas Tanah Perorangan?
B. Teori dan Metodologi
Pengertian pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi
pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik
dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas
Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya47.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
secara tegas menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah
Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat (1) menegaskan
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas
pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
pelayanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang dibakukan dalam
46

Nuriyanto, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep
Welfare State, artikel Jurnal Konstitusi No.3 Vol.11, September 2014, hlm 432
47
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, ctk.Keduabelas, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 474
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penyelenggaraan pelayanan yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima
pelayanan.48
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara
pelayanan publik maupun masyarakat. Aparatur penyelenggara merasa memiliki
kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan
masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut
merupakan hak dari masyarakat49. Tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik tentang Pelayanan Publik, yang ada pada Pasal 3 yaitu:
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab,
kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudanya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan
Perundang-Undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam
penyelenggaraan publik.
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa
pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaikbaiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang dan
jasa. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik
kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memperoleh landasan hukum yang
kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan kewajiban bagi aparat
penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Pemerintah mempunyai peran yang cukup besar tidak lagi hanya membuat
dan mempertahankan hukum namun lebih luas lagi yaitu menyelenggarakan
kepentingan umum dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam
dinamika kehidupan bernegara masyarakat semakin sadar akan hak dan
kewajibannya. Masyarakat juga semakin paham bahwa pemerintah itu
sesungguhnya bukanlah pemilik negara melainkan pelayan masyarakat (public
servant). Pemerintah sesungguhnya merupakan penyelenggara negara yang
mempunyai tugas ketatalaksanaan (administrative state) yang berorientasi pada
negara kesejahteraan (welfare state).50
Sudikno menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan
kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus
dilaksanakan51. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi
dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar
itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum akan menjadi
kenyataan. Setiap penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam
48

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan
Pelayanan Publik, ctk.Pertama, Nuansa, Bandung, 2010, hlm 103
49
Husni Tamrin, Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia, ctk.Kedua, Aswaja Pressindo,
Yogyakarta, 2013, hlm 6
50
Tyas Dian Anggraeni, Menciptakan Sistem Pelayanan Publik Yang Baik: Strategi Reformasi
Birokasi Dalam Pemberantasan Korupsi, artikel Jurnal Rechts Vinding No.3 Vol.3, Desember 2014,
hlm 418
51
Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, ctk.Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.
142

573

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

kehidupan masyarakat, pasti melahirkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum yang
muncul dari penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan ini antara lain
berupa lahirnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban52.
Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum
yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (responsibility) adalah
konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum
bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam
suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (deliquent) adalah karena
perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.53
Hans Kelsen menjelaskan, kewajiban hukum tidak lain merupakan norma
hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan
sanksi atas perilaku yang sebaliknya54. Seorang individu secara hukum diwajibkan
untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan
bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.55
Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu
bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya
bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya
sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.
Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, penelitian hukum
mengkaji ketentuan hukum positif pada setiap Fakta hukum tertentu. Yaitu
mengkaji akibat hukum pelaksanaan pendaftaran yang tidak sesuai dengan
ketentuan bila dikaitkan dengan penelitian ini menggunakan metode Yuridis
Normatif, penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum positif pada setiap Fakta
hukum tertentu. Yaitu mengkaji akibat hukum pelaksanaan pendaftaran hak milik
atas tanah perorangan bila dikaitkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan
Pengaturan Pertanahan (SPOPP)
C. Hasil Penelitian dan Pemabahasan
Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu―... negara
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dubia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial‖.
Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi
kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang
menyelenggarakan pelayanan publik prima dalam rangka memenuhi kebutuhan
dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan
pelayanan administratif.
Pada umumnya pembentukan negara hukum memiliki tujuan untuk
mencapai suatu keadaan tertentu, yang dalam terminologi administrasi negara lazim
52

Ibid, hlm 143
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‘at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk.Kedua,
Konstitusi Press, Jakarta , 2012, hlm. 56
54
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung,
2014, hlm. 132
55
Ibid, hlm 136
53
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disebut sebagai welfare state atau negara kesejahteraan. Tujuan setiap negara
senantiasa dikaitkan dengan masalah kesejahteraan masyarakat, sehingga
konsekuensinya dalam doktrin Hukum Tata Negara melahirkan tipologi Negara,
yaitu tipe negara kesejahteraan atau negara hukum modern, sebuah konsep negara
yang meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas
bestuur zoorg, atau tugas menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam
rangka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan ketertiban
masyarakat, dan menegakkan atas dipatuhi dan dilaksanakan ketentuan undangundang yang berlaku.56
Pada konteks tujuan negara yang tertuang dalam alinea IV tersebut juga
mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut
konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan
mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan
pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku
sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Tugas dan
kewenangan pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan (rust en
order), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg).
Pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik57.
Pada Tahun 2009 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Berlakunya undang-undang tersebut sebenarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara
pelayanan publik maupun masyarakat, aparatus penyelenggara merasa memiliki
kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan
masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut
merupakan hak dari masyarakat58. Tujuan dibentuknya suatu norma hukum
(peraturan perundan-undangan) adalah dengan adanya norma hukum diharapkan
menjamin terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Terwujudnya
pemerintahan yang baik adalah manakala terdapat sebuah sinergi antara swasta,
rakyat dan pemerintah sebagai fasilitator, yang dilaksanakan secara transparan,
partisipatif, akuntabel dan demokratis.59
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik
menyebutkan Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan
pelayanan publik dengan berasaskan:
1. Kepentingan
umum,
yaitu
pemberian
pelayanan
tidak
boleh
mengutamakankepentingan pribadi dan/atau golongan.
2. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban
dalampenyelenggaraan pelayanan.
3. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,agama,
golongan, gender, dan status ekonomi.
56

Husni Tamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Op.cit, hlm.21
Undang-Undang No25 Tahun 2009
58
Husni Tamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Op.cit, hlm. 6
59
Philipus M Hadjon, Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Prespektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, artikel Jurnal Meritokrasi No.1 Vol.1,
Agustus 2002, hlm 11
57
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4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan hak harus sebandingdengan
kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupunpenerima
pelayanan.
5. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensiyang
sesuai dengan bidang tugas.
6. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalampenyelenggaraan
pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,dan harapan masyarakat.
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga Negaraberhak
memperoleh pelayanan yang adil.
8. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudahmengakses
dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yangdiinginkan.
9. Akuntabilitas,
yaitu
proses
penyelenggaraan
pelayanan
harus
dapatdipertanggungjawabkan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
10. Fasilitas
dan perlakuan khusus
bagi
kelompok rentan,
yaitu
pemberiankemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan
dalampelayanan.
11. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukantepat
waktu sesuai dengan standar pelayanan.
12. Kecepatan,
kemudahan,
dan
keterjangkauan,
yaitu
setiap
jenis
pelayanandilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.
Pelayanan publik mutlak memerlukan standarisasi pelayanan. Standar
pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggara pelayanan
pubik yang wajib ditaati oleh pemberi dan/atau penerima layanan. Standar yang
dimaksud, sekurang-kurangnya meliputi60:
1.
Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2.
Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat
pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk
pengaduan.
3.
Biaya pelayanan. Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan
dalam proses pemberian pelayanan.
4.
Produk pelayanan.
5.
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
6.
Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang
memadai oleh penyelenggara pelayanan publik
7.
Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi
pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian,
keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Dalam Undang-undang Pelayanan Publik dinyatakan secara tegas bahwa
pelayanan publik itu hendaknya berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Mekanisme mengenai Pelayanan publik juga harus diumumkan kepada masyarakat.
Inilah yang disebut dengan SOP (Standar Operating Procedure) Pelayanan publik.
Oleh karena itu, SOP merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dalam
pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Memaksa dalam artian di sini bukan berarti
60

Husni Tamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Op.cit, hlm. 60
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bahwa SOP tersebut secara utuh harus dilaksanakan, tanpa kecuali. Maksud
memaksa di sini adalah bahwa untuk kondisi-kondisi normal semaksimal mungkin
SOP tersebut harus dijalankan, sedangkan untuk kondisi tertentu, SOP tersebut
dapat disimpangi atau diantisipasi dengan cara lain.
Pada dasarnya setiap peraturan yang dibuat terdapat sanksi yang mengikuti
sebagai penegak hukum suatu peraturan itu sendiri. Hal ini dapat dipahami karena
pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat
hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan.Apabila suatu larangan tersebut
dilanggar, maka dapatmenimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal
ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu
karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran
tersebut.
Akibat hukum bagi kantor pertanahan yang tidak melaksanakan standar
prosedur operasi pengaturan dan pelayanan terhadap pelayanan pendaftaran hak
milik atas tanahperorangandiwilayahhukumKantor Pertanahan Kota Surakarta,
belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlakudiIndonesia.
Berdasarkan keterangan Bapak Kelik Budiyono A.Ptnh.,M.M61 menjelaskan
bahwa dalam SOP tidak diatur mengenai sanksi sebagai suatu akibat hukum apabila
terjadi proses Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan melebihi
batas waktu yang telah ditentukan. Mengenai sanksi dalam proses pelayanan publik
hanya diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik. Selain itu jarang sekali sanksi administratif diterapkan pada pihak yang
terkait akibat terjadinya pelanggaran jangka waktu tersebut. Kemudian Bapak Kelik
Budiyono A.Ptnh.,M.M menambahkan, apabila terjadi proses pendaftaran melebihi
ketentuan tidak ada akibat hukum atau sanksi yang tegas, melainkan hanya
mengakibatkan menurunnya kinerja pelayanan instanssi dalam hal ini kantor
pertanahan kota Surakarta.62
Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum
yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (responsibility) adalah
konsep tanggung jawab hukum (liability). Seseorang dikatakan secara hukum
bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam
suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (deliquent) adalah karena
perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.63
Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum
positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi
atas perilaku yang sebaliknya64. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk
berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan
bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.65
Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu
bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya
61

Kelik Budiyono,Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kota Surakarta
Kelik Budiyono,Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kota Surakarta
63
Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa‘at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,
ctk.Kedua,Konstitusi Press, Jakarta , 2012, hlm. 56
64
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusamedia, Bandung,
2014, hlm. 132
65
Ibid, hlm 136
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bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karenaperbuatannya
sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.
Ada dua jenis pertanggungjawab, pertama Pertanggungjawaban berdasarkan
kesalahan (based on fault) dan keduan Pertanggungjawaban mutlak (absolut
responbility). Tanggungjawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat
yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan
antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si
pelaku dengan akibat dari perbuatannya.
Dalam praktek menunjukkan, bahwa dengan peraturan perundang-undangan
saja belum cukup bagi penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan
yang berkualitas. Sehingga perlu adanya penanan dari masyarakat untuk turut
melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan, dalam hal ini proses Pelayanan
Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan.
Berdasarkan konsep Hukum Administrasi penegakan hukum dapat
ditempuh melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penerapan sanksi dapat
menggunakan sarana hukum administratif, pidana, dan keperdataan dengan maksud
agar peraturran perundang-undangan itu dipatuhi.
Sondang P. Siagian memberikan definisi tentang pengawasan adalah
―Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk
menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya66.‖ Menurt Sujamto pengawsan
adalah ―Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang
semestinya atau tidak‖.
Bagaimanapun pelayanan publik adalah tanggung jawab penuh dari
penyelenggara dan pelaksana pelayanan. Namun demikian jika tidak ada kontribusi
dari masyarakat, maka pelayanan publik akan jauh dari kata berkualitas,berbelitbelit, lambat, mahal dan tidak ramah. Kontribusi masyarakat dapat dilakukan
melalui beberbagai hal, salah satunya adalah dengan cara terlibat secara aktif dalam
proses pelayanan publik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 UndangUndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pada Pasal 39 dinyatakan bahwa masyarakat dapat berkontribusi dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara:
1.
Peran serta masyarakat dalam pelayanan publik dimulai sejak penyusunan
standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan;
2.
Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama,
pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam
penyusunan kebijakan pelayanan publik;
3.
Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik;
4.
Selain itu sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan pelayanan publik
masyarakat juga dapat melakukan pengaduan atas penyimpangan pelayanan
publik kepada: penyelenggara pelayanan publik, ombudsman dan
DPR/DPRD.
Masyarakat berhak melakukan pengaduan atas penyimpangan pelayanan
publik kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau DPRD. Masyarakat juga dapat
menggugat melalui peradilan tata usaha negara bila terdapat kerugian di bidang tata
66

Ni‘matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, ctk.Ketiga, Nusa Media, Bandung, 2012, hlm.
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usaha negara. Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum, gugatan ganti
kerugian terhadap penyelenggara dilakukan ke pengadilan umum, dan apabila
terdapat dugaan perbuatan tindak pidana masyarakat dapat melapokan kepada
pihak berwenang.
Pengaduan dari masyarakat ini dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.
Oleh sebab itu masyarakat seyogyanya tidak ragu-ragu melaporkan jika masyarakat
merasa bahwa pelayanan yang diberikan mengecewakan dan melanggar aturan
perundang-undangan yang berlaku, selama berdasarkan pada bukti-bukti yang ada
dan tidak sekedar didasarkan pada rumors yang tidak dapat dipertangungjawabkan
kebenarannya.
Pada dasarnya pengawasan pelayanan publik dapat dilakukan oleh siapa
saja, termasuk masyarakat. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk
memastikan sekaligus mengontrol bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan
sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Untuk meningkatkan fungsi pengawasan
pelayanan maka pemerintah Republik Indonesia para tahun 2008 telah membentuk
semacam badan pengawas pelayanan publik melalui Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang
sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Salah satu
tujuan dibentuknya Ombudsman adalah meningkatkan mutu pelayanan negara di
segala bidang agar setia warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa
aman, dan kesejahteraan yang semakin baik.
Ombudsman adalah lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, baik di
pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan
BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
APBN dan/atau APBD. sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, peran
Ombudsman tidak terlepas dari terlaksananya Undang-Undang Pelayanan Publik.
Karena Ombudsman diberi kewenangan, tugas dan fungsi tambahan dari
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, terutama dalam
menerima hingga penyelesaian pengaduan/komplain masyarakat atas
penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk. Salah satu bentuk penyelesaian
laporan yang dimiliki Ombudsman adalah Rekomendasi. Rekomendasi
Ombudsman merupakan kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal
yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor, dari hasil temuan
Maladministrasi yang telah terjadi atas suatu laporan dan/atau own motion
investigation.
Adapun fungsi Ombudsman adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah termasuk BUMN/D, dan badan swasta yang diberi tugas
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Tugas dari lembaga Ombudsman
adalah:
1.
menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik;
2.
melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan;
3.
menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan
Ombudsman;
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4.

melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi
dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5.
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6.
membangun jaringan kerja;
7.
melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik; dan
8.
melakukan tugas lain yang diberikan undang-undang.
Dalam perkembangan dan perjalanannya lembaga Ombudsman telah
menyusun Visi dan Misi agar dengan itu menjadi jelas apa yang seharusnya
dilakukan dan kemana akan menuju. Visi dan Misi dibentuknya lembaga
Ombudsman Republik Indonesia adalah, Visi Ombudsman Republik Indonesia
yaitu, ―Ombudsman Republik Indonesia Yang Berwibawa, Efektif Dan Adil‖.
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi sebagai berikut:
1.
Memperkuat Kelembagaan.
2.
Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI.
3.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
4.
Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara
pemerintahan.
5.
Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi.
Yang dapat dilaporkan adalah dugaan Maladministrasi pada
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara
Negara dan Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang
diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Hukum Milik Neagara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.
Persyaratan yang harus dipeuhi apabila masyarakat ingin mengajukan
laporan terhadap pelayanan publik kepada lembaga ombudsman adalah:
1.
Pelapor adalah Warga Negara Indonesia atau Penduduk
2.
Laporan sudah secara langsung disampaikan kepada pihak terlapor, tetapi
tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya;
3.
Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan belum lewat 2 (dua)
tahun terjadi.
Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu dokumen-dokumen sebagai berikut:
1.
Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor/SIM);
2.
Uraian kronologi peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan,
meliputi:
a. Rincian kejadian/peristiwa (dimana dan kapan);
b. Petugas/pejabat penyelenggara layanan yang terkait peristiwa;
c. Upaya apa saja yang sudah dilakukan pelapor dalam waktu kurun waktu
2 (dua) tahun terakhir;
d. Harapan pelapor dngan menyampaikan laporan/pengaduan kepada
Ombudsman RI.
3.
Surat kuasa Asli serta fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa apabila
pelapor bukan korban langsung. Seperti: Kuasa Hukum, Kelompok
Masyarakat, Anggota Keluarga, dll;
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4.

Dokumen yang menunjukkan legalitas apabila pelapor mengatasnamakan
LSM, Badan Hukum, Yayasan, dan lain sebagainya. Misalnya: Akta
Pendirian, Surat Keputusan, AD/ART, atau lainnya;
5.
Informasi alamat lengkap dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta email (jika ada);
6.
Pernyataan permntaan kerahasiaan identitas pelapor jika dikehendaki; dan
7.
Bukti-bukti, dokumen atau foto terkait peristiwa yang dilaporkan.
Cara menyampaikan laporan dengan datang langsung ke kantor
Ombudsman RI atau Perwakilan Ombudsman RI, Surat, Menghubungi nomor 137
atau 082137373737, e-mail ke pengaduan@ombudsman.go.id atau melalui
pengaduan daring (online) www.ombudsman.go.id menggunakan formulir
pengaduan online dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan.
Setiap warga negara berhak menyampaikan laporan kepada Ombudsman
dan tidak dipungut biaya. Laporan ke Ombudsman telah didahului oleh laporan
kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik tetapi tidak ditindaklanjuti.
Jika pelapor belum melaporkan perihal keluhannya kepada penyelenggara atau
pelaksana tetapi langsung kepada Ombudsman maka laporan akan ditolak.
Meskipun pada kenyataannya selama ini tidak pernah ada pengaduan
terhadap pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan melebihi batas
waktu kepada lembaga Ombusman67.
D. Penutup
1. Kesimpulan
Ketentuan dalam Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan tidak
diatur mengenai sanksi sebagai suatu akibat hukum apabila terjadi proses
Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan melebihi batas waktu
yang telah ditentukan. Mengenai sanksi dalam proses pelayanan publik hanya
diatur pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Selain itu selama ini belum pernah ada sanksi administratif diterapkan pada
pihak yang terkait akibat terjadinya pelanggaran jangka waktu tersebut. Dan
dijelaskan pula apabila terjadi proses pendaftaran melebihi ketentuan tidak ada
akibat hukum atau sanksi yang tegas, melainkan hanya mengakibatkan
menurunnya kinerja pelayanan instanssi dalam hal ini kantor pertanahan kota
Surakarta.Pada dasarnya dalam proses Pelayanan Pendaftaran Hak Milik Atas
Tanah Perorangan dapat dilakukan pengawasan pelayanan publik oleh
masyarakat. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk memastikan
sekaligus mengontrol bahwa pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan yang ada. Yang diatur dalamUndang-Undang Nomor 37
Tahun 2008 tentang Ombudsman. Laporan ke Ombudsman telah didahului oleh
laporan kepada penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik tetapi tidak
ditindaklanjuti. Jika pelapor belum melaporkan perihal keluhannya kepada
penyelenggara atau pelaksana tetapi langsung kepada Ombudsman maka laporan
akan ditolak.
2. Saran
Hendaknya Pemerintah lebih tegas dalam Memberikan sanksi kepada pihak
penyelenggara yang melanggar ketentuan SOP dalam halproses Pelayanan
67
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Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Perorangan, serta meningkatkan pengawasan
kepada Kantor Pertanahan di Kota Surakarta untuk meminimalisir kendalakendala yang terjadi yang dapat menghambat proses Pelayanan Pendaftaran Hak
Milik Atas Tanah Perorangan.
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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA PENGIKATAN
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fajryfreedom@gmail.com

ABSTRAK
Tulisan ini hendak menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada PPJB rumah
di perumahan yang menekankan pada beberapa hal yaitu: Pertama, bagaimana perlindungan
hukum bagi konsumen dalam PPJB perumahan? Kedua, bagaimana format PPJB rumah di
perumahan yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum berdasarkan teori
keadilan John Rawls. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menghasilkan
kesimpulan berupa perlindungan hukum bagi konsumen dalam PPJB perumahan hendaknya
memperhatikan syarat-syarat di dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal
1365; memperhatikan UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2011. Adapun format
perlindungan hukum berdasarkan teori keadilan John Rawls adalah pihak notaris, developer,
dan konsumen hendaknya mengetahui detail isi PPJB dengan memperhatikan PPJB itu sendiri,
bargaining position konsumen agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
ABSTRACT
This paper analyze the form of legal protection for consumers on PPJB houses of housing that
basist of: first, how legal protection for consumers on PPJB? Second, how the form of PPJB
house of housing that can provide justice and legal protection based of John Rawls theory of
justice. This research is a normative legal research that giving conclucion of legal protection
for consumers on PPJB housing depend on kUH Perdata, especially Article 1320, Article 1321,
Article 1365; attention Consumers Protection Law and Law Number 1 Year 2011. The form of
legal protection based John Rawls theory the notary, developers, and consumers should know
the details of the content of PPJB with attention of PPJB, the consumers bargaining position in
order not to dispute in the future.
Key word : Perlindungan hukum, PPJB, jhon rawl

A. Pendahuluan
Pemenuhan kebutuhan yang dilatar belakangi dengan utang, khususnya di sektor
perumahan sering dijumpai keadaan pembayarannya kurang atau tidak lancar (utangnya
menjadi macet) dikarenakan beberapa faktor (Gatot Supramono, 2013:4-6):
1. Setelah beberapa kali membayar angsuran selanjutnya tidak bersedia membayar
lagi angsuran selebihnya dikarenakan ada faktor kesengajaan dengan motivasi
konsumen hanya ingin merasakan bagaimana menikmati barang baru.
2. Kemacetan angsuran disebabkan karena konsumen banyak memiliki utang dengan
tanpa mempertimbangkan penghasilan dengan seksama setiap bulan, sifat manusia
yang serakah tidak memikirkan menstabilkan keadaan di masa depan.
3. Faktor tidak terduga dikarenakan menurunnya penghasilan secara drastis maupun
tidak ada.
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Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
Pertama, Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam PPJB perumahan?
Kedua, bagaimana format PPJB rumah di perumahan yang dapat memberikan keadilan
dan perlindungan hukum berdasarkan teori keadilan John Rawls?
B. Metode Penelitian
Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga ilmu hukum
mempunyai cara kerja yang khas sui generis (Johnny Ibrahim, 2006: 50). Dalam hal ini
ilmu hukum dipandang sebagai ilmu tentang kaidah (norma), merupakan ilmu yang
menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah, dengan dogmatik hukum
atau sistematik hukum sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dengan jelas bahwa
ilmu hukum sebagai ilmu kaidah (Johnny Ibrahim, 2006: 51). Pendekatan penelitian
yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan
konseptual.
Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier sedangkan pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis yang digunakan adalah silogisme
deduktif.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Keadilan sebagai fairness, menurut John Rawls adalah keadilan sosial. Dalam
menyusun kedailan sebagai fairness, salah satu tugas utamanya adalah menentukan
prinsip keadilan mana yang akan dipilih dalam posisi asali (John Rawls, 2006: 15).
Sebagaimana dikutip oleh Salim dan Erlies Septiana Nurbani, ia memandang keadilan
adalah prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan
agregatif (hasil pengumpulan) kelompok (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014: 3031). Lebih lanjut dijelaskan bahwa subyek utama keadilan sosial adalah struktur
masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan
serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Kemudian menurutnya,
program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memerhatikan dua
prinsip keadilan, yaitu: Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua,
mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat
memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang,
baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung (Salim dan
Erlies Septiana Nurbani, 2014: 31). Maka dari itu John Rawls memaknai keadilan sosial
harus diperjuangkan untuk dua hal, yaitu: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan
terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan
institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan, dan; Kedua, setiap
aturan harus memosisikan diri (Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014: 31).
D. Kesimpulan
Perlindungan hukum bagi konsumen dalam PPJB perumahan hendaknya
memperhatikan syarat-syarat di dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1320, 1321,
1365; memperhatikan UU Perlindungan Konsumen dan UU No. 1 Tahun 2011. Adapun
format perlindungan hukum berdasarkan teori keadilan John Rawls adalah pihak
notaris, developer, dan konsumen hendaknya mengetahui detail isi PPJB dengan
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memperhatikan PPJB itu sendiri, PP No. 34 Tahun 2016, bargaining position
konsumen.
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ABSTRAK
Penyusunan rencana anggaran dalam pemerintah daerah berfokus pada kepentingan publik yang
mengutamakan proses pelayanan terhadap adminsitrasi, kebutuhan dasar serta infrastruktur
untuk masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat dan hak masyarakat dalam
memperoleh layanan yang baik dari pemerintah. Artikel ini mempunyai tujuan untuk
memberikan gambaran terkait dengan penyusunan rencana anggaran pada pemerintah daerah,
dengan mengambil kasus yang terjadi pada Pemerintah Provinsi NTT. Dalam penulisan artikel
ini menggunakan metode kualitatf dengan melakukan wawancara kepada pejabat dan pegawai
yang berwenang dalam proses penyusunan anggaran pada Pemerintah Provinsi NTT. Indikator
yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator program dan atau kegiatan berbasis
kinerja yang tercantum dalam dokumen anggaran. Indikator tersebut antara lain adalah indikator
masukan, keluaran dan hasil. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah komitmen dari
pemerintah daerah terkait penyusunan anggaran pemerintah daerah dengan basis kinerja yang
dilaksanakan pada Penmerintah Provinsi NTT.
Kata Kunci: Anggaran, Organisasi Sektor Publik

PENDAHULUAN
Proses manajemen pada pemerintah daerah saat ini berorientasi pada kinerja.
Kinerja ini diukur dengan hasil pecapaian terkait visi dan misi dari pemerintah daerah
yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Adanya otonomi daerah
mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mengatur keperluan pemerintahanya sendiri.
Hal ini tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan UU Nomor 23
Tahun 2014 Jo UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi daerah
memberikan hak pada pemerintah daerah dalam mengelola secara luas sumber kekayaan
daerah untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat.
Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan hak pada pemerintah
daerah dalam merencanakan serta mengendalikan perencanaan anggaran yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Perubahan yang terjadi
ini membutuhkan mekanisme akuntabilitas dari pihak pemerintah daerah dalam
melaksanakan kinerjanya. Faktor yang mempengaruhi dalam proses penganggaran
berbasis kinerja merupakan kesiapan perangkat daerah untuk mengendalikan
permasalahan baik dalam maupun luar pemerintahan, sehinggga dalam mengendalikan
tersebut pemerintah daerah menggunakan sistem penggangaran dengan basis
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perencanaan program, penggangaran berbasis kinerja serta menggunakan teori
manajemen publik.
Dalam melaksanaan tugasnya dalam pembangunan, pemerintah daerah
diwajibkan memiliki perencanaan yang berpedoman pada peraturan. Perencanaan
terhadap program dan kegiatan sebaiknya sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena
itu dalam pengendalian peaksanaan pembangunan, pemerintah daerah merencanakan
program dan kegiatan berdasarkan basis kinerja yang mana kinerja tidak harus diukur
dengan keuangan atau anggaran namun pada strategi program kegiatan pembangunan.
Tujuan utama dari proses perencanaan penganggaran berbasis kinerja yang didasarkan
pada program dan kegiatan adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada
masyarakat secara tepat sasaran serta untuk mengetahui apakah pemerintah provinsi
NTT telah menerapkan proses perencanaan berbasis kinerja secara tepat atau tidak.
Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan opini WTP dari
BPK di Tahun 2015. Sebagaimana yang termuat dalam opini tersebutmenjelaskan
tentang kewajaran LKPD provinsi NTT yang memperhatikan kesesuaian atas laporan
keuangan sesuai dengan standar laporan akuntansi pemerintah yang mencakup
pengungkapan efektivitas sistem pengendalian serta kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku. Dalam pencapaian opini WTP tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan
yang harus diperhatikan oleh provinsi NTT diantaranya adalah pengelolaan asset beserta
pemanfaatannya dan juga terkait penganggaran yang dilaksanakan (beritasatu.com).
Permasalahan penganggaran yang disampaikan oleh BPK terkait dengan program dan
kegiatan yang ditetapkan, dimana terdapat kegiatan yang sama pada beberapa instansi
pada pemerintah Provinsi NTT. Didasarkan atas hal tersebut, penelitian ini dilaksanakan
untuk mnegetahui implementasi terkait penganggaran yang terjadi di provinsi NTT.
Berdasarkan uraian pendahuluan yang diuraikan, dapat diketahui bahwa
permasalahan yang terdapat dalam penganggaran pada pemerintah daerah khususnya
pada Pemerintah Provinsi NTT yaitu:
1. Penyusunan Anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi NTT
2. Pengimplementasian sistem penganggaran dengan perencanaan program pada
Pemerintah Provinsi NTT
3. Penerapan teori NPM di Pemerintah Provinsi NTT
REVIEW LITERATURE
Pengertian Anggaran
Pada dasarnya anggaran merupakan sebuah perencanaan yang diwujudkan
dalam bentuk uang. Anggaran juga merupakan wujud dari tujuan perusahaan yang telah
direncanakan oleh pimpinan organisasi. Anggaran adalah rencana kegiatan yang dibuat
berdasarkan pengalaman masa lalu sebuah organisasi untuk memprediksi kegiatan yang
harus dilaksanakan oleh organisasi dimasa mendatang. Perencanaan tersebut merupakan
dasar dari petunjuk pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh karyawan atau
staf dalam organisasi.
Dalam Chatered Institute of Management Accountants mendefinisikan anggaran
sebagai pendapatan serta pengeluaran yang dinyatakan dengan keuangan ditujukan
untuk mencapai tujuan tertentu dari organsasi. Selain itu definisi dari pengendalian
anggaran adalah merupakan bentuk dari pertangung jawaban yang dilakukan oleh pihak
eksekutif dalam kaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi unt
membandingkan antara perencanaan dan hasil yang akan dicapai.
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Menurut Hongreen (1982) anggaran diartikan sebagai usaha yang dilakukan
sebagai hasil dari ekspresi kuantitatif atas perencanaan yang dibuat untuk koordinasi
dan pelakanaan kegiatan guna menentukan tujuan yang diinginkan orgaisasi. Hal
tersebut sebagai gambaran perencanaan untuk membantu dalam penentuan tujuan
organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Definisi anggaran menurut Adams (2001) adalah gambaran dimasa dengan
terkait dengan rencana dan aksi dari sebuah organisasi. Hal tersebut digunakan untuk
memanfaatkan segala sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi guna mencapai
tujuannya. Hal ini dapat diatikan pula bahwa anggaran merupakan alat yang digunkan
untk membantu dalam merencanakan kegiatan dan keuangan dalam organisasi.
Menurut Welsch (2000:5) anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana yang
digunakan untuk pengendalian, pengkoordinasian dalam tanggung jawab suatu
manajemen organisasi.Munandar (2001:3) menyatakan bahwa anggaran merupakan
suatu perencanaan pelaksanaan kegiatan oraganisasi yang dibuat dengan sistematis dan
dinyatakan dalam bentuk keuangan untuk pelaksanaan periode tertentu serta digunakan
sebagai alat perencanaan dan pengendalian keuangan organisasi secara berkala.
Mardiasmo (2006:61) menyatakan bahwa anggaran adalah merupakan
pernyataan perkiraan dari perencanaan kinerja yang ingin diwujudkan oleh organisasi
dalam waktu tertentu, dan diukur dengan nilai keuangan, disamping itu disebutkan juga
terkait dengan penganggaran yang merupakan sistem untuk menyusun anggaran.
Pengertian anggaran menurut Nafarin (2007) adalah rencana yang dilakukan
secara kuantitatif dan berkala didasarkan atas rogram dan kegiatan yang telah disetujui.
Anggaran tersebut merupakan perencanaan secraa tertulis daak dokumen penganggaran
yang memuat program dan kegiatan organisasi yang dilakukan secara berkala dan
dinyatakan dalam satuan baik dala bentuk keuangan maupun dalam bentuk barang atau
jasa yang dilakukan oleh organisasi.
Dalam pengertian lain yang dikemukan oleh Garrison dan Noreen (2007)
anggaran diartikan sebagai suatu rencana yang terperinci baik pendapatan dan
penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi baik keuangan maupun non
keunagan dalam suatu periode.
Nordiawan dan Herianti (2010) menyatakan bahwa dalam sektor publik,
anggaran merupakan bentuk dari akuntabilitas yang harus dicapai oleh suatu organisasi
dan bukan hanya sebatas perencanaan saja. Hal tersebut dikarenakan anggaran
merupakan bagian dari penilaian kinerja organisasi atas pengelolaan dana yang
dibebankan pada organisasi.
Dari beberapa pendapat terkait dengan anggaran maka dapat disimpulkan bahwa
anggaran merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi kinerja
dalam pengelolaan sebuah organisasi. Anggaran tidak terlepas dari peranan dan
tanggung jawab eksekutif dalam menentukan arah kebijakan organisasi serta
keberhasilan anggaran dapat dihitung dengan tingkat realisasi atas program dan kegiatan
yang dilaksanakan suatu organisasi.
Karakteristik Anggaran
Karakteristik suatu anggaran menurut Anthony dan Govindaradjan (2011) terbagi atas:
1. Anggaran dapat digunakan untuk memeperkirakan potensi yang dimiliki oleh
organisasi;
2. Anggaran dinyatakan dalam bentuk finansial atau keuangan;
3. Digunakan untuk satu periode;
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4. Anggaran mencakup komitmen dari manajemen organisasi;
5. Anggaran memerlukan persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan lebih
tinggi dari pihak yang menyusun anggaran;
6. Anggaran dapat dianalaisis dan dijelaskan;
7. Anggaran tidak dapat dirubah.
Tujuan Anggaran
Mardiasmo (2002) menyatakan tujuan dari anggaran dalam sektor publik antara lain
adalah:
1. Anggaran merupakan alat perencanaan, dengan dibuatnya anggaran maka organisasi
dapat menentukan arah dari sebuah kebijakan akan dibuat.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian, terdapatnya anggaran maka sebuah entitas
sektor public mampu menghindari pengeluaran yang besar.
3. Anggaran sebagai alat kebijakan, dengan anggaran maka sebuah organisasi sektor
public tersebut mampu menentukan arah atas suatu kebijakan tertentu.
4. Anggaran sebagai alat politik, dimana dengan adanya anggaran semakin dapat
dilihat tindak lanjut pengelola dalam menjalankan programmaupun kegiatan yang
telah direncanakan atau ditetapkan.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi, melaui manfaat tersebut
mewajibkan suatu organisasi mampu untuk memahami tindakan yang dilaksanakan,
serta langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu bagian atau unit kerja lainnya yang
berhubungan.
6. Anggaran sebagai alat ukur kinerja, melalui anggaran maka dapat dijadikan acuan
apakah suatu unit tertentu telah memenuhi target yang ditetapkan.
7. Anggaran sebagai alat motivasi, di mana hal tersebut dijadikan alat komunikasi
berdasarkan nilai-nilai nominal yang ditetapkan sebagai target yang harus dicapai.
8. Anggaran sebagai alat utuk menciptakan ruang dengan melibatkan unsur birokrasi
dan masyarakat serta LSM dalam proses penganggaran secara publik.
Prinsip-prinsip Anggaran
Prinsip-prinsip yang terdapat dalam anggaran sektor publik terbagi atas:
1. Otoritas dari legislatif dalam penganggaran sektor publik terhadap pembelanjaan
yang dilakukan oleh pihak eksekutif;
2. Anggaran diharapkan dapat menunjukkan penerimaan dan pengeluaran organisasi;
3. Keseluruhan dana anggaran merupakan satu kesatuan;
4. Anggaran dapat dimanfaatkan secara ekonomis efisien dan efektif;
5. Anggaran harus dapat diperkirakan seandainya terdapat under-estimate penerimaan
dan over-estimate pengeluaran;
6. Anggaran disajikan secara jelas dan sederhana;
7. Segala informasi yang terdapat dalam anggaran dapat diketahui oleh publik.
Pada dasarnya proses anggaran sektor publik dengan basis kinerja didasarkan
atas keluaran hasil yang dicapai. Sesuai dengan PP Nomor 21 tahun 2004 yakni
diwajibkan kepada Kementrian/Lembaga untuk membuat rencana anggaran yang
didasarkan atas indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja program serta
kegiatan yang telah direncanakan.
Penganggaran Berbasis Kinerja
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa dalam pasal 14
ayat 2 menyangkut tentang fungsi-fungsi sistem penganggaran secara umum antara lain
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terkait dengan pengendalian terhadap input dari penganggaran, informasi terhadap
biaya, aktivitas maupun hasil dari penganggaran, perencanaan dalam penganggaran
pemerintah daerah di masa mendatang, penganggaran memprioritaskan pada program
dan kegiatan organisasi yang bersifat utama, serta penganggaran dapat memberikan
informasi terkait dengan kinerja organisasi dalam pencapaian outcomes.
Keuangan daerah dapat dikelola dengan pendekatan kinerja yang artinya
keberhasilan terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan
diukur dengan kinerja yang didasarkan dengan input, income, maupun output yang
tercapai. Hal tersebut merupakan alat ukur terhadap manajemen yang dilakukan
terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan selanjutnya
yang diambil untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan rencana strategis pemerintah
daerah.
Dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah berbasis kinerja setiap instansi
diharapkan membuat perencanaan sesuai indicktor kinerja yang didasarkan pada visi
dan misi yang dituangkan dalam rencana strategisnya. Indikator-indikator dalam
penganggaran pemerintah daerah berbasis kinerja adalah penjelasan terkait dengan
volume, bentuk, kapan dan dimana kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan pada kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
Memuat cara pengukuran, analisis dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang
dilaksankan.
Ukuran kinerja yang baik sesuai dengan indikator kinerja haruslah memenuhi
kriteria yaitu: (1)relevan terhadap arah kebijakan yang diinginkan oleh organisasi,
(2)memberikan ukuran tentang tanggungjawab organisasi, (3)tepat waktu dan reliable
terhadap perubahan yang terjadi, (4)menjadi perbandingan dengan program dan
kegiatan di tahun sebelumnya serta (5)dapat diverifikasi keberadaan program dan
kegiatan tersebut. Disamping itu beberapa syarat yang dapat digunakan sebagai dasar
dari perencanaan berbasis kinerja pemerintah daerah adalah adanya sasaran strategis,
pengembangan dari indicator kinerja, adanya keterkaitan antara sasaran dan indikator
kinerja, serta implementasi yang tepat sasaran dari program atau kegiatan yang telah
ditetapkan.
Atas dasar ukuran dan indikator kinerja diatas dapat ditentukan kondisi yang
tepat dalam penganggaran yaitu kondisi yang berorientasi pada hasil. Selain itu
penganggaran berbasis kinerja tersebut dapat dijadikan pilihan yang tepat dalam proses
penganggaran karena dapat memacu kinerja pemerintah daerah dalam efektivitas dan
efisiensi anggaran pembangunan.
Penganggaran pada Pemerintah daerah berbasis Sistem Perencanaan, Program,
dan Penganggaran
Analisis terhadap penganggaran dengan menggunakan sistem perencanaan,
program dan penganggaran dalam pemerintah daerah merupakan cara alternatif yang
dianggap paling efektif dalam penetapan program dan kegiatan, dimana sistem tersebut
digunakan dalam menyusun rencana jangka panjang organisasi untuk menetapkan
tujuan yang jelas dari orgaisasi. Tujuan yang dapat diwujudkan dengan penerapan
sistem ini adalah:
1. Dapat mengelola dan menentukan keputusan organisasi dalam hal penggunaan
sumberdaya organisasi;
2. Dapat mengidentifikasi aktivitas organisasi baik secara fungsi maupun program dan
kegiatannya;
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3. Informasi yang dikeluarkan dengan penerapan sistem tersebut dapat digunakan
untuk penilaian kinerja dan efektivitas perencanaannya.
NPM dalam Penganggaran Pemerintah Daerah
Menurut Lapsley (1999), NPM diasumsikan sebagai aksi dalam reformasi sektor
publik. Hal tersebut dilaksanakan pertama kali ditahun 1980 dan 1990. Sedangkan Hood
(1991) mengemukakan bahwa asal usul dari NPM di dasarkan atas unsur yang berbeda
yaitu unsur ekonomi dan bisnis. Dimana hal tersebut didasarkan atas prinsip-prinsip
kontestabilitas pilihan pengguna serta transparansi dengan pendekatan insentif. NPM
secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang
menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen
bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan
publik pada birokrasi modern.
Pendekatan NPM atas manajemen publik muncul sebagai kritik atas birokrasi.
Selama ini, birokrasi erat dikaitkan dengan manajemen sektor publik itu sendiri.
Birokrasi dianggap erat berkait dengan keengganan maju, kompleksitas hirarki jabatan
dan tugas, serta mekanisme pembuatan keputusan yang top-down. Juga, birokrasi
dituduh telah menjauhkan diri dari harapan publik.
Fokus dari NPM sebagai sebuah gerakan adalah, pengadopsian keunggulan
teknik manajemen perusahaan swasta untuk diimplementasikan dalam sektor publik dan
pengadministrasiannya. Sementara pemerintah dinilai kaku, birokratis, mapan, dan
inefisien, sektor swasta ternyata jauh lebih berkembang karena terbiasa berkompetisi
dan menemukan peluang-peluang baru. Sebab itu, sektor swasta banyak melakukan
inovasi-inovasi baru dan prinsip-prinsip kemanajemenannya.
Diefenbach (2009) mengemukakan bahwa NPM tumbuh berkembang dengan
versi yang berbeda berdasarkan pada apa yang telah dilaksanakan. Sedangkan tujuan
dari NPM yang dikemukakan oleh Groot dan Budding (2008) adalah meringkas
organsasi menjadi lebih efisien dan dinyatakan dengan finansial yang berorientasi pada
adminsutrasi publik. Adanya NPM menggabungkan praktek manajemen modern dengan
logika ekonomi dengan tidak merubah nilai-nilai umumnya (Samaratunge et al, 2008).
Manfaat dari NPM adalah untuk mengurangi beban keuangan umum serta
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sektor publik, untuk meningkatkan
pelayanan publik (Hood, 1995; Jones dan Kettl, 2003; Sarker, 2006).
Dalam karakteristik NPM yang dikemukanan oleh Christopher Hood
menyatakan bahwa pengendalian atas output dan outcome ditekankan pada
penganggaran kinerja. Dimana pendekatan NPM tersebut dilaksanakan sejalan dengan
adanya penerapan otonomi daerah, diharapkan dalam penerapannya NPM dapat
memberikan dampak yang positif dalam peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan
publik. NPM dalam akuntansi sector publik difokuskan pada kinerja sehingga dengan
pendekatan NPM tersebut memunculkan sistem penganggaran pada sector public antara
lain adalah sistem penganggaran dengan basis PPBS serta penganggaran dengan basis
kinerja. Kedua sistem tersebut merupakan langkah awal dalam pendekatan NPM yang
dilakukan oleh sector publik dalam melaksanakan pemerintahan desentralisasi sebagai
perwujudan otonomi daerah.
METODOLOGI
Dalam mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang ada, metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan
wawancara,hal ini dikarenakan tidak hanya untuk memperoleh data tetapi juga
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keakuratan data melalui wawancara terhadap pimpinan dari instansi yang berwenang
serta metode ini dianggap cukup tepat dalam melakukan pendekatan terhadap masalah
yang diteliti. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Bagian Administrasi dan LPSE
Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi NTT menggunakan media elektronik
berupa video call yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 April 2017 pukul 13.22
WIB. Wawancara terhadap narasumber ini difasilitasi oleh salah satu staf Pemerintah
Daerah Provinsi NTT.
PEMBAHASAN
Penyusunan Anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Provinsi NTT
Penggangaran pada Provinsi NTT merencanakan program dan kegiatan yang
termuat dalam renstra Pemerintah Provinsi NTT. Program dan kegiatan yang telah
sesuai dengan visi dan misi ditentukan oleh indicator kinerja, standar biaya, dan
outcome kinerja yang telah disepakati oleh team TAPD, Badan Legislatif serta instansi
penyelengara program kegiatan.
Penetapan program dan kegiatan yang dimasukan dalam APBD ditentukan
besaran alokasi anggarannya atas dasar hasil musyawarah tim TAPD dan Badan
Anggaran. Selanjutnya, persetujuan dan penetapan APBD yang dilaksankan oleh kepala
daerah disampaikan kepada instansi penyelenggara sesuai dengan indicator kinerjanya.
Hal ini diperkuat oleh hasil dari wawancara dan data yang diperoleh.
Pengimplementasian sistem penganggaran dengan perencanaan program pada
Pemerintah Provinsi NTT
Dari wawancara yang telah dilakukan terdapat pernyataan ―…program kerja
dan kegiatan yang telah direncanakan, namun pada biro Pengadaan barang dan Jasa
juga mengadopsi dari penganggaran berbasis kinerja namun masih belum 100%‖,
disini dapat diartikan bahwa penggunaan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam
perencanaanya mampu diadopsi namun pada pelaksanaan yang ada masih ada sistem
manual yang digunakan.
Pada pengimplementasiannya Bapak Kabag Administrasi ini menyatakan bahwa
implementasinya telah sesuai dengan visi dan misi, serta tugas dan fungsinya yang pada
dasarnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan sistem penganggaran
yang mengacu pada Planing Programing Budgeting Sistem dalam penganggaran di
Pemerintah Provinsi NTT tetapi kadang dalam pelaksanaannya terkendala terkait
dengan adanya keterbatasan pada pendanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan karena terdapat pendobelan kegiatan dengan SKPD lain yang tidak sesuai
dengan program kerja sehingga membuat pelaksanaan kurang optimal. Dalam hal ini
masih adanya kegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan sesuai dengan
rencana, namun pendanaan tetap dilakukan. Hal tersebut juga memicu adanya disalokasi
anggaran yang tidak sesuai.
Solusi yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya
menggunakan mekanisme penganggaran antara lain dengan pengajuan revisi terkait
dengan program atau kegiatan dan pengajuan penggunaan dana yang mekanismenya
berubah. Sehingga untuk menghindari masalah penganggaran mutlak untuk melakukan
perencanaan dengan pihak terkait seperti Bappeda yang mana mempunyai kuasa dalam
perencanaan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD. Selain itu disalokasi
anggaran dapat diatasi dengan peningkatan pengendaian internal dari SKPD terkait,
yaitu dengan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang
telah disetujui.
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Penerapan teori NPM di Pemerintah Provinsi NTT
Orientasi sector publik yang berkembang saat ini ditujukan untuk mewujudkan
pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Disamping itu, praktek
pelayanan publik yang laksanakan oleh pemerintah membawa dampak terhadap kinerja
pemerintah yang tidak terlepas dari penganggaran organisasi sector publik.
Penganggaran tersebut dilaksanakan untuk memfasilitasi tercapainya tujuan dari
organisasi. Untuk mewujudkan NPM dalam penganggaran berbasis kinerja mengaitkan
antara pendanaan dengan hasil yang dicapai hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) PP
Nomor 21 tahun 2004, hasil yang dicapai dalam penganggaran kinerja dipengaruhi oleh
indiokator kinerja, standar biaya serta evaluasi kinerja atas program dan kegiatan yang
dilaksanakan (Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 taahun 2004).
Pada pemerintah provinsi NTT pendekatan NPM ditekankan pada saat
perencanaan penganggaran dengan mengacu pada program dan kegiatan yang telah
ditetapkan pada APBD sesuai dengan visi dan misi yang terdapat dalam RPJMD dan
Renstra Provinsi NTT. Dalam implementasi anggaran berbasis kinerja pendekatan NPM
ini dapat dilihat dari adanya indicator kinerja dan outcome yang di hasilkan pada tiap
perencanaan program dan kegiatan yang ditetapkan.
KESIMPULAN
Pada Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan sistem penganggaran sesuai
dengan sistem PPBS yang sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan, serta
tugas dan fungsinya. Pada dasarnya Pemerintah Provinsi NTT telah melaksanakan
sistem penganggaran telah mengacu pada Planing Programing Budgeting Sistem, hal
tersebut dapat dilihat pada program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan.
Untuk penganggaran berbasis kinerja pemerintah provinsi NTT melaksanaan
hanya pada perencanaan, dan implementasinya saja. Dalam hal evaluasi kinerja
Pemerintah Provinsi NTT belum sepenuhnya melaksanakan penilaian berdasarkan pada
kinerja, hal tersebut terlihat dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan, namun masih dilakukan secara manual.
Dalam penerapan NPM Pemerintah Provinsi NTT telah mengadopsi teori
tersebut dan diterapkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan pelayananpelayanan yang berhubungan langsung dengan publik. Prinsip yang tertuang dalam
NPM telah diterapkan dan dikembangkan terutama prinsip efisiensi dan efektivitas
pelayanan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip NPM pada umumnya
karena terkendala SDM yang mempunyai pengetahuan terkait dengan NPM.
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LAMPIRAN
(Hasil Wawancara)
Dari wawancara tersebut didapat informasi terkait dengan Profil, Tupoksi, serta
Program dan Kegiatan Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi NTT.
1. Mohon dijelskan tentang profil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Provinsi NTT?
Profil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT
Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan bagian dari Struktur Organisasi Tata
Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
termasuk SKPD yang baru dibentuk pada tahun 2017 yang merupakan
pengembangan dari Biro Administrasi Pembangunan yang dulunya membawahi
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa serta Bagian Kerja Sama Pembangunan. Sesuai
dengan Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
NTT maka terbentuklah SKPD Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi
NTT.
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT dipimpin oleh seorang Kepala
Biro yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
Perekonomian dan Pembangunan. Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari tiga
Bagian dengan 9 Sub Bagian yaitu:
a. Bagian Administrai dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas:
 Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 Sub Bagian Registrasi dan Verifikasi Penyedia; dan
 Sub Bagian Administrasi Sistem dan Dukungan Pengadaan.
b. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 Sub Bagian Pengkajian Pengadaan Barang/Jasa;
 Sub Bagian Verifikasi dan Pengolahan Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa; dan
 Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
 Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 Sub Bagian Penanganan Masalah Pengaduan dan Sanggah.
2. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi NTT?
Tugas Dan Fungsi
Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Gubernur dalam
menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa
yang meliputi administrasi dan layanan pengadaan secara elektronik, layanan
pengadaan barang/jasa serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.
Untuk melaksanakan tugas Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengadaan barang dan
jasa yang meliputi administrasi dan layanan pengadaan secara elektronik,
layanan pengadaan barang/jasa serta pembinaan dan advokasi pengadaan
barang/jasa;
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b. Pembinaan dan petunjuk teknis kerjasama meliputi pengadaan barang dan jasa
yang meliputi administrasi dan layanan pengadaan secara elektronik, layanan
pengadaan barang/jasa serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang
administrasi dan layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengadaan
barang/jasa serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Biro; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
3. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa
yang telah disebutkan tadi apa yang menjadi visi dan misi dari Biro ini?
Visi
Visi dari Biro Pengadaan Barang dan jasa adalah “Mewujudkan Biro Pengadaan
Barang/Jasa sebagai Organisasi Pengadaan yang Mandiri, Profesional dan
Berorientasi pada Pelayanan Prima”
Misi
Misi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
a. Meningkatkan kompetensi sdm pengadaan
b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi
c. Menerapkan pengelolaan pengadaan berbasis kinerja
d. Mengembangkan infrastruktur pengadaan
e. Menjadikan biro layanan pengadaan barang dan jasa sebagai pusat keunggulan
(centre of excellence)
4. Adakah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Biro Pengadaan Barang
dan Jasa?
Tujuan dan Sasaran
Pembenahan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa melalui penerapan eprocurement sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi NTT
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
Sehingga dirumuskan tujuan serta sasaran yang berkaitan erat dengan visi dan misi
Biro Pengadaan Barang dan Jasa yaitu
TUJUAN
SASARAN
Menyusun
dan
melaksanakan  Tersedianya
rencana
pengembangan
pengembangan kompetensi SDM PBJ
kompetensi PBJ
Mengimplementasikan SOP PBJ yang  Tersedianya SOP terkait PBJ mulai dari
terintegrasi
perencanaan hingga pelaksanaan kontrak
 Dilaksanakannya mekanisme pelaporan dan
pemantauan bulanan
Menerapkan pengelolaan risiko dalam  Terkelolanya risiko utama untuk
setiap
setiap proses PBJ
paket pengadaan
 Terdokumentasikannya pustaka risiko PBJ
untuk digunakan oleh stakeholder terkait
Menyusun rencana pengelolaan kinerja  Tersedianya data-data yang dibutuhkan dalam
penyusunan baseline
 Tersusunnya sasaran, indikator kinerja, target
PBJ dan rencana aksi pencapaian target
Melaksanakan tahap implementasi  Terlaksananya monitoring dan
evaluasi
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pengelolaan kinerja pengadaan

kinerja PBJ yang berkelanjutan
 Diformalkannya
sistem
pemberian
penghargaan (financial dan nonfinancial)
Memenuhi kebutuhan SDM/Jabatan  Terpenuhinya
kebutuhan
SDM/Jabatan
Fungsional PBJ
Fungsional PBJ
Mengembangkan sistem PBJ yang  Tersedianya sistem online monitoring
terintegrasi dan selaras dengan
kebijakan Pemerintah Pusat
Melaksanakan fungsi bimbingan teknis  Tersusunnya jadwal bimbingan teknis
pengadaan barang dan jasa
pengadaan barang dan jasa
 Tersedianya procurement clinic (klinik
pengadaan)
 Terbentuknya jejaring PBJ se Provinsi Nusa
Tenggara Timur
Melaksanakan
survey
kepuasan  Tersedianya alat ukur survey kepuasan
pelanggan secara regular
pelanggan
 Terlaksanakannya survey kepuasan pelanggan
secara reguler
Melaksanakan pengelolaan stakeholder  Terpetakannya seluruh stakeholder beserta
pengadaan barang dan jasa
kebutuhan dan manfaat yang ingin diberikan
 Tersusunnya strategi dan media komunikasi
ke seluruh stakeholder
Mengembangkan Visi, Misi, Sasaran  Terdefinisikannya visi, misi dan sasaran Biro
dan Tujuan pengadaan serta Rencana
Pengadaan dalam format renstra Biro
Strategis pembentukan CoE (Renstra
Pengadaan
ULP)
 Terbentuknya Leadership Committee
 Tersosialisasikannya renstra Biro Pengadaan
ke stakehoder terkait
 Terlaksananya monitoring dan evaluasi
renstra/peta jalan yang berkelanjutan
5. Apakah bisa anda sebutkan tentang program kerja dan kegitan yang ada pada
Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT
Sesuai dengan target dan sasaran yang ada Biro Pengadaan memiliki 4 program dan
21 kegiatan dimana 3 program dan 19 kegiatan merupakan kegiatan yang rutin
dilaksanakan untuk keberlangsungan Biro Pengadaan. Sedangkan 1 program dengan
2 kegiatan merupakan belanja urusan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
pemerintah, untuk pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Bagaimana dengan sistem yang digunakan oleh Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Setda Provinsi NTTdalam hal penganggaran? Mungkin bisa dijelaskan.
Sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan, serta tugas dan fungsinya tadi
pada dasarnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melaksanakan sistem
penganggaran yang mengacu pada Planing Programing Budgeting Sistem, hal
tersebut dapat dilihat pada program kerja dan kegiatan yang telah direncanakan,
namun pada biro Pengadaan barang dan Jasa juga mengadopsi dari penganggaran
berbasis kinerja namun masih belum 100%. Hal tersebut dilihat dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang direncanakan, namun masih dilakukan secara manual.
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7. Sejauh ini apakah ada permasalahan yang dihadapi oleh Biro Pengadaan
barang dan Jasa terkait dengan program dan kegiatan dan bagaimana solusi
untuk mengatasi permasalahan tersebut
Permasalahan mendasar yang terdapat dalam biro Pengadaan adalah keterbatasan
pada pendanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan karena terdapat
pendobelan kegiatan dengan SKPD lain sehingga membuat pelaksanaan kurang
optimal. Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya menggunkan mekanisme
penganggaran antara lain dengan pengajuan revisi terkait dengan program dan
kegiatan dan juga pengajuan penggunaan dana yang mendahului perubahan dan
mekanisme perubahan. Sehingga untuk menghindari masalah penganggaran mutlak
untuk melakukan perencanaan dengan pihak terkait seperti Bappeda yangmana
mempunyai kuasa dalam perencanaan program dan kegiatan yang diajukan oleh
SKPD.
8. Bagaimana terkait dengan penggunaan dana serta mekanisme realisasinya?
Penggunaan dana telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Hal
tersebut terlepas dari permasalahan yang telah disampaikan tadi.
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KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/ GUNTAI
DI KABUPATEN SRAGEN
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ABSTRACT
Land is an important resource for the community, either as a medium for growing plants, or as
a space or container where to perform various activities. Indonesia is a country where most of
the population is livelihood in agriculture, either as the owner of agricultural land, farmers and
farm laborers. As the implementation of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Principles
(UUPA) the government issued Law no. 56 Prp Year 1960 on Stipulation of Land Area of
Agriculture is further regulated by Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial / Head of
National Land Agency Number 18 Year 2016 About Control of Agricultural Land Tenure, there
are still many people who have farm land in absentee / guntai, so in practice the existence of
regulations regarding absentee / guntai ground ban can not be applied effectively, so this
article aims to know the role of Land Office of Sragen Regency in overcoming or solving the
problem of absentee / guntai land. This research uses Juridical Sociological method, using
primary data and secondary data which then analyzed by using qualitative analysis technique.
The results show that the Land Office of Sragen Regency has made efforts to overcome the
absentee / guntai land ownership by doing the administrative and law controlling. Furthermore,
to prevent the occurrence of new absentee / guntai land ownership needs to be coordinated
between the Land Office of Sragen regency with the related agencies namely Head of Village,
Village Head and PPAT / Notary. In addition, the current ban on absentee / guntai land
ownership still needs to be revised to be adapted to the current developments and needs of the
community.
Keyword: the Role of the Agrarian Office, ownership of land,Absentee/Guntai Land
ABSTRAK
Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi masyarakat, baik sebagai media tumbuh
tanaman, maupun sebagai ruang atau wadah tempat melakukan berbagai kegiatan.Indonesia
merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian,
baik sebagai pemilik tanah pertanian, petani penggarap maupun buruh tani.Sebagai pelaksanaan
dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
(UUPA) pemerintah mengeluarkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah
Pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah
Pertanian, masih banyak terdapat orang yang memiliki tanah pertanian secara absentee/guntai,
sehingga dalam prakteknya adanya peraturan mengenai larangan tanah absentee/guntai belum
bisa diterapkan secara efektif, sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor
Pertanahan Kabupaten Sragen dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah tanah
absentee/guntai. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan
data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
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kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen telah melakukan
upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah absentee/guntai yaitu dengan melakukan
penertiban administrasi dan penertiban hukum.Selanjutnya untuk mencegah terjadinya
pemilikan tanah absentee/guntai baru perlu diadakan kordinasi antara Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan
PPAT/Notaris.Selain itu ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang
ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat saat ini.
Kata Kunci: Peran Kantor Pertanahan, Kepemilikan Tanah, Tanah Absentee/Guntai

A. Pendahuluan
Salah satu aspek hukum penting dengan diundangkannya UUPA adalah
dicanangkannya ―Program Landreform‖ di Indonesia yang bertujuan untuk
mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai
landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Landreform berasal dari kata-kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari
kata ―Land‖ dan ―Reform‖. Land artinya tanah, sedangkan Reform artinya
perubahan dasar atau perombakan untuk membentuk/membangun/menata kembali
struktur pertanian. Jadi arti Landreform adalah perombakan strukturpertanian lama
dan pembangunan struktur pertanian lama menuju struktur pertanian baru. (I
Nyoman Budi Jaya, 1989:9). Pengaruh ―Landreform‖ dan pertanian secara timbal
balik, adalah jelas, karena salah satu tujuan Landreform adalah peningkatan
produktivitas.Program landreform atau lebih populer dengan redistribusi tanah
pertanian negara secara singkat dapat didefinisikansebagai kebijakan dan kegiatan
pemerintah meredistribusikan tanah-tanah pertanian negara kepada para petani
berlahan sempit (petani gurem) dan terutama petani penggarap yang tidak memiliki
tanah. (Herman Hermit, 2004 : 183). Dengan pemilikan tanah yang luasnya
melampaui batas kemampuan untuk digarap, akhirnya akan mengakibatkan
produktivitas menjadi rendah. Lebih-lebih apabila pemiliknya adalah ―absentee
landlors‖ (tuan tanah), yang tidak menggarap sendiri tanahnya, tetapi penjagaan
dan pengelolaannya diserahkan kepada orang-orang yang tinggal di daerah itu.
Pengolahan tanah tersebut tidak dilakukan secara intensif, cukup sekedar saja
karena biasanya pemilik tersebut mempunyai pekerjaan lain di kota tempat ia
bertempat tinggal.
Pelaksanaan pembatasan kepemilikan tanah masih juga belum seperti yang
diharapkan.Ini tampak dari kepemilikan tanah secara absentee/guntai, yang
seringkali merupakan hal yang diketahui, tetapi sulit untuk dibuktikan karena
adanya berbagai alasan.Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas
merugikan kepentingan umum, menciptakan tuan-tuan tanah dan banyak hal-hal
negatif yang mungkin terjadi seperti tidak naiknya produksi, petani penggarap
selalu akan menyewa dan uang sewa akan selalu meningkat sehingga pendapatan
mereka akan terus berkurang. Kesejahteraan sosial dari masyarakat akan terus
merosot dan condong tuan-tuan tanah memaksa para penyewanya untuk
memberikan suara pada pemilu bagi golongan yang akanmempertahankan
posisinya. Rakyat yangmemerlukan tanah akan terus bertambah dan kemiskinan
sudah tidak terelakkan lagi. (A.P. Parlindungan, 1989:23-24)
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Sedangkan pemilikan tanah pertanian secara absentee/guntai, secara tegas
dilarang oleh UUPA . Larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok
Landreform yang diatur dalam Pasal 7,10 dan 17 UUPA. Maksud dari pelarangan
pemilikan tanah secara absentee/guntai ini agar petani bisa aktif dan efektif dalam
mengerjakan tanahpertanian miliknya, sehingga produktivitasnya bisa tinggi dan
melenyapkan pengumpulan tanah di tangan segelintir tuan-tuan tanah.
Ketentuan larangan dari Landerform yang diatur dalam pasal 7, 10, 17
UUPA dan sebagai pelaksanaannya, telah dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian
Penguasaan Tanah Pertanian, yang mana tujuannya untuk mendapatkan kepastian
hukum, tidak merugikan kepentingan umum, mengurangi kesenjangan sosial,
menjamin ketahanan pangan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat sehingga
pemilikan tanah yang melampaui batas tidak diperbolehkan.
Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan
Tanah Pertanianmemberikan batasan penguasan dan pemilikan tanah pertanian
untuk perorangan dengan ketentuan sebgai berikut:
1. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar.
2. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar.
3. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar.
4. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.
Pembatasan pemilikan untuk Badan Hukum ditentukan berdasarkan
keputusan pemberian haknya. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1961 yang
tambahan dan perubahannya terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun
1964 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian, pada pasal 3
ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan
pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian, menyebutkan bahwa: ―Pemilik tanah yang
bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalamjangka waktu 6
bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain dikecamatan empat
letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut‖. Hal ini ditegaskan
kembali dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian
Penguasaan Tanah Pertanian.
Pemilik Tanah harus bertempat tinggal di kecamatan letak tanah, dengan
tujuan agar pemilik tanah pertanian dapat mengerjakan tanahnya sesuai dengan asas
yang terdapat dalam pasal 10 UUPA.Pengaturan dalam pasal 10 UUPA merupakan
landasan dari larangan pemilikan secara Absentee. Pemilikan dan penguasaan tanah
baik secara Absentee atau melampaui batas luas tanah pertanian dapat menciptakan
hal-hal yang kurang baik sepertinya produktifitas yang kurang maksimal, harga
sewa bagi petani penggarap yang sangat besar di banding hasil pertaniannya, disisi
lain pemilik tanah yang berada jauh dari letak tanah menerima keuntungan tanpa
mengerjakan tanahnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini
membuat kesejahteraan sosial sudah merosot, tuan tanah terus bertambah kaya dan
para petani ataupun masyarakat miskin akan terus menjadi sengsara dan tidak dapat
terelakkan lagi.
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Meskipun larangan pemilikan tanah secara Absentee sudah ditegaskan
dalam peraturan perundangan pasal 4 ayat 1 Peraturan 18 Tahun 2016 Tentang
Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, Kabupaten Sragen kepemilikan tanah
secara Absentee masih terus berlangsung di karenakan Provinsi Jawa Tengah pada
umunya dikenal dengan daerah Agropolitan dan daerah Sragen pada khususnya
memiliki tanah yang sangat subur karena tanah sawahnya mendapatkan irigasi dari
aliran waduk yang sangat cukup untuk keperluan pertanian.
Melihat kondisi demikian banyak tanah-tanah pertanian di diminati oleh
pengusaha-pengusaha di luar daerah, dimana tujuan untuk memilik tanah pertanian
tersebut bukan untuk digunakan sebagaimana peruntukkan tanahnya itu, tetapi
untuk Kepemilikan tanah secara Absentee terus terjadi yang kebanyakan tanahnya
belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen karena pemilik
sebelumnya belum mendaftarkan tanahnya dan jual belinya pun tidak didepan
pejabat umum/ PPAT melainkan hanya di ketahui oleh pejabat desa setempat. Hal
ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat akan hal itu dan bisa dijadikan peluang
untuk memiliki tanah secara Absentee.Permasalahan Peraturan ini dibutuhkan
adanya peran dari penegak hukum, dalam hal ini (BPN) Badan Pertanahan Nasional
yang di beri wewenang dan Tanggung Jawab untuk segala urusan Pertanahan.
Badan Pertanahan Nasional mempunyai peranan penting untuk melaksanakan hak
dan kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintah dibidang pertanahan.
Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 Pasal 2 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa ―Badan Pertanahan
Nasional mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang
pertanahan dengan ketentuan perundang-undangan‖. Dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 1 tentang Badan Pertanahan
Nasional ―Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden‖.
Tanggung jawab yang di bebankan kepada Badan Pertanahan Nasional
untuk dapat memecahkan berbagai macam persoalan yang muncul di bidang
pertanahan tentu sangatlah berat. Demikian juga halnya dengan Badan Pertanahan
Nasional yang ada di daerah Kabupaten Sragen yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten
Sragen. Berbagai persoalan dibidang pertanahan yang terjadi di wilayah hukum
Kabupaten Sragen tentunya membutuhkan peran yang cukup besar dari lembaga ini
untuk mengatasi setiap persoalan yang muncul setiap saat. Salah satu Peran Badan
Pentanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan permasalahan tanah pertanian
yang dimiliki orang luar daerah atau yang sering disebut dengan Absentee.
Kantor pertanahan pun belum menjangkau semua desa-desa yang berada di
pelosok-pelosok daerah jadi apabila dilakukan jual beli atas sebidang tanah
biasanya hanya dilakukan melalui kepala desa. Otomatis kepemilikan atas tanah
tersebut hanya diketahui oleh aparat desa, pihak pembeli dan penjual. Hal-hal
seperti inilah yang bisa menjadi tanah absentee.Yang banyak terjadi dalam praktek
adalah adanya sebidang tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang yang dalam
kenyataannya sudah tidak dikuasainya lagi karena telah beralih secara diam-diam
ke tangan orang lain yang berdomisili di luar kecamatan letak tanah tersebut. Hal
ini dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cara pertama dengan memiliki KTP ganda
yang memungkinkan orang menyelundupi ketentuan tentang tanah absentee dan
cara kedua yaitu melalui upaya pemindahan hakyang terkenal dengan cara
pemberian kuasa mutlak. (Maria SW Sumardjono, 2001: 21)
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Melalui kuasa mutlak, maka pemberi kuasa (penjual) memberikan kuasa
yang tidak dapat ditarik kembali kepada penerima kuasa (pembeli) yang diberi
kewenangan untuk menguasai, menggunakan dan melakukan perbuatan hukum
pemindahan hak atas tanah yang menjadi objek pemberian kuasa sehingga pada
hakekatnya merupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah. Hal ini jelas
merupakan penyelundupan hukum melanggar ketentuan peraturan perundangundangan. Memiliki KTP ganda tidak mudah untuk diketahui karena secara yuridis
kalau tanah sudah bersertipikat maka sertipikat atas nama pemilik semula dan surat
kuasa hanya diketahui oleh kedua belah pihaksaja.
Fenomena yang terjadi sekarang ini, walaupun program landreform telah
dilaksanakan sejak tahun 1960 ternyata prinsip tanah pertanian untuk petani dan
pemiliknya wajib mengusahakan sendiri tanah pertaniannya belum dapat di
kerjakan dengan baik. Tanah pertanian masih dijadikan sebagai objek spekulasi
yang mengakibatkan luas tanah pertanian semakin berkurang karena dialih
fungsikan.Selain itu untuk larangan kepemilikan tanah secara absentee tidak diatur
dalam peraturan tersendiri.Hanya dijadikan salah satu materi muatan dari peraturan
redistribusi tanah.Dan dalam peraturan tersebut tidak secara tegas disebut larangan
tetapi disebut sebagai kewajiban untuk mengalihkan atau kewajiban untuk pindah
lokasi tanah. Untuk itu, aspirasi dalam menegakkan supremasi hukum sudah
dijadikan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam hal inilah
program landreform terhadap kepemilikan tanah absenteeperlu direvitalisasi
kembali dan dikaji ulang.
Berdasarakan uraian diatas maka artikel ini bertujuan untuk mengetahui
Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dalam mengatasi atau menyelesaikan
masalah tanah absentee/guntai.
B. Metode Penelitian
Jenispenelitianiniadalahpenelitiansosiologis.Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis sosiologis.Sumber bahan hukum yang digunakan
dalampenulisaniniadalahdenganmelakukankajian
terhadapbahanbahanhukumyangterdiridaribahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.Sumber hukum yang digunakan diperoleh dari wawancara
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku literatur,
jurnal serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kewenangan pemerintah untuk melakukan perbuatan hukum baikitu
berhubungan dengan hukum publik maupun dengan hukum privat, harus bersumber
dari peraturan perundang-undangan.Kewenangan itu sendiri memiliki arti sebagai
hak dan kekuasaan untuk bertindak, atau juga memerintah. Menurut Philipus M.
Hadjon sendiri membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:
―atribusi; dan delegasi dan juga mandat‖. (Philipus M. Hardjon, 1987:2)
Badan Pertanahan Nasional mendapatkan wewenang dari pemerintah
melalui peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun
2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional, sehingga segala sesuatu permasalahan
mengenai pertanahan merupakan tanggung jawab dari Badan Pertanahan Nasional.
Pertanggungjawaban ini juga termasuk dalam hal pemilikan tanah pertaniaan secara
Absentee.Penyelesaian masalah Pemilikan Tanah secara Absenteemerupakan
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bentuk tanggung jawab dari badan pemerintah yaitu Badan Pertanahan Nasional
dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Perbuatan hukum ini
merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Pertanahan
Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana
dikenal dengan asas legalitas dalam suatu konsep Negara Hukum.
Konsep Negara hukum ini harus memberikan suatu alat sebagai jaminan
bagi organ pemerintah dalam menjalankan tugasnya.Sehingga tindakan hukumyang
dilakukan pemerintah dilakukan berdasarkan wewenang yang sah dan tanggung
jawab dari wewenang yang dilakukannya.Larangan pemilikan tanah pertanian
secara absenteewalaupun sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224
Tahun 1961 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi dan ditegaskan
kembali dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan
Tanah Pertanian, berdasarkan penelitian dilapangan di Kabupaten Sragen masih
terdapat tanah yang pemilikannya dimiliki secara absentee, sejauh ini Kantor Badan
Pertanahanan Kabupaten Sragen belum banyak melakukan tindakan untuk
menanggulangi masalah ini, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pemilikan
tanah secara absentee.
Bahwa tertib administrasi khusus pemilikan Tanah Pertanian
secaraAbsentee,apabila memohon untuk hak milik atas tanah tersebut akan dilihat
terlebih dahulu domisili dari pemilik tanah tersebut, dan apabila berada diluar
Kecamatan letak tanah itu akan langsung ditolak oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen. Ketentuantersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan,yangmenyebutkan ―Keputusan
pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya,
dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang
berwenang tanpa permohonan.‖Cacat hukum administratif yang disebutkan dalam
Pasal 106 ayat (1) antara lain:
a. Kesalahan prosedur;
b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
c. Kesalahan subjek hak;
d. Kesalahan objek hak;
e. Kesalahan jenis hak;
f. Kesalahan perhitungan luas;
g. Terdapat tumpang tindis hak atas tanah;
h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.
Penyelesaian masalah pertanahan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh Badan Pertanahan nasional karena telah diberikan kewenangan
oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 tentang Badan
Pertanahan Nasional.Peran Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas dan
kewajiban dibidang pertanahan dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam salah satu pertimbangan
terbitnya Peraturan Presiden ini adalah bahwa tanah merupakan perekat
Negara KesatuanRepublik Indonesia sehingga perlu diatur dan dikelola secara
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nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan
bernegara.(Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2008: 88) Kemudian
dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus
Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen bertanggung jawab dalam
mengatasi kepemilkan tanah secara Absentee yang merupakan tindak lanjut dari
wewenang yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional yang berdasarkan Pasal 2
ayat (1b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan yang
menyatakan Badan Pertanahan harus ―Meyelesaikan kasus pertanahan yang
disampaikan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional agar tanah dapat dikuasai,
dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya serta dalam rangka
kepastian dan perlindungan hukum‖.Badan pertanahan Nasional juga bertanggung
jawab atas segala persoalan menganai tanah dan tentu juga mengenai pemilikan
tanah Pertanian Absentee yang telah dimiliki oleh orang diluar Wilayah Kecamatan
letak tanah itu berada.
Berdasarkan hasil Penelitian di Lapangan, belum diterapkan dengan tegas
kepada pemilik tanah pertanian secara absenteekarena terdapat berbagai hambatan
yang terjadi dilapangan, meskipun peraturannya sudah sangatlah jelas. Sehingga
penegakan terhadap larangan pemilikan tanah pertanian secaraabsenteetidak tegas.
Dengan keadaan saat ini saksi yang diberikan sudah tidak relevan lagi karena di
anggap terlalu ringan sehingga cenderung mudah dilanggar, hal ini disebabkan
pembuatan peraturannya belum menyesuaikan keadaan pada saat itu dan sangatlah
berbeda jauh dengan keadaan saat ini dan meskipun sudah dikeluarkan Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan sebagai penegasan dari peraturan
sebelumnya, namun ketentuan ini tidak memberikan sanksihukum bagi pemilik
tanah Absenteeyang seharusnyadisesuaikan dengan keadaan saat ini, melainkan
penerapan sanksi hukumannya masih mengikuti penerapan peraturan yang lama.
Selain itu kejelasan, kelengkapan dan transparansi data pertanahan
merupakan salah satu kunci utama dalam pencapaian bentuk pelayanan yanag
menjadi harapan masyarakat. Karena dalam praktek di lapangan sering terjadi
bahwa ada sebidang tanah pertanian yang dimiliki oleh seseorang dalam
kenyataannya sudah tidak dikuasainya lagi karena telah beralih secara diamdiam ke tangan orang lain yangberdomisili di luar kecamatan letak tanah
tersebut. Hal ini biasa karena adanya pemilikan KTP ganda yang memungkinkan
seseorang menyelundupi ketentuan tentang tanah absentee dan melalui upaya
pemindahan hak terselubung yang dikenal dengan pemberian kuasa mutlak.
Melalui kuasa mutlak, maka pemberi kuasa (penjual) memberikan kuasa yang
tidak dapat ditarik kembali kepada penerima kuasa (pembeli) yang diberi
kewenangan untuk menguasai, menggunakan dan melakukan segala perbuatan
hukum pemindahan hak atas tanah. Hal inijelas merupakan penyelundupanhukum.
D. Simpulan
Peranan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sragen dalam mengatasi
pemilikan tanah pertanian secara absentee yaitu dengan jalan :
1. Penertiban administrasi melalui kerja sama dengan aparat setempat yaitu Kepala
Desa, PPAT/ PPAT Sementara (Camat) mengenai sertifikat atas tanah,
pemberian hak atas tanah dan hal lain dalam pemberian hak penguasaan atas
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tanah agar tidak terjadi cacad hukum administrasi baik itu kesalahan prosedur,
kesalahan objek hak, kesalahan subjek hak, kesalahan penerapan peraturan
perundang-undangan atau kesalahan lainnya yang bersifat hukun administratif.
2. Melakukan penyuluhan hukum demi terciptanya tertib hukum yang dilakukan
secara terus menerus kepada masyarakat dan aparat setempat yang berkaitan
dengan permasalahan tanah. Timbulnya pemilikan tanah pertanian absentee
bukan karena tidak adanya peran dan tanggung jawab dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Sragen, akan tetapi Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sragen
tidak memiliki kewenangan uji materiil atas suatu pemilikan hak atas tanah dan
pembatalan hak atas tanah tanpa ada laporan atau permohonan terlebih dahulu
dari yang berkepentingan atau pejabat setempat, karena Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Sragen berpedoman pada Peraturan Meteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan
dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.
E. Saran
Berhubungan erat dengan kesimpulan di atas, maka disarankan :
1. Perlu adanya koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen dengan
Kantor Kecamatan dan PPAT/Notaris, namun penguatan koordinasi ini harus
diikuti dengan manajemen administrasi yang sehat dan rapi dari Kantor
Kecamatan khususnya dalam pembuatan KTP ganda.
2. Ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada
saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan
dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan
kembali oleh Kementerian ATR/ BPN untuk mengatur kembali peraturan yang
sudah ada dengan mempertimbangkan jarak antara domisili pemilik tanah dan
letak tanah mengingat kemajuan di bidang teknologi transportasi, jarak antar
kecamatan sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas dan
produktivitas secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah.
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TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN DENGAN CEK DAN BILYET GIRO
KOSONG SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN
WANPRESTASI
Tonny Priyangga
S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email : tonny_priyangga@yahoo.co.id
ABSTRAK
Cek dan Bilyet Giro merupakan alat pembayaran modern yang saat ini sangat banyak digunakan
di Indonesia karena kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi jual- beli dalam jumlah uang
yang besar. Tetapi karena lemahnya penerapan penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi
kurang maksimal, maka masih terjadi tindakan penipuan, wanprestasi dan bahkan
memperjualbelikannya kertas cek dan Bilyet Giro yang sudah tutup rekening tetapi tidak ditarik
oleh Bank yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini untuk sebagai tinjauan yuridis
pertimbangan hakim menilai pembayaran dengan cek kosong sebagai perbuatan melawan
hukum dan pembayaran dengan bilyet giro kosong sebagai perbuatan wanprestasi. Penelitian
menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan mempergunakan data sekunder atau
bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Alat pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan
atau studi dokumen. Analisis. Hasil penelitian didapatkan hakim dapat melakukan penilaian
pembayaran dengan cek kosong sebagai perbuatan melawan hukum dengan pembuktian adanya
unsur-unsur pidana, dan pembayaran dengan bilyet giro kosong sebagai wanprestasi akibat dari
adanya perikatan dalam perjanjian secara hukum perdata.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Cek Kosong, Melawan Hukum, Bilyet Giro Kosong,
Wanprestasi
ABSTRACT
Checks and current account is a modern means of payment that is currently very widely used in
Indonesia because of the ease and security in transactions selling in large amounts of money.
But due to the weak implementation of law enforcement in the imposition of sanctions less than
the maximum, it still happens fraud, and even the sale of check paper and current account that
has closed the account but not withdrawn by the Bank concerned. The purpose of this study is to
analyze judicial review of judges' consideration of paying checks with bounce checks as
unlawful acts and as misconduct. This study uses normative legal research methods, using
secondary data or library materials as the basis of research. Data collection tools through
library research or document studies. Analysis. The result of the research shows that the judge
can perform the assessment of payment by a bounce check as an act against the law by proving
the existence of criminal elements, and payment with blank current account as default due to the
existence of commitment in civil law.
Keyword: Judge Considerations, Empty Checks, Counterfeiting, Empty Bilyet Giro, Default

PENDAHULUAN
Dalam lalu lintas perdagangan dan utang-piutang, cek atau bilyet giro
merupakan alat pembayaran selain menggunakan uang tunai. Cek diatur di dalam Pasal
178 sampai dengan Pasal 229 KUH Perdata, sementara bilyet giro diatur dalam Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang

608

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Bilyet Giro. Alasan digunakannya cek atau bilyet giro sebagai alat pembayaran, karena
relatif aman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai.
Alat pembayaran di Indonesia masih sering menimbulkan masalah, sehingga
dapat menimbulkan konsekwensi hukum. Alat pembayaran yang sering menimbulkan
permasalahan adalah cek dan bilyet giro. Tuntutan akan kebutuhan hidup manusia
dalam perdagangan semakin mendorong ke arah kompleksitas dari bentuk Cek yang
semula hanya berfungsi semata-mata sebagai alat pembayaran dalam bentuk baku pada
perkembanganya mengalami perluasan ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai
peruntukan dan tujuan penerbitannya.
Prinsipnya, cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah
dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama"
maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan
(negotiable paper).68 Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank
penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang
bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya.Cek/bilyet giro
kosong merupakan Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak tertarik dalam
tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak
cukup atau Rekening telah ditutup.69
Adanya cek maupun bilyet giro kosong menimbulkan kerugian bagi orang-orang
yang menerimanya saat transaksi berlangsung. Penyelesaian masalah yang timbul dalam
praktek penggunaan cek maupun bilyet giro kosong sebagai alat pembayaran di
Indonesia juga sangat rumit karena pemegang cek dibebani prosedur yang panjang
untuk mengklaim haknya, sampai akhirnya harus diselesaikan dengan kembali kepada
perjanjian pokok para pihak. Hal ini menimbulkan dampak jangka panjang terhadap
masyarakat yang ―meragukan‖ eksistensi penggunaan surat beharga cek maupun bilyet
giro sebagai alat pembayaran di Indonesia.
Berdasarkan Perpu No. 1 Tahun 1971, maka pada saat ini penarikan cek kosong
bukan lagi dianggap sebagai suatu kejahatan. Sehingga tidak terdapat lagi perbedaan
yang signifikan antara penarikan cek kosong dengan bilyet giro kosong dari segi hukum
pidana.Cek dan Bilyet Giro sendiri merupakan alat pembayaran, sedangkan kegagalan
pembayaran utang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu keadaan apabila salah
satu pihak di dalam satu perjanjian tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya dan
bukan karena keadaan memaksa (overmacht).70
Penarik Cek dan Bilyet Giro berkewajiban pada si tertarik (bank) untuk
mengusahakan agar pada hari bayarnya di bank pembayarnya telah tersedia dana yang
cukup guna pembayaran Cek dan Bilyet Giro tersebut.71 Kewajiban lain yang
terkandung dalam suatu Cek dan Bilyet Giro adalah kewajiban regres (regres placht),
yaitu penarik harus tanggung jawab atas pembayaran Cek dan Bilyet Giro yang
ditariknya.
Setiap
klausul
yang
bermaksud
untuk
mengesampingkan
kewajiban/tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak tertulis/tidak ada.72

68

Joni Emirzon, 2002, Hukum Surat-Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia, Jakarta:
Rajawali Press. hal 2-3
69
Ibid.
70
Salim H.S. 2006. Hukum Kontrak, cet. Ke 4. Jakarta, Sinar Grafika, h. 96
71
Pasal 190 a Kitab Undang-undang Hukum Dagang
72
Pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
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Berdasarkan uraian di atas, maka bagaimanakah pertimbangan hakim menilai
pembayaran dengan cek kosong sebagai perbuatan melawan hukum dan pembayaran
dengan bilyet giro kosong sebagai perbuatan wanprestasi?
TEORI DAN METODOLOGI
Cek diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 178 sampai dengan
229. Menurut ketentuan pasal 178 KUHD, cek mempunyai ciri- ciri yaitu:73
1. Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu
ditulisnya;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik);
4. Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakaukan;
5. Tanggal dan tempat cek ditariknya;
6. Tandatangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).
Personil yang terlibat dalam surat cek adalah penerbit (orang yang menarik);
tersangkut (yaitu Bank); pembawa (orang yang ditunjuk); pemegang (orang yang diberi
hak); pengganti (orang yang menggantikan pemegang atau kepada endosemen. Cek
tersebut harus dibayarkan oleh tersangkut atas perintah penerbit selama cek tersebut
tidak dibatalkan oleh penerbit. Meskipun cek tersebut dapat dibatalkan namun tetap
harus menunggu masa penawaran berakhir yaitu setelah 70 hari dari selama cek tersebut
belum diambil atau diuangkan kepada bank oleh pemegang.74
Syarat-syarat formil Bilyet Giro adalah: (1) Nama Bilyet Giro dan nomor seri
harus tercantum pada formulir Bilyet Giro, (2) Perintah yang jelas tanpa syarat untuk
memindahbukukan sejumlah dana atas beban saldo penarik, yang harus telah tersedia
cukup pada saat berlakunya amanat yang terkandung di dalam Bilyet Giro tersebut, (3)
Nama dan tempat Bank yang diperintahkan melakukan pemindahbukuan tersebut, (4)
Nama pihak yang harus menerima pemindahbukuan dana, (5) Tanda tangan penarik dan
cap/stempel pada badan usaha jika penarik merupakan perusahaan, (6) Jumlah dana
yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun bentuk huruf, (7) Tempat dan tanggal
penarikan, (8) Tanggal mula efektif berlakunya amanat/perintah dalam Bilyet Giro
tersebut, dan (9) Nama bank dimana orang atau pihak yang harus menerimadana
pemindahbukuan tersebut memelihara rekening, sepanjang nama bank penerima
diketahui oleh penarik.75
Adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam penggunaan cek dan bilyet
giro yang menimbulkan akibat hukum pidana, yaitu: 76
1. Arrest Hoge Raad W. 9145, tertanggal 01 November 1920, kaidah hukumnya adalah :
―Bahwa tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai
sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang
sesungguhnya tidak benar‖;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 133 K/Kr/1973, tertanggal 15 November
1978, kaidah hukumnya adalah : ―Bahwa seseorang menyerahkan cek, padahal ia

73

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 2002, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Yogyakarta: Universitas
Gajah Mada, hal: 191
74
Ibid
75
Mashudi dan Moch Chidir Ali, 2008, Surat Berharga, Bandung: Mandar Maju, hal:19-22
76
J. Satrio, 2005 Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I, Bandung : Citra Aditya
Bakti
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mengetahui bahwa cek itu tidak ada dananya, perbuatannya merupakan tipu muslihat
sebagai termaksud dalam Pasal 378 KUHP‖;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1036 K/Pid/1989, tertanggal 31 Agustus 1992,
kaidah hukumnya adalah: ―Bahwa karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar
mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi Korban tidak ada dananya atau
dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti‖.
―Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap
perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain
mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian
tersebut. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif)
orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban
menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak
tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama
warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.77
Kategori melawan hukum yaitu: perbuatan melawan hukum karena kesengajaan,
perbuatan melawan hukum karena ketidaksengajaan/tanpa kesalahan.tanpa kelalaian,
perbuatan melawan hukum karena kelalaian (culpa). Unsur-unsur dari melawan hukum
adalah: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan
dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban (materiil/immateriil), adanya hubungan
kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. 78 Pada prinsipnya perbuatan melawan
hukum secara pidana adalahmelawan hukum secara formal (melanggar aturan
perundangan) jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan dapat dibuktikan.
Sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya
kepentingan pribadi, pelanggaran kepatutan, kelaziman didalam pergaulan masyarakat
yang pengertiannya sama dengan melanggar hukum (onrechtmatige).79
Wanprestasi adalah wujud dari tidak terpenuhinya perikatan itu, dapat berupa: 1.
Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan 2. Debitur terlambat memenuhi
perikatan, atau 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.Wanprestasi
merupakan implikasi dari tidak dilaksanakannya kewajiban dalam suatu perjanjian. Hak
dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal
1320 KUHPerdata.
Sedangkan, delik penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP
memiliki rumusan, sebagai berikut: ―Barangsiapa dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai
nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
membujuk orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya
memberi utang atau menghapuskan piutang diancam karena penipuan‖. Suatu perbuatan
dapat dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana penipuan jika perbuatan tersebut
memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP.
Suatu perjanjian yang lahir oleh adanya tipu muslihat mengandung kehendak
yang cacat, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.
Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, bahwa: ―Tiada suatu persetujuanpun mempunyai
kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh karena paksaan atau
penipuan‖. Merujuk pada ketentuan di atas, maka ada atau tidaknya unsur penipuan
77

Mariam Darus Badrulzaman, 2006, KUH Perdata Buku III, HUkum Perikatan Dengan Penjelasan,
Bandung: Alumni, hlm. 146
78
Munir Fuady, 2005. Perbuatan Melawan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
79
Djojodierdjo, MA Moegni, 2009, Perbuatan Melawan Hukum, , Jakarta: Pradnya Paramita.
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dalam suatu perjanjian harus dilihat pada saat proses kesepakatan tersebut dibuat, bukan
pada saat terjadinya wanprestasi. Menurut J. Satrio, bahwa : ―Suatu perjanjian
mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan yang daya akalnya
menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga
pihak lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian‖. 80
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan
mempergunakan data sekunder atau bahan pustaka sebagai dasar penelitian. Alat
pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis
digunakan secara normatif, teknik analisa isi atau content anaysis. Dengan cara
menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada
pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan
pokok permasalahan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Putusan Lepas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar No.
337/Pid.B/2011/PN.Mks.
Dalam putusan kasasi No. 871 K/Pid/2012 Majelis Hakim Mahkamah Agung
memeriksa kembali perkara No. 337/Pid.B/2011/PN.Mks dan memutus Terdakwa
terbukti melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan
turut serta dalam tindak pidana penipuan. Majelis Hakim mempertimbangkan unsur
pasal 378 KUHP ―rangkaiaan kata-kata bohong‖ yang dilakukan oleh para
Terdakwa dan kerugian yang dialami oleh PT. Rodamas Baja Inti. Majelis Hakim
Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan
saksi-saksi ahli, alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar.
Putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan
fakta-fakta persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah pula
keliru menafsirkan perjanjian jual beli No. : 147/RMBI/2004, tanggal 1 Desember
2004 sebagai dasar alasan pembenar atas tindakan para Terdakwa dalam
melaksanakan perjanjian tersebut berupa pembayaran dengan menggunakan cek
yang ternyata tidak ada dananya dan pembarteran atas 7 '(tujuh) bidang tanah yang
ternyata bersengketa adalah sebagai Konsekuensi yang timbul sebagai akibat
adanya perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.
Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum, pertimbangan hakim secara
umum adalah bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi
perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Pertimbangan
hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang
menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembenar dan
alasan pemaaf. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari
KUHP.
Putusan kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Nomor 871 K/Pid/2012
menjatuhkan putusan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
80

J. Satrio, 2005, Hukum Perikatan,Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I,. PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung.
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melakukan turut serta dalam tindak pidana penipuan sesuai dakwaan pertama Jaksa
Penuntut Umum Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sudah sangat tepat.
Hubungan hukum antara penarik dengan penerima dimulai dengan adanya
hubungan bisnis, dalam hal ini adanya suatu perjanjian, maka tidak selamanya
perjanjian yang dibuat antara pihak penarik dengan penerima apabila terjadi
perselisihan hukum diselesaikan secara perdata. Bahkan, perjanjian yang dibuat
dengan adanya unsur penipuan di dalamnya harus dibuktikan terlebih dahulu
penipuan tersebut. Pembuktian tindak pidana penipuan hanya dapat diselesaikan
secara pidana.
Ditinjau dari segi hukum perikatan, perbuatan debitur yang menyerahkan cek yang
demikian tersebut untuk dijadikan jaminan utangnya kepada kreditur adalah
merupakan perikatan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perikatan yang
demikian tersebut diberikan karena adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh
debitur kepada kreditur. Berdasarkan ketetapan Pasal 1328 KUH Perdata, apabila di
dalam perjanjian terdapat unsur penipuan di dalamnya, maka penipuan tersebut
harus dibuktikan terlebih dahulu. Konsekuensi ketentuan tersebut, pihak penerima
cek kosong dapat membuat laporan pengaduan kepada Kepolisian RI dengan dasar
tindak pidana penipuan sesuai Pasal 378 KUHP atau tindak pidana penggelapan
sesuai Pasal 372 KUHP atau tindak pidana pembelian barang tanpa membayar dan
menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a KUHP.
Hubungan antara penarik dan penerima awalnya selalu ada perikatan, baik tertulis
maupun tidak tertulis. Pada saat terjadinya suatu kesepakatan antara debitur dengan
kreditur dalam hubungan transaksi bisnis dengan menggunakan cek tersebut,
debitur selaku penarik menyerahkan cek kepada kreditur. Ketika penyerahan
terjadi, debitur harus mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa uang yang ada
dalam rekening gironya harus cukup. Dengan kata lain, sewaktu jangka waktu yang
diperjanjikan sebelumnya semakin dekat, maka debitur pun harus memastikan dana
di dalam rekening gironya harus mencukupi nilai dari cek yang telah
dikeluarkannya. Apabila terbukti pihak debitur sengaja mengabaikan ketersediaan
uang yang menjadi kewajiban bayarnya, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan
yang memenuhi unsur penipuan seperti ditetapkan dalam Pasal 378 KUHP.
2. Putusan Bebas Terhadap Penipuan (Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
155/Pid.B/2011/PN.SLMN)
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku
delik penipuan tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, karena berdasarkan
fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan terdakwa menggunakan martabat
palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat. Jaksa Penuntut Umum membuat
surat dakwaan dengan bentuk alternatif tidak sesuai dengan bentuk-bentuk surat
dakwaan didalam pedoman pembuatan surat dakwaan yang dikeluarkan oleh
Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta pada bulan April tahun 1985.
Majelis hakim memutus bebas karena didalam pertimbangannya perbuatan
terdakwa dianggap bukan merupakan delik melainkan perbuatan wanprestasi dalam
hukum perdata. Untuk mengetahui kapan terjadinya ―wanprestasi‖, dan kapan
terjadi ―penipuan‖ terletak pada niat seseorang, sebelum kontrak ditutup sejak awal
sudah ―niat‖ tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan ―penipuan‖. Jika setelah
kontak ditutup ―niat‖ tidak baik seseorang itu timbul, maka ini merupakan
perbuatan ―wanprestasi‖. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan gugatan dengan
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dasar Pasal 1365 Jo. 1382 BW, dengan tujuan pembatalan kontrak dan pemenuhan
prestasi serta ganti rugi.
Namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan terdakwa menggunakan martabat
palsu, rangkaian kata bohong, dan tipu muslihat, hal tersebut seharusnya telah
memenuhi unsur dalam Pasal 378 KUHP. Terkait unsur subyektif yaitu ―dengan
melawan hukum‖ sudah jelas terlihat dalam perkataan bohong tentang proyek sabo
merapi dengan mengaku sebagai karyawan PT. Wijaya Karya, yang telah
memenangkan tender untuk pembuatan proyek Sabo Merapi, serta diberikannya cek
kosong oleh terdakwa sehingga unsur ini terbukti.
Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur
dalam Pasal 1365 KUH.Perdata, dalam Buku III KUH.Perdata, pada bagian tentang
perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, yang berbunyi : ―Tiap
perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti
kerugian tersebut‖.
Perbedaan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan
hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka
dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping
mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum
(perdata), maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja.81
Dalam hal penggunaan cek dan/atau bilyet giro sebagai jaminan utang dalam
hubungan bisnis dapat dikategorikan sebagai perbuatan perdata maupun perbuatan
pidana harus dilihat dari sifat penggunaannya yaitu bahwa perbuatan tersebut harus
melanggar kepentingan umum barulah dapat dikategorikan sebagai perbuatan
pidana. Akan tetapi, apabila perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata,
maka penggunaan cek dan bilyet giro tersebut harus hanya melanggar kepentingan
pribadi saja.
KUHAP mengenal dua jenis putusan yang tidak bersifat pemidanaan, yaitu :
putusan bebas dari segala tuntuan hukum (vrijspraak) dan putusan lepas dari segala
tuntutan hukum (onstslag van rechtvervolging). Yang dimaksud dengan putusan
bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang
pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 82 Sedangkan
putusan lepas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu
tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.83
Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan yang
didakwakan terbukti, namun bukan merupakan tindak pidana. Artinya, semua unsur
tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan relevan dengan perbuatan
materiil yang didakwakan. Namun dalam rumusan Pasal 378 KUHP ―melawan
hukum‖ menjadi bagian dari unsur tindak pidana, sehingga untuk terbuktinya Pasal
378 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur melawan hukum, sedangkan
dalam wanprestasi tidak mengandung unsur melawan hukum, melainkan hanyalah
unsur melawan perikatan yang bersifat privat/perseorangan.
81

Munir Fuady. 2005. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung : Citra Aditya
Bakti, hlm. 22
82
Pasal 191 ayat (1) KUHAP
83
Pasal 191 ayat (2) KUHAP
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Sesuai dengan definisi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur tentang
pelanggaran-pelanggaran
dan
kejahatan-kejahatan
terhadap kepentingan
umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu
penderitaan atau siksaan. Hukum perdata, adalah rangkaian peraturan-peraturan
hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain,
dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.84
3. Putusan Mahkamah Agung NO 1827K/Pid/2004
Tindak pidana penerbitan bilyet giro kosong terdapat dalam putusan Hakim NO
01/Pid.B/2004/ PN.YK, yang mana Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta
memutuskan kasus mengenai bilyet giro kosong merupakan tindak pidana penipuan
yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Penerbitan bilyet giro kosong dalam Putusan
Hakim NO 16/PID/2004/PTY dan putusan NO 1827K/Pid/2004/MA mengatakan
bahwa penerbitan bilyet giro kosong bukan merupakan perbuatan pidana melainkan
masalah keperdataan.
Perbedaan putusan di tingkat Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan Pengadilan
Tinggi Yogyakarta dan Mahkamah Agung, menyebutkan bahwasanya Putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan dimana putusan tersebut yang telah
diuraikan sebelumnya yakni dalam penafsiran Pasal 378 KUHP terdakwa Harjo
Mulyo Pawiro alias Achen dinyatakan melakukan tindak pidana penipuan. Putusan
Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti
melakukan tindak pidana penipuan akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan
merupakan perbuatan pidana dan terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan
hukum dikarenakan di dalam pertimbangan Hakim perbuatan yang dilakukan oleh
terdakwa merupakan masalah keperdataan bukan merupakan perbuatan pidana.
Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum
dan terdakwa.
Terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum
dalam konteks pidana, yaitu penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat
untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa
mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek
kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal
bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara
mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang
dikeluarkannya,
maka
perbuatannya
itu
berubah
konteksnya
dari
wedderechtelijkheid(perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana) menjadi
onrechtmatigedaad (perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata).
Tidak adanya niat,dengan ―dapat dibuktikan adanya pembayaran‖ yang dilakukan
oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun hanya
sebahagian telah merubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari
perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan
hukum dalam konteks perdata. Sebaliknya, apabila sejak dari awal penarikan cek
kosong, penarik ―telah mempunyai niat‖ untuk melakukan penipuan dengan
menggunakan cek dan bilyet giro sebagai ―alat melakukan tindak pidana‖ dan
―dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun‖ terhadap cek dan bilyet giro
yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori
perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana.
84

C.S.T. Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
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Debitur yang menyerahkan cek dan bilyet giro kosong terdapat 2 (dua)
pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban secara pidana, maupun
pertanggungjawaban secara perdata. Debitur yang menerbitkan cek dan/atau bilyet
giro untuk meyakinkan kreditur bahwa dirinya sanggup memenuhi kewajibannya,
tapi diketahuinya bahwa dirinya tidak sanggup untuk melakukan pembayaran dan
mempunyai niat untuk melakukan tipu muslihat, maka dapat dikenakan sanksi
pidana.
Pertanggungjawaban secara perdata, bagi debitur yang menerbitkan cek dan/atau
giro kosong kepada kreditur untukdijadikan sebagai jaminan utangnya, maka harus
dilihat terlebih dahulu hubungan hukum kenapa cek dan/atau bilyet giro tersebut
terbit/timbul. Apabila cek dan/atau bilyet giro tersebut diterbitkan dikarenakan
adanya hubungan bisnis, maka terdapat hubungan bisnis debitur yang menerbitkan
cek dan/atau bilyet giro tersebut hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara
perdata, bukan secara pidana.

KESIMPULAN
Pertimbangan hakim menilai pembayaran dengan cek kosong sebagai perbuatan
melawan hukum harus dibuktikan unsur-unsur melawan hukum secara pidana penipuan
sesuai Pasal 378 KUHP atau penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP maupun pembelian
barang tanpa membayar dan menjadikannya sebagai mata pencarian sesuai Pasal 379a
KUHP, maupun Pasal 1328 KUHPerdata.Pertimbangan hakim menilai pembayaran
dengan bilyet giro kosong sebagai perbuatan wanprestasiadalah akibat dari adanya
perikatan dalam perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata sesuai ketetapan
pada Pasal 1320-Pasal 1321 KUHPerdata, dan dapat melakukan gugatan berdasarkan
Pasal 1365 KUHPerdata Jo. Pasal 1382 BW.
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ABSTRACT
This article aims to find out and analyze the legal position over the publication of the deed of
Death towards the transition of land rights property rights due to inheritance. This article is an
article of law or doctrinal dogmatik, or juridical normative method. Approach to analyze or
harmonise the clauses in the legislation and regulations implementing good local regulations or
decisions of the Minister. Legal materials analysis techniques used in this article is with the
method of reasoning deduction. The method of reasoning deduction is used for drawing
conclusions from things that are commonly headed into special incidental who then pulled into
a conclusion. The results of this article shows that the legal position over the publication of the
deed of Death towards the transition of land rights property rights because inheritance is the
authentic deed recorded and issued by the Office of civil registration population and
City/County. From the evidence it is a party that is very valuable to prove, that is called a
certificate. A deed is a piece of writing that is deliberately made to be used as evidence of an
event and signed. Evidence that there is a group which has a special evidentiary force that is
called authentic deed. Article Act 1868 book of the Civil Code states that "an authentic deed is a
deed which is made in the form prescribed by law or before the public officer authorized to act
in place of that was made." As an employee of the public meant above applies a notary public, a
judge, a Court interpreter at a sita, an officer of the civil registry, and so on. Thus the deed-a
deed made by officers of the authentic deed has the power of proof.
Keywords: Death Certificate; Evidence, The Transition Of Land Right, Property Rights,
Inheritance

ABSTRAK
Artikelini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum atas penerbitan Akta
Kematian terhadap peralihan hak atas tanah Hak Milik karena pewarisan. Artikel ini merupakan
artikel hukum doktrinal atau dogmatik, atau metode yuridis normatif. Pendekatan yang
dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksana baik Peraturan Daerah atau Keputusan Menteri. Teknik
analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan metode penalaran
deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal yang
bersifat umum menuju ke dalam hal yang bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu
kesimpulan. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum atas penerbitan Akta
Kematian terhadap peralihan hak atas tanah Hak Milik karena pewarisan merupakan akta
otentik yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota/Kabupaten. Dari bukti-bukti tulisan itu adalah segolongan yang sangat berharga untuk
pembuktian, yaitu yang dinamakan akta. Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan
sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Bukti tulisan
tersebut ada suatu golongan yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa yaitu yang
dinamakan akta otentik. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
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―suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang
oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.‖
Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan diatas berlaku seorang notaris, seorang hakim,
seorang juru sita pada suatu Pengadilan, seorang pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.
Dengan demikian akta-akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai tersebut merupakan akta otentik
yang mempunyai kekuatan pembuktian istimewa.
Kata Kunci: Akta Kematian, Alat Bukti, Peralihan Hak Atas Tanah, Hak Milik, Pewarisan

L. Pendahuluan
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, begitu kata-kata dalam
Penjelasan undang-undang dasar (UUD) kita. Dalam praktik, pikiran kita pada
umumnya lalu melompat kepada rule of law. Artinya, rumusan dalam UUD itu lalu
kita praktikkan dengan doktrin dan asas yang ada pada rule of law tersebut.
Sepertinya itu adalah sudah semestinya dan menjadi (satu-satunya) cara untuk
mempraktikkan ―negara berdasar hukum‖, yang benar. Posisi negara di Indonesia
dalam hukum juga memerlukan perhatian tersendiri, karena cukup berbeda dengan
sosok dan kehadiran negara itu dalam pikiran liberal rule of law. Di situ masyarakat
dan negara berhadap-hadapan dalam posisi konfrontatif, dan oleh karena itu, harus
dibikin pagar-pagar untuk melindungi rakyat (Satjipto Rahardjo, 2006: 11).
Law inforcement (penegakan hukum) memiliki 3 unsur yang harus selalu
diperhatikan yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum, dan unsur kemanfaatan.
Ketiga unsur tersebut merupakan suatu hal yang dicita-citakan dari tujuan hukum
itu sendiri. Salah satu asas didalam hukum administrasi negara mengenal asas
Principle of Legality (kepastian hukum) dimana asas tersebut menghendaki
dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan keputusan badan atau
pejabat administrasi negara. Asas tersebut menjelaskan bahwa lahirnya keputusan
badan atau pejabat administrasi negara menjadi dasar hukum legal procedural dari
akibat hukum dan peristiwa hukum yang ditimbulkannya.
Hak-hak penguasaan atas tanah didalam Undang-Undang Pokok Agraria
diatur dan sekaligus ditetapkan diantaranya adalah hak-hak perorangan atau
individual yang memiliki aspek perdata. Hak perorangan atau individual tersebut
termasuk hak atas tanah negara, Undang-Undang Pokok Agraria menentukan
bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil
Hutan, dan hak-hak Lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
termasuk Hak Pengelolaan, Hak Perseorangan atau individu adalah hak yang
memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, kelompok, orang
secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai,
menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak
perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak
tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun(Urip Santoso, 2005: 82).
Sertifikat Hak Atas Tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat
didalam bukti pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang
yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari
tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas
tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan
hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan
pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain (Adrian Sutedi, 2006: 23).
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Sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum secara efektif
menunjukkan potensinya untuk mengatur disebut peristiwa hukum. Peristiwa
hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu
peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum
didalamnya dapat diwujudkan. Suatu peraturan hukum yang mengatur tentang
kewarisan karena kematian akan tetap merupakan rumusan kata-kata yang diam
sampai ada seorang yang meninggal dan menimbulkan masalah kewarisan. Hukum
waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan
merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan (Eman Suparman, 2007: 1).
Kematian orang tersebut merupakan suatu peristiwa hukum. Secara lebih
terperinci kita bisa mengatakan bahwa apabila dalam masyarakat timbul suatu
peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan
hukum, maka peraturan hukum itu dapat dikenakan kepada peristiwa tersebut. Pasal
44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan menjelaskan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh pihak
tertentu yang berada di domisili penduduk kepada Instansi Catatan Sipil yang
dicatatkan di Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Akta
Kematian tersebut dalam peralihan hak atas tanah Hak Milik karena pewarisan
digunakan sebagai alat bukti dan dasar penentuan ahli waris didalam Surat
Keterangan Waris yang dikuatkan oleh Camat dan diketahui oleh Lurah ataupun
yang dibuat oleh Notaris.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria Pasal 23 menjelaskan bahwa hak milik dalam setiap peralihan, hapusnya
dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan karena merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan
pembebanan hak tersebut. Berbeda halnya didalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa
pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah
didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang
menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan
sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat
kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda
bukti sebagai ahli waris.
Prosedur didalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan
Pengaturan Pertanahan bahwa syarat dalam peralihan hak atas tanah Hak Milik
karena pewarisan atau wasiat tidak mencantumkan Surat Kematian ataupun Akta
Kematian didalamnya. Hal lain ditemukan dalam praktek bahwa Kantor Pertanahan
Kabupaten Karanganyar menerima Surat Kematian yang dibuat oleh dan
ditandatangani Kepala Desa sebagai salah satu alat bukti dan syarat permohonan
peralihan hak atas tanah Hak Milik karena pewarisan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur
kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa untuk membuat Surat Kematian
seseorang sebagai salah satu alat bukti khusunya dalam peralihan hak atas tanah
Hak Milik karena pewarisan. Oleh karena itu, Kepala Desa yang membuatkan Surat
Kematian seseorang tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab secara
hukum. Ke dua aturan tersebut antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
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tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa menjadi dasar hukum permasalahan hukum pembuktian peristiwa
kematian seseorang sebagai salah satu alat bukti dalam peralihan hak atas tanah
Hak Milik karena pewarisan.
Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, artikel ini
hendak membahas mengenai bagaimanakah kedudukan hukum atas penerbitan
Akta Kematian terhadap peralihan hak atas tanah Hak Milik karena pewarisan.
M. Metode Penelitian
Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal
legal research) atau dogmatik, atau metode yuridis normatif atau juga disebut
sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum doktrinal merupakan
penelitian yang menggunakan pendekatan hukum serta dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan metode penalaran deduksi. Metode penalaran deduksi ini digunakan untuk
menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju ke dalam hal yang
bersifat khusus yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan.
N. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Akta Kematian merupakan produk dari Keputusan Tata Usaha Negara yang
dikeluarkan oleh Instansi Catatan Sipil dimana telah diatur didalam Peraturan
Perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya Pasal 17 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Pemerintah
kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan
Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan
kewenangan meliputi:
a) Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b) Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
Administrasi Kependudukan;
c) Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e) Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan;
f) Penugasan kepada desa atau nama lain untuk menyelenggarakan sebagian
urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g) Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; dan
h) Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Desa berwenang :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
d. Menetapkan Peraturan Desa;
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e.
f.
g.
h.

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Membina kehidupan masyarakat Desa;
Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
Peraturan-peraturan bisa diperingkat dalam sejenis piramid, dari peraturan
yang rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Ketika peraturan-peraturan berkonflik,
peraturan yang lebih tinggi mengontrol peraturan yang lebih rendah. Dalam suatu
sistem konstitusional, peraturan-peraturan konstitusional memiliki validitas yang
lebih tinggi daripada peraturan-peraturan perundangan biasa. Sebuah undangundang pada gilirannya memiliki otoritas yang lebih tinggi dari sebuah ordinasi
kota atau suatu regulasi administratif. Biasanya, validitas yang semakin tinggi tidak
berarti bahwa peraturan tersebut secara moral lebih sempurna, melainkan hanya
bahwa mereka yang membuatnya berdiri lebih tinggi dalam piramida pemerintahan
(Lawrence M. Friedman, 2009: 52).
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan bahwa :
1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai
berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.
2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan
hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Perbuatan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara diatur oleh Peraturan
Perundang-undangan yang mempunyai akibat hukum dari suatu peristiwa hukum.
Dalam Hukum Administrasi yang penting adalah tindakan pemerintah yang
tergolong tindakan hukum (rechtshandelingen). Adapun tindakan pemerintah yang
tergolong tindakan hukum (rechtshandelingen), yakni (Titik Triwulan T dan Ismu
Gunadi Widodo, 2011: 308):
a. Tindakan menurut hukum privat.
b. Tindakan menurut hukum publik.
Keputusan-keputusan Hukum Tata Usaha Negara merupakan penetapan
tertulis yang dikeluarkan oleh badan-badan atau pejabat tata usaha negara
berdasarkan atas (R. Soegijatno Tjakranegara, 2000: 4) :
1) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2) Bersifat konkret;
3) Individual; dan
4) Final.
Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa ―setiap
orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk
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meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib
membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.‖ Pembuktian
hak yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ditujukan kepada setiap orang yang
mempunyai suatu hak dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan mempunyai
akibat hukum yang dinamakan peristiwa hukum. Menurut Pasal 1866 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 164 RIB (Pasal 283 RDS) alat-alat
bukti dalam perkara perdata terdiri atas :
1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.
Alat-alat bukti yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa dalam suatu
perkara perdata alat bukti (alat pembuktian) yang utama adalah tulisan. Dari buktibukti tulisan itu adalah segolongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu
yang dinamakan akta. Suatu akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja
dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Bukti
tulisan tersebut ada suatu golongan yang mempunyai suatu kekuatan pembuktia
istimewa yaitu yang dinamakan akta otentik.
Kejahatan mengenai pemalsuan adalah suatu tindak kejahatan yang
didalamnya mengandung unsure suatu keadaan ketidakbenaran atau palsu atas
suatu objek yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal
sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya, sedangkan perbuatan memalsu
adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang
tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi
lain atau berbeda dengan isi surat semula (Adami Chazawi, 2001: 97).
Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan
sehingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong
kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang
sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan
sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini
orang lain terpedaya dan mempercaya bahwa keadaan yang digambarkan atas
barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli (Adami Chazawi, 2001: 97).
Pemalsuan terhadap tulisan atau data terjadi apabila isinya atau datanya tidak
benar. Kejahatan pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII
buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan
menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu :
a) Pemalsuan surat pada umumnya, bentuk pokok pemalsuan surat
(Pasal 263)
b) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
c) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik
(Pasal 266)
d) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268)
e) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271)
f) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
g) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)
Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
―suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan
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undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di
tempat akta itu dibuat.‖ Sebagai pegawai umum yang dimaksudkan diatas berlaku
seorang notaris, seorang hakim, seorang juru sita pada suatu Pengadilan, seorang
pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya. Dengan demikian akta-akta yang dibuat
oleh pegawai-pegawai tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian istimewa.
Berdasarkan substansi Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
terdapat 3 syarat suatu akta autentik itu, yaitu (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 48) :
1. Dibuat oleh atau di depan pegawai-pegawai umum yang berkuasa
(pejabat public yang berwenang). Contohnya akta yang dibuat oleh
notaries, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan
sebagainya. Hal yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang
dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum
(rechtmatig).
2. Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh UndangUndang.
3. Akta itu dibuat di tempat pejabat publik itu berwenang atau di tempat
kedudukan hukum pejabat publik tersebut.
Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu
saja tidak terpenuhi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidaklah autentik dan hanya
memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Syarat suatu akta
autentik itu menjadi sangat penting dalam ranah hukum pembuktian karena suatu
akta autentik itu memiliki kekuatan pembuktian yang penuh dan sempurna
(probatio plena), pembuktian terhadap akta autentik itu tidak lagi memerlukan alat
bukti lain, selain akta autentik itu sendiri, serta akta autentik itu harus tetap
dianggap benar selama belum ada pembuktian yang dapat membuktikan autentisitas
akta tersebut (Eddy O.S. Hiariej, 2012: 49).
Serupa dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
menjelaskan bahwa ―bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli
warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta
otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat
didalamnya.‖ Suatu akta otentik terdapat tiga macam kekuatan, yaitu (R. Subekti,
2007: 29) :
a. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan
apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil);
b. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguhsungguh peristiwa yang disebutkan disitu telah terjadi (kekuatan
pembuktian materiil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian
―mengikat‖);
c. Membuktikan tidak saja antara para pihak yang bersangkutan tetapi
juga terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta
kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka pegawai umum
(notaries) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
Kekuatan yang kedua tersebut itu sebagaimana sudah diuraikan
diatas, dinamakan kekuatan mengikat yang pada hakekatnya
bertujuan menetapkan kedudukan antara pihak satu sama lain pada
kedudukan yang teruraikan didalam akta.
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Terdapat beberapa faktor yang menjadi persyaratan utama sosialisasi
manajemen pertanahan pada Kementerian Pertanahan, supaya sosialisasi tersebut
berjalan sukses nantinya dalam menerapkan manajemen pertanahan, walaupun
masih banyak aspek lainnya yang perlu didiskusikan, faktor-faktor tersebut antara
lain sebagai berikut (Makmur Supriyatno, 2014: 93) :
1) Legalitas bagi seluruh organisasi dalam upaya-upaya sosialisasi;
2) Mekanisme dan prosedur yang memadai untuk proses pengambilan
keputusan manajerial dan pengawasan;
3) Regulasi bagi terciptanya akuntabilitas;
4) Mengikutsertakan seluruh partisipan dalam tahap implementasi dari
pengambilan keputusan.
Pemberian otonomi daerah dalam bidang pertanahan sebagai salah satu
bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota berdasarkan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
wewenang bidang tersebut secara utuh berada dikabupaten/kota. Wewenang yang
berada di kabupaten/kota mengenai pertanahan sebatas yang bersifat lokalitas, dan
tidak bersifat nasional.
Pemberian otonomi tersebut berada dalam bingkai negara kesatuan,
kebebasan untuk mengatur dan mengurus bidang pertanahan akan tetap dilakukan
dalam rangka kebijakan dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang
berlaku nasional sebagai yang dinyatakan dari kata-kata ―sesuai peraturan
perundang-undangan‖. Sehubungan dengan itu, otonomi jelas tidak diartikan
sebagai penyerahan pengaturan dan pengurusan segala segi masalah pertanahan
sepenuhnya kepada daerah kabupaten dan kota masing-masing, tetapi ada
kewenangan-kewenangan pengaturan hal-hal yang bersifat pokok dan umum, serta
pembinaan pada pemerintah pusat terhadap pelaksanaan kewenangan otonomi
tersebut oleh pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, kendati daerah
akan dan memang harus memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya
yang beragam, tetapi akan tetap terjamin keserasian yang bersifat nasional (Arie
Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, 2009: 58).
Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah menurut Pasal 3 Peraturan
Pemeritah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah ialah :
a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai
hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak
didaerah kerjanya.
b. Untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang
membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara
khusus dalam penunjukannya.
Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib
Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan
blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya
harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah dipahami oleh
penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui
atau mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang
dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan
atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain
dokumen kependudukan memiliki insentif atau benefit bagi pemegang dokumen
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atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai
pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang
harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif melalui Aspek
Landasan Hukum.
Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam
pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum, adalah sangat
fundamental, karena terkait dengan eksistensi negara (NKRI) sebagaimana nilainilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945. Di samping itu hendaknya dapat
menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan
kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya baik
sebagai warga negara maupun sebagai penduduk Indonesia. Peraturan perundangundangan yang dibutuhkan, haruslah tidak diskriminatif, jelas (tidak multi
interpretatif), tidak saling bertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan
perundang-undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga dapat digunakan
sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta dapat berfungsi mendorong
terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan.
Pencatatan penduduk artinya data-data sebagai penduduk yang dicatatkan.
Tetapi kalau "pencatatan sipil" artinya status sipilnya yang dicatatkan, karena
adanya perubahan pada diri seseorang. Misalnya pencatatan atas kelahiran, artinya
atas perubahan status sipilnya dari yang sebelumnya belum ada di dunia tetapi
karena akibat kelahirannya ia menjadi mempunyai status dan berhak atas hak
sipilnya. Demikian pula bagi pencatatan perkawinan adalah seseorang yang karena
perubahan status sipilnya dari lajan menjadi berstatus kawin yang membawa akibat
hukum karenanya. Sebaliknya pencatatan perceraian, ia merubah status kawin
menjadi status janda atau duda yang juga membawa akibat-akibat hukum.
Termasuk pencatatan kematian, akan membawa akibat dalam hubungan hukum
antara yang meninggal dunia dengan anak-anak, suami atau istri dengan orang tua
maupun saudara-saudaranya, dalam hal ini sering disebut-sebut sebagai ahli
warisnya yang akan menerima segala warisan baik yang positif maupun yang
negatif.
Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan menjelaskan bahwa ―setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua
Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana
setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.‖ Selanjutnya
Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan menjelaskan bahwa ―berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian.‖
Ke dua pasal diatas menjelaskan bahwa setiap kematian seseorang wajib
dilaporkan ke Instansi Catatan Sipil untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Akta
Kematian tersebut berguna sebagai dasar penentuan ahli waris khususnya dalam
peralihan hak atas tanah sebagai dasar Surat Keterangan Waris. Dengan adanya
ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan menjadi keharusan dan kewajiban bagi warga negara Indonesia
untuk melaporkan setiap peristiwa hukum khususnya peristiwa kematian seseorang.
Kurangnya penerapan sanksi perundang-undangan tersebut sangat
berpengaruh terhadap perlindungan hukum pemilik hak atas tanah dan masyarakat
pada umumnya, oleh karena dengan mengacu pada konsep teori kriminalisasi
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khususnya yang terkait dengan tujuan hukum pidana dimaksudkan bahwa setiap
undang-undang pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan demi
kesejahteraan masyarakat beserta anggota-anggotanya, demikian pula dengan
penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki dalam konsep kriminalisasi
dimaksudkan harus sesuai dengan criteria perbuatan yang mendatangkan kerugian
atas warga msyarakat dan perbuatan itu mengakibatkan adnya korban orang lain
termasuk si pembuat (Hambali Thalib, 2009: 153).
Jatuhnya tanah kepada ahli waris, terjadilah pemilikan bersama tanah hak
milik jika tanah tersebut hanya satu-satunya. Akan tetapi, jika pewaris memiliki
tanah tersebut sesuai dengan jumlah ahli waris dan telah dibuatkan surat wasiat,
maka tanah dimaksud telah menjadi milik masing-masing ahli waris. Untuk
memperoleh kekuatan pembuktian tanah dari hasil pewarisan, maka surat
keterangan waris sangat diperlukan disamping sebagai dasar untuk pendaftaran
tanahnya. Namun sampai saat ini, untuk memperoleh surat keterangan waris,
hukum yang berlaku bagi WNI masih berbeda-beda (Adrian Sutedi, 2014: 102).
O. Saran
Akta Kematian merupakan alat bukti yang bersifat otentik dimana
pembuktiannya paling sempurna dalam hal peralihan hak atas tanah hak milik
karena pewarisan. Setiap kematian seseorang wajib dilaporkan, dicatatatkan, dan
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota/Kabupaten
berdasarkan peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pemalsuan
kematian seseorang menggunakan Surat Kematian yang berdasarkan hukum tidak
mempunyai kedudukan yang jelas.
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ABSTRACT
This article discusses the extent to which banks can be protected against the provision of
Housing Loans to the public by using a guarantee of the parent certificate that is still on behalf
of the developer and still pledged in the bank for the process of building a house using a credit
construction facility and is in the process of splitting followed by roya process partial to the
master certificate. The results of this study indicate that in the case of the guarantee is still in
the process of splitting the parent certificate, the bank does not hold the guarantee directly,
while Undang Undang No. 4 Tahun 1996 on the Rights of the Count of Land along with the
Objects Related to the Land has not specifically regulate the protection for the bank in the case
of an empty bank will be collateral, where it makes the bank bear a greater risk. So in practice
it is important to do a legal breakthrough in the form of special arrangements regarding legal
protection for the bank if the guarantee is still a parent certificate.
Keywords : Guarantee, Parent Certificate, Bank, Developer, Credit
ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai sejauh mana bank dapat terlindungi terhadap pemberian Kredit
Pemilikan Rumah kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan sertifikat induk yang
masih atas nama pihak developer dan masih dijaminkan di bank untuk proses pembangunan
rumah menggunakan fasilitas kredit konstruksi serta sedang dalam proses pemecahan yang
diikuti dengan proses roya partial terhadap sertifikat induk tersebut. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa dalam hal jaminan masih dalam proses pemecahan sertipikat induk maka
bank tidak memegang jaminan secara langsung sedang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang berkaitan Dengan Tanah
sama sekali belum mengatur secara khusus tentang perlindungan bagi bank dalam hal bank
kosong akan jaminan, dimana hal tersebut membuat bank menanggung resiko yang lebih besar.
Sehingga dalam praktek tersebut penting untuk dilakukan terobosan hukum berupa pengaturan
khusus mengenai perlindngan hukum bagi bank apabila jaminan masih berupa sertipikat induk.
Kata Kunci : Jaminan, Sertifikat induk, Bank, Developer, Kredit

A. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasionaldiharapkan
dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menujuke arah masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam
rangka memelihara dan meneruskanpembangunan yang berkesinambungan, para pelaku
pembangunan baikpemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan
hukum,memerlukan
dana
yang
besar.
Seiring
dengan
meningkatnya
kegiatanpembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang
sebagianbesar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut
diperolehmelalui kegiatan pinjam meminjam.
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Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akansemakin terasa
perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatanusaha. Hubungan antara
pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhankegiatan usaha suatu perusahaan
erat dengan perkreditan. Hal ini disebabkankarena dunia perbankan ataupun lembaga
keuangan lainnya merupakan mitrausaha bagi perusahaan-perusahaan non keuangan
lainnya.
Kemajuan ekonomi yang pesat serta pertumbuhan penduduk yang terus
meningkat mengakibatkan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat pula. Salah
satunya adalah pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang semakin tinggi
dikarenakan tingkat kepadatan penduduk yang terus meningkat, oleh karena itu
perkembangan bisnis perumahan semakin meningkat hal ini ditandai dengan semakin
eratnya hubungan kerjasama developer perumahan dengan bank sebagai lembaga
pembiayaan dengan sistem kredit.
Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, bisnis di sector properti
perumahan juga mengalami peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada
bisnis perumahan dapat dijdikan indicator membaiknya atau bangkitnya kembali
kegiatan ekonomi. Dengan kata lin, kegiatan di bidang perumahan dapat dijadikan
indicator sebagai aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung.
Namun demikian, perkembangan bisnis perumahan perlu dicermati secara hati-hati
karena dapat memberikan dampak pada dua sisi yang berbeda yakni dapat menjadi
pendorong bagi kegiatan ekonomi dan naiknya berbagai kegiatan disektor lain yang
terkait.
Bank disini berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, bank berfungsi sebagai
fasilitator konsumen dalam hal pembelian rumah kepada developer, adapun fasilitas
yang diberikan bank disini adalah berupa pemberian fasilitas kredit.
Kredit berasal dari ―Credere‖ dari bahasa latin yang artinya percaya. Dalam
bahasa belanda istilahnya Vertrouwen, dalam bahasa inggris Believe atau Trust or
Confidence yang artinya sama yaitu percaya85
Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan
Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan
kredit adalah sebagai berikut :
―penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga‖
Teguh Pudjo Muljono mendefinisikan
bahwa
kredit
adalah
―kemampuan
untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu
pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka
waktu yang disepakati‖86

85

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung : CV Alfabeta, 2004, hlm 93
Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, Jakarta, Primagrafindo,
2007, hlm38
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Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan
oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang
atau
tagihan
yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan
antara pihak bank dengan pihak peminjam dengan suatu janji bahwa
pembayarannya akan dilunasi oleh pihak peminjam sesuai dengan jangka waktu
yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang telah ditetapkan.
Unsur kepercayaan sangatlah penting dalam pemberian fasilitas perbankan dan
juga agar terpenuhinya unsur-unsur dalam perbankan, adapun unsur tersebut dapat
terpenuhi apabila bank dalam proses pemberian kredit menggunakan instrument analisa
yaitu :87
1. Character (watak)
2. Capital (modal)
3. Capacity (kemampuan)
4. Collateral (jaminan)
5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)
Apabila kelima hal diatas dapat dipenuhi maka bank selaku kreditur terbuka
kepada debitur dalam hal pemberian fasilitas kredit, dimana pada umumnya debitur
memberikan jaminan kredit kepada bank untuk menjamin fasilitas kredit yang
diberikan.Kelima syarat-syarat itu merupakan ukuran kemampuan penerimakredit untuk
mengembalikan pinjamannya. Bagi orang bank, nasabah yangmemenuhi kriteria 5C
adalah orang yang sempurna untuk mendapatkanpembiayaan. Bank melihat orang yang
mempunyai karakter kuat, kemampuanmengembalikan uang, jaminan yang berharga,
modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah
mutiara.
Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa krediturdapat
menerima kembali uang yang dipinjamkannya harus memenuhi semuasyarat sebagai
berikut :
1. tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehinggamemungkinkan
debitur membayar kembali utangnya;
2. mudah diidentifikasikan,
3. setiap waktu tersedia untuk dieksekusi;
4. nilai yang tidak mudah merosot;
5. mudah direalisasikan sehingga kreditur dapat menerima dananya untukmelunasi
utang;
6. mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasangatas
agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuanpemegang
jaminan;
7. tidak mahal untuk membuatnya dan merealisasikan.88
Berdasarkan instrument perbankan tersebut yang mana salah satunya adalah
collateral (jaminan), bank sadar betul akan arti pentingnya sebuah lembaga jaminan
dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya terutama ditinjau
dari peranannya yang besar dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi terutamanya.
Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau
pernyataan kesanggupan seorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu
hutang.89 Adapun kegunaan jaminan adalah untuk memberikan hak dan kekuasaan pada
87
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bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut apabila
nasabah cidera janji atau tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah
ditetapkan dalam oerjanjian. Pada umumnya jaminan itu adalah bentuk pengamanan
kredit berupa kebendaan yang berarti menyisihkan suatu bagian dari kekayaan
seseorang dan menyediakannya guna pemenuhan atau pembayaran kewajiban dari
seorang debitur. Barang kekayaan tersebut dapat kepemilikan debitur sendiri ataupun
kekayaan orang lain.
Pembebanan jamiinan kredit didasarkan pada objek bendanya. Jaminan kredit
berupa kenbendaan itu dibagi menjadi dua yaitu :90
1. Benda bergerak yaitu : benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau
dipindahkan atau karena undang undang dianggap sebagai benda bergerak,
seperti hak-hak yang melekat pada benda bergerak atas jaminan benda bergerak
pembebanannya dapat menggunakan gadai atau fidusia
2. Benda tidak bergerak atau tetap yaitu : kebendaan yang karena sifatnya tidak
dapat berpindah atau dipindahkan, karena peruntukannya, atau karena undangundang yang menggolongkannya sebagai benda tidak bergerak lembaga
jaminannya adalah hak tanggungan. Untuk fasilitas kredit pemilikan rumah
dapat menggunakan lembaga jaminan ini.
Dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sertipikatnya masih berupa
sertipikat induk dlam praktiknya masih banyak menimbulkan permasalahan bagi bank
selaku kreditur maupun nasabah selaku debitur.

B. Metode Penelitian
Meode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode penelitian
lapangan91 dengan menggunakan bahan hukum sekunder.92 Untuk pelaksanaannya,
penulis mengumpulkan bahan bahan pustaka dan penelitian lapangan melalui
wawancara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka dalam
keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera. Metode penelitian yang
dipakai adalah metode penelitian normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara
menganalisa bahan-bahan pustaka dibidang hukum yang norma-normanya tertulis.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Proses pemecahan sertipikat dari sertipikat induk menjadi beberapa bagian kecil
yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) membutuhkan waktu yang lama,
sehingga banyak developer perumahan yang menjaminkan sertipikat induk tersebut ke
bank untuk memperoleh pembiayaan atas kredit konstruksi yang digunakan untuk
membangun perumahan tersebut yang diikuti dengan pengurusan perijinan diteruskan
dengan pemecahan sertipikat menjadi SHGB tiap-tiap kavling, apabila telah pecah maka
atas sertipikat induk yang menjadi jaminan terhadap fasilitas kredit konstruksi yang
digunakan oleh developer maka dilakukan roya parsial, roya parsial sendiri dalah suatu
lembaga hukum yang memungkinkan penyelesaian praktis mengenai pembayaran
kembali secara angsuran kredit yang digunakan untuk membangun perumahan.
Mengenai roya parsial apabila hak tanggungan dibebankan untuk jaminan kredit
90
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kontruksi maka dapat diperjanjikan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggunan bahwa
pelunasan utang yang dijamin tersebut dapat dilakukan dengan cara angsuran yang
besarnya sama dengan nilai perbandingan proporsional satuan rumah yang
bersangkutan, yang merupakan bagian dari obyek hak tanggungan.
Dengan dilakukannya pelunasan ini maka satuan rumah yang harganya telah
dilunasi dan telah digunakan untuk membayar angsuran tersebut terbebas dari hak
tanggungan yang semula membebaninya sehingga kemudian hak tanggungan itu hanya
membebani sisa obyek hak tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi.
Ketentuan roya parsial ini sangat membantu dunia perbankan dalam hal pembiayaan,
antara lain untuk mengakomodasi keperluan pembiayaan pembangunan perumahan
tersebut dan kemudian menjualnya kepada konsumen.
Konsumen dalam hal memiliki rumah tersebut banyak yang mengambil
pembiayaan dari bank yang mana untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas
tersebut konsumen dalam hal ini sebagai debitur berkewajiban memberikan jaminan
yaitu berupa rumah tersebut, dan dalam penjualan rumah maka beberapa bank dalam hal
ini melakukan kerjasama dengan pihak developer sehingga bagi konsumen yang
berminat membeli rumah dan akan membe;inya secara kredit bisa mendapatkan fasilitas
Kredit Pemilikan Rumah melalui bank yang bekerjasama dengan pihak developer
tersebut. Dalam hal ini bank menggunakan prinsip kepercayaan terhadap nasabahnya
dikarenakan belum ada sertipikat yang dijaminkan debitur kepada bank karena masih
berupa sertipikat induk, karena bila bank menunggu sampai pemecahan selesai akan
memakan waktu yang lama dan dirasa kurang praktis untuk pihak bank dan debitur.
Oleh karena itu dalam proses pencairannya maka antara debitur dengan bank
ditandatangani sejumlah perjanjian yaitu :
1. Perjanjian Kredit secara Notariil
2. Pengakuan Hutang
3. Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa
Permasalahan yang dihadapi dalam pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah
adalah rumah tersebut sudah siap dipasarkan dan siap dijual kepada masyarakat yaitu
debitur yang mengajukan permohonan Kredit Kepemilikan Rumah terhadap bank, akan
tetapi sertipikat yang akan dijaminkan masih merupaka sertipikat induk. Sehingga
membuat bank tidak memegang jaminan riil dan tidak memiliki hak preferen selama
pemberian kredit masih dengan akta Pernyataan Pemberian Jaminan dan Pemberian
Kuasa (PPJPK).
Namun bank mengambil resiko dengan memenuhi kewajibannya terlebih dahulu
yaitu memberikan sejumlah dana untuk fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah, yang
nantinya apabila sertipikat sudah pecah debitur bersedia untuk menandatangani Akta
Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang ditindaklanjuti dengan pemasangan Hak
Tanggungan.
Dalam prakteknya antara debitur dan developer sebelum pengikatan kredit secra
notariil dengan bank, dilakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terlebih dahulu
dengan pihak notaris yang terdaftar sebagai rekanan bank, dan biasanya pihak bank
telah memiliki rekam jejak kerjasama dengan pihak developer tersebut sehingga
keamanan bank lebih dapat terjaga. Dan dalam hal ini pihak notaris juga memberikan
sebuah janji yang tertuang dalam sebuah cover note yang menyatakan bahwa proses
pemecahan sertipikat induk tersebut dalam kepengurusannya. Sehingga dengan adanya
kerjasama bank dengan developer serta cover note dari pihak notaris, maka bank dapat
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mengetahui sudah sampai sejauh mana proses pemecahan sertipikat induk tersebut
berlangsung.
PPJB merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap bank selama masa
kosongnya jaminan dan debitur terhadap bank. Namun Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1006 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah belum mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan terhadpa bank
apabila jaminan yang diberikan debitur kepada bank masih berupa sertipikat induk.
sementara pemecahan tersebut memakan waktu yang lama sehingga bank mengalami
kekosongan terhadap jaminan, hal tersebut sangat beresiko sekali bagi bank terhadap
adanya wanprestasi dari debitur.
Selama sertipikat induk belum pecah maka bank belum memegang jaminan
berupa sertipikat oleh karena itu bank tidak memegang jaminan apapun terhadap
fasilitas kredit yang telah diberikan dan solusinya adalah dengan Buy Back Guarantee
(BBG).
Buy Back Guarantee (BBG) yaitu perjainjian yang dilakukan oleh bank dengan
developer yang isinya apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya
selama kurang lebih tiga bulan berturut-turut kepada bank, maka bank berhak meminta
sisa pelunasannya kepada developer dan sebaliknya developer berkewajiban
melunasinya. Setelah developer melunasinya maka developer memiliki hak untuk
menyita rumah yang dibeli oleh debitur karena selama masa pembayarannya telah
terjadi wanprestasi terhadap bank.
Apabila sertipikat induk telah pecah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan
atas setiap satuan rumah pada perumahan, maka dilakukan proses peralihan hak dengan
Akta Jual Beli (AJB) yang diikuti dengan proses balik nama keatas nama pemilik hak
tersebut yakni debitur.
Dahulu Buy Back Guarantee berlaku sampai dengan masa peralihan dengan jual beli
akan tetapi sekarang berlaku hanya sampai dengan sertipikat pecah. Alasannya karena
developer merasa terbebani bila buy back guarantee masih berlaku sampai terjadinya
peralihan hak denga jual beli, karena pada saat jual beli sertipikat tersebut telah pecah
dan tercatat atas nama pemilik yaitu developer yang nantinya apabila terjadi jual beli
akan dibalik nama keatas nama debitur.
Setelah proses peralihan hak dengan jual beli dan sertipikat telah selesai
dilakukan balik nama ke atas nama debitur selanjutnya adalah pemasanga hak
tanggungan dengan penandatanganan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT)
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki wewenang terhadap
wilayah dimana objek jaminan yang akan dipasang hak tanggungan berada. Setelah
proses pemasangan hak tanggungan selesai maka terdapat apa yang disebut dengan
Sertipikat Hak Tanggungan (SHT).
Dengan adanya pendaftaran hak tanggungan terhadap jaminan yang deiberikan
debitur maka kreditur memiliki kedudukan diutamakan terhadap kreditur lain juga untuk
menentukan peringkatnya dalam hubungan dengan kreditur-kreditur lain yang juga
memegang hak tanggungan. Penanggalan terhadap buku tanah hak tanggungan yang
bersangkutan asalah tanggal hari kertujuh setelah berkas yang diperlukan untuk
pendaftaran tersebut telah dikirm oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan diterima
lengkap oleh Kantor Pertanahan, jika tanggal hari ketujuh jatuh pada hari libur maka
buku tanah tersebuit diberi tanggal pada hari kerja berikutnya.
Perlindungan terhadap bank atas Kredit Kepemilikan Rumah dengan sertipikat
induk
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Masih minimnya pengaturan mengenai praktek pemasangam hak tanggungan
terhadap KPR bersertipikat induk menyebabkan posisi bank menjadi sulit apabila
debitur wanprestasi terhadap kewajibannya melunasi angsuran kredit. Hal tersebut
ditunjukan melalui beberapa poin dibawah ini :
1. Adanya asas kepercayaan yang diberikan bank terhadap kreditur
Asas Kepercayaan, yaitu bahwasetiap orang yang akan mengadakanperjanjian
akan memenuhi setiap prestasiyang diadakan di antara mereka di bela-kang hari.
Jaminan bank dalam memberikan kredit kepada debitur belum ada dikarenakan
sertipikat yang akan dijadikan jaminan kepada bank masih merupakan sertipikat
yang akan dijadikan jaminan kepada bank masih merupakan sertipikat induk, hal ini
membuat posisi bank menjadi lemah. Karena bank harus memberikan dana terlebih
dahulu kepada developer untuk program kredit yang diambil oleh debitur.
Sementara bank tidak memegang jaminan apapun yang sah tercatat atas nama
debitur. Sehingga bank harus menilai debitur melalui kepercayaan akan kemampuan
debitur untuk membayar kembali kepada bank atas kredit yang diperolehnya.
Hal tersebut akan coba diatasi oleh pihak bank dengan membuat akta Perjanjian
Penyerahan Jaminan Khusus (PPJK) sebagaimana dimuat dalam Pasal 1134 KUH
Perdata. PPJK berisi pernyataan bahwa jaimnan yang akan diberikan kepada bank
oleh debitur pada saat ini masih merupakan jaminan dengan sertipikat induk yang
sedang dalam proses pemecahan, apabila proses pemecahan telah selesai dan
sertipikat sudah menjadi sertipikat pecahan SHGB maka debitur bersedia dipanggil
kembali oleh pihak bank untuk menandatangani APHT. Serta bersedia untuk
dipasang hak tanggungan terdapat jaminan tersebut.
Namun hal tersebut tidaklah cukup kuat untuk melindungi bank karena PPJK
hanya merupakan pernyataan dari debitur saja. Karenanya perlindungan secara
praktek ekonomi didapatkan dari adanya perjanjian Buy Back Guarantee yang
dilakukan bank dengan developer.
Akan tetapi tidak semua bank memakai prinsip nuy back guarantee, sehingga
perlindungan bagi bank masih minim, dikarenakan Undang Undang Nomor 4 Tahun
1996 tebntang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan Tanah belum mengatur secara khusus tentang perlindungan bagi bank
dalam hal apabila bank mengalami kekosongan akan jaminan.
2. Tidak ada aturan undang undang yang secara eksplisit mengatur tentang
perlindungan terhadap bank.
Minimnya aturan mengenai perlindungan terhadap bank membuat posisi bank
tidak sebagai krditur preferen dikarenakan bank belum mengikat jaminan milik
debitur dengan hak tanggungan. Karena pemecahan sertipikat memakan waktu yang
cukup lama sehingga bank tidak memegang jaminan selama sertipikat induk belum
pecah sampai pada pemasangan APHT terhadap objek jaminan tersebut.
Diharapkan kedepannya ada aturan yang lebih khusus yang mengacu pada pasal
yang terdapat dalam Undang_Undang Nomor 4 Tahun 1996, mengenai
perlindungan terhadap bank sebagai kreditur apabila jaminan debitur belum
terpasang hak tanggungan dikarenakan masih adanya proses pemecahan sertipikat.
Sehingga posisi bank menjadi lebih aman apabila jaminan yang masih dalam proses
tersebut belum terpasang hak tanggungan.
3. Lemahnya eksekutorial terhadap sertipikat induk yang belum selesai proses
pemecahannya
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Dikarenakan bank tidak memegang sertipikat yang dijadikan jaminan oleh
debitur yang nantinya akan dipasang APHT maka bank secara harfiah belum
memiliki hak tanggungan terhadap jaminan tersebut. Bank bukan berarti memiliki
jaminan milik debitur tetapi bank hanya bersifat mengamankan jaminan debitur
apabila debitur wanprestasi terhadap kewajibannya melunasi angsurandari kredit
yang telah diperolehnya.
Dalam hal sertipikat masih merupakan sertipikat induk sehingga belum bisa
diikat dengan APHT membuat bank kosong akan jaminan dan hal ini mempunyai
resiko yang cukup besar apabila debitur wanprestasi maka bank tidak dapat
mengeksekusi jaminan milik debitur yang belum bersertipikat pecahan.
Solusi dari permasalahan ini adalah kerjasama antara bank dan developer
sehingga sudah terjalin kepercayaan dari bank terhadap debitur yang membeli
rumah pada developer yang menjalin kerjasama tersebut. Selain itu adalah adanya
buy back guarantee (BBG) sehingga bank merasa aman apabila debitur tidak
memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran terhadap bank karena
developer sendiri yang akan melunasi tunggakan debitur tersebut. Setelah urusan
pelunasan dengan pihak bank selesai maka developer berhak menyita jaminan
debitur tersebut. Tentunya apabila debitur telah diberikan peringatan/ teguran oleh
pihak bank sampai dengan tiga kali.
Kredit Macet dan Penangannannya
Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank. Kredit
merupakan risk aset bagi bank itu dikuasai pihak luar bank yaitu para debitur. Setiap
bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk aset ini sehat dan dalam arti
produktif dan collateral. Namun kredit yang diberikan kepada para debitur selalu ada
resiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit
bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena bank
tidak mungkin menghindarkan adanya kredit bermasalah.
Ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu antara lain :
1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/ memenuhi target
yang diinginkan para pihak
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi
bank dalam arti luas
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian-penyelesaian kewajibannya,
baik dalam bentuk pembayaran kembali pokok dan atau pembayaran bunga,
denda keterlambatan serts ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang
bersangkutan
4. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila
sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak
cukup untuk membayar kembali kredit, sehingga belum mencapau/
memenuhi target yang diinginkan oleh bank
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai
perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di
perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko
dikemudian hari bagi bank dalam arti luar.
Solusi yang dimiliki oleh bank dalam hal untuk menyelamatkan usaha nasabah
terhadap kredit yang bermasalah, adalah dengan tindakan penyelamatan yang bersifat
non yuridisyakni berupa :
1. Rescheduling
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Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang
dapat diberikan adalah :
 Memperpanjang jangka waktu kredit
 Memperpanjang jangka waktu angsuran
 Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan
jangka waktu kredit
2. Reconditioning
Keringanan atau perubahan persyaratak kredit yaitu :
 Kapitulasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok sehingga nasabah
untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang
pokoknya dapat melebihi plafond yang disetujui.
 Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap dihitung, tetapi penagihan
atau pembebannannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah
mempunyai kesanggupan
 Penurunan suku bunga, yaitu dalam hal nasabah dinilai maih mampu
membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu
tinggi untuk tingkat aktifitas dan hasil usaha pada waktu itu
 Pembebasan bunga, yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup
membayar bunga karena usaha nasabah hanya mencapai tingkat kembali
pokok.
 Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan
syarat lebih ringan.
3. Restructuring
Peninjauan kembali situasi dan kondisi permodalan, dan tindakan yang diambil
yaitu :
 Tambahan kredit
Dalam hal penambahan kredit penanaman modal kerja
 Tambahan equity
Penambahan dari pihak bank dan penambahan dari pihak perusahaan.
D. KESIMPULAN
1. Developer sudah emmasarkan rumah tersebut sehingga proses pemecahan sertipikat
dilakukan bersamaan dengan pembangunan sehingga apabila pembangunan telah
rampung diharapkan sertipikat juga telah pecah. Sehingga debitur dan developer
bisa melakukan jual beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan
notaris yang ditunjuk oleh developer yang menandakan terjadinya transaksi antara
debitur dan developer. Debitur dapat saja mengajukan kredit atas pemilikan rumah
yang masih dalam proses pemecahan, tetapi selama prioses pemecahan berjalan
bank sebagai kreditur tidak memegang jaminan berupa sertipikat yang riil. Hal
tersebut tentu saja membuat bank memiliki resiko yang cukup tinggi apabila debitur
wanprestasi.
Oleh karena debitur menandatangani Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian
Kuasa (PPJK) yang bersifat pernyataan bahwa setelah proses pemecahan sertipikat
selesai debitur bersedia untuk menandatangani kembali APHT di hadapan notaris
dan bersedia menyerahkan jaminan yang berupa SHGB atas nama debitur tersebut
untuk dipasang hak tanggungan
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PPJPK bukanlah merupakan solusi karena PPJPK hanya merupakan sebuah akta
pernyataan sajam solusi secara praktek ekonomi didapat dengan Buy Back
Guarantee (BBG)
Namun selama Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tebntang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah belum mengatur
secara khusus terntang perlindungan bagi bank dalam hal apabila bank kosong akan
jaminan, posisi bank tetap beresiko apabila debitur wanprestasi.
2. Minimnya pengaturan mengenai pemasangan hak tanggungan terhadap kredit
pemilikan rumah bersertipikat induk menyebabkan posisi bank sebagai kreditur
tidak terlindungi. Karena apabila debitur wanprestasi bank tidak memiliki jaminan
apapun dikarenakan jaminan yang riil berupa sertipikat masih mengalami proses
pemecahan
Bank dalam hal ini memberikan kredit kepada debitur berdasarkan asas
kepercayaan, karena bank sudah mengeluarkan pembiayaan terlebih dahulu terhadap
debitur sebaliknya bank belum memegang jaminan riil dari debitur untuk diikat
dengan hak tanggungan. Karena bekum adanya aturan yang secara eksplisit
mengatur tentang perlindungan terhadap bank yang belum dapat memasang hak
tanggungan terhadap sertipikat yang masih dalam proses pemecahan sehingga akan
menyulitkan pihak bank dalam hal akan melakukan eksekusi terhadap jaminan
debitur apabila debitur wanprestasi.

E. SARAN
Untuk perkembangan dan pertumbuhan perkreditan dalam dunia perbankan di
Indonesia, maka penulis mencoba memberikan sumbangan pikiran yang mungkin dapat
berguna bagi perkembangan dan kemajuan perkreditan di perbankan di Indonesia,
sebagai berikut :
1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan praktek dunia perbankan Indonesia mengenai
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sertipikatnya masih merupakan sertipikat
induk maka perlu pengaturan khusus dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996
tebntang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan Tanah yang mengacu pada pasal tertentu, mengenai perlindungan terhadap
bank apabila jaminan yang akan dipasang hak tanggungan masih merupakan
sertipikat induk dan sedang dalam proses pemecahan
2. Sebaiknya developer melakukan pemecahan sertipikat induk menjadi sertipikat hak
guna bangunan (SHGB) ke masing masing kavling unit rumah terlebih dahulu
sebelum melakukan pemasaran kepada konsumen yang menanfaatkan fasilitas KPR
sehingga membuat bank sebagai kreditur lebih terlindungi apabila suatu saat
konsumen selaku debitur wanprestasi karena dengan sertipikat ptelah pecah maka
sertipikat tersebut dapat dibebani hak tanggungan dimana hal tersebut telah diatur
dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tebntang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah
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ABSTRAK
Suatu akta otentik dapat dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan untuk membuat
suatu perjanjian. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta otentik sebagai alat
bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam
kehidupan masyarakat. Lalu Bagaimana Konsep Akta Notaris sebagai akta otentik? Dan Apakah
Penyebab Akta Otentik yang Dibuat Di Hadapan Notaris Berakibat Batal Demi Hukum?
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifatdeskriptif analitis.
Jenis data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Hasil penelitian menunjukan
Secara formal suatu akta notaris harus memenuhi ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan
akta notaris sebagai mana tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004
tentang jabatan notaris. Secara materil akta yang di buat dihadapan notaris memuat pernyataan
atau keterangan yang para pihak sampaikan dihadapan notaris. Apabila tidak memenuhi syarat
formal atau syarat materil maka akta yang di buat dihadapan notaris dapat dibatalkan oleh
pengadilan. Saran yang didapat dari penelitian adalah sebaiknya sebelum membuat suatu
perjanjian dan menuangkannya dalam bentuk akta, Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati
dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta karena
akta yang dibuat berdasarkan dokumen atau keterangan yang tidak benar dapat menyebabkan
akta yang dibuat menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
Kata kunci : Akta Notaris, Akta yang Dinyatakan Batal, Batal Demi Hukum,
Pertanggungjawaban hukum, Notaris

ABSTRACT
An authentic deed may be made at the request of the parties concerned to enter into an
agreement. An agreement shall be subject to the validity of the agreement as referred to in
Article 1320 of the Civil Code. Authentic deeds as the strongest and most fulfilled evidence have
an important role in every legal relationship in people's lives. Then How is the Notary's Deed
Concept as an authentic deed? And Is The Cause Of The Authentic Deed Created In The
Presence Of The Notary Takes Out Legal? This research is a normative juridical legal research
that is analytical descriptive. Data types used are Primary Data and Secondary Data. The result
of the research shows formally a notarial deed must meet the requirements of procedure or
procedure of making notarial deed as mentioned in Article 38 of Law Number 30 year 2004
about the position of notary. The material deed made in front of the notary contains statement
or statement which the parties convey before the notary. If it does not meet the formal
requirements or material requirements then the deeds made in front of the notary can be
canceled by the court. Suggestions obtained from the research should be prior to making an
agreement and pour it in the form of deed, the notary must be more careful and careful in
checking documents submitted by the tadap before making the deed because the deed is made
based on documents or information that is not true can lead to the deed made to be legally
flawed and may be void by court.
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A. PENDAHULUAN
Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan
tunduk pada hukum. Hukum mengatur hubungan antara individu yang satu dengan
yang lain ataupun individu yang satu dengan masyarakat. Prinsip negara hukum
menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang
mengacu kepada kebenaran dan keadilan. Tuntutan terhadap perlindungan hukum
dalam kehidupan masyarakat salah satunya tercermin dalam lalu lintas hukum
pembuktian. Hal ini terutama terkait dengan adanya keinginan dari masyarakat
untuk menyatakan kehendak dengan alat bukti yang otentik. Salah satu alat bukti
dalam hukum acara perdata adalah akta otentik.
Akta otentik adalah salah satu alat bukti yang merupakan alat bukti terkuat dan
terpenuh dalam hukum acara perdata. Keberadaan akta otentik dapat disebabkan
karena ketentuan perundangan yang mengharuskan adanya alat bukti untuk
perbuatan hukum tertentu dan dapat pula karena pihak-pihak yang berkepentingan
menghendakinya agar perbuatan hukum mereka dituangkan dan diwujudkan dalam
bentuk akta otentik.93
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting
dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik
dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban subyek hukum dan menjamin
kepastian hukum. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan,
pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain baik pada tingkat regional, nasional,
maupun global memerlukan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik.
Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik perkara
pidana maupun perkara perdata. apabila tidak ada sengketa, maka pembuktian di
muka pengadilan tidak perlu dilakukan.Yang dimaksud dengan membuktikan
dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim
yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberikan kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang diajukan.94
Dalam Kitab Undang-undang hukum perdata(K.U.H.Perdata) mengatur
mengenai macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Dalam pasal 1866
K.U.H.Perdata menyebutkan lima alat bukti yaitu terdiri atas :
a. Bukti Tulisan;
b. Bukti dengan saksi;
c. Persangkaan;
d. Pengakuan dan;
e. Sumpah.
Pasal 1868 K.U.H.Perdata menyatakan akta otentik ialah: ―Suatu akta yang
didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan
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Muchlis fatahna dan Joko Purwanto, ed. , Notaris Berbicara Soal Kenegaraan, (Jakarta: Watampone
Press, 2003), hal. 267.
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Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 135.

641

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat‖.95 Pitlo
menyatakan bahwa ―Suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat
untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan
siapa surat itu dibuat‖.96
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak secara tegas menyebutkan adanya
pembagian bentuk surat sebagai alat bukti tertulis, namun demikian dalam
sistimatika pasal-pasalnya membagi surat dalam bentuk Akta dan surat bukan Akta.
Kekuatan pembuktian Akta sebagai alat bukti, diatur secara tegas dalam Undangundang. Pengaturan tentang akta tersebut dapat dilihat dalam pasal 1867
K.U.H.Perdata sampai dengan pasal 1880 K.U.H.Perdata, sedangkan kekuatan
pembuktian surat Bukan Akta tidak diatur secara tegas, kecuali untuk beberapa
jenis tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1881 kitab Undang-undang Hukum
Perdata.
Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan
hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja
karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena
dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban
para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Lebih lanjut
dijelaskan pula di dalam penjelasan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tersebut
bahwa, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.
Melihat pengertian dan uraian-uraian tersebut diatas, dapat dipahami betapa
pentingnya peranan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang dibuat oleh dan/atau
dihadapan pejabat umum yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Notaris dan
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1 ayat 7 Undang-undang nomor 30 tahun 2004.
Dengan demikian, tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik yang
mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipakai sebagai alat bukti tertulis bagi
mereka yang membuatnya. Namun dalam prakteknya para pihak yang telah
melakukan perbuatan hukum itu tetap dapat bersengketa mengenai isi dari akta
Notaris tersebut. Notaris selain bertugas untuk membuat akta otentik, juga
memberikan nasehat hukum dan pejelasan mengenai Undang-undang kepada
masyarakat yang masih awam dibidang hukum yang berkenaan dengan akta yang
akan dibuat oleh Notaris tersebut. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai
seorang pejabat, tempat seseorang memperoleh nasihat yang boleh diandalkan dan
segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar dan Ia adalah pembuat
dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.97
B. RUMUSAN MASALAH
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Dari latar belakang diatas, maka adapun rumusan yang akan dibahas dalam
penelitian ini adalah
1. Bagaimana Konsep Akta Notaris sebagai akta otentik?
2. Apakah Penyebab Akta Otentik yang Dibuat Di Hadapan Notaris Berakibat
Batal Demi Hukum?

C. TEORI DAN METODOLOGI
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian
hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.98yang bersifatdeskriptif
analitis. Deskriptif analitis atau dengan kata lain merupakan tipologi penelitan
yang berupa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan
menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan suatu gejala.99 Dengan kata lain,
peneliitian ini merupakan penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan
data sekunder di bidang hukum melalui penelitian kepustakaan. Jenis data yang
digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.
Teori yang digunakan Teori Pertanggung Jawaban Hukum. Teori
pertanggungjawaban menjelaskan bahwa seseorang bertanggung jawab secara
hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab
hukum. Ini berarti bahwa di bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal
perbuatan yang dilakukan itu bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung
jawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :
a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus
dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu
bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbukan kerugian.
d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu
bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak
sengaja dan tidak diperkirakan.100
D. PEMBAHASAN
1. Akta Notaris Sebagai Akta Otentik
a. Pengertian dan Karakteristik Akta Notaris
Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis
dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. ‖Ini berarti bahwa masih
dimungkinkan dapat dilumpuhkan hanya oleh alat bukti lawan sehingga hakim
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berwenang untuk membatalkannya‖.101 Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam
bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia: ―Suatu akta yang dibuat oleh seorang
pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya
atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi
mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan oleh pihak-pihak yang
bersangkutan‖.102
Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah
surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk
pembuktian.103 Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal
dibuatnya akta tersebut tujuannya adalah untuk pembuktian jika terjadi sengketa
di kemudian hari. Dikatakan dengan resmi karena tidak dibuat di bawah tangan.
Pembuatan akta otentik dilakukan sesuai ketentuan undang-undang.
Berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa
akta otentik harus dibuat dalam bentuk yaitu :
1. Sesuai aturan hukum
2. Dibuat dihadapan pejabat umum,
3. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat akta
tersebut dibuat.
Otentik tidaknya suatu akta, tidak saja hanya cukup dibuat dihadapan
notaris atau pejabat umum, namun akta tersebut harus dibuat menurut cara dan
ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang Jabatan
Notaris mengatur dalam pasal 38 sampai dengan Pasal 53 Bab VII bagian
pertama, tentang bentuk dan sifat akta. Oleh karena itu hendaknya notaris dalam
membuat akta otentik tidak menyimpang dari persyaratan, bentuk dan sifat serta
isi akta sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam
praktek di lapangan ditemukan akta yang bentuk dan sifatnya sesuai dengan
undang-undang namun isinya tidak sesuai dengan undang-undang, inilah yang
sering dijadikan dasar pemeriksaan notaris.
Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa Ada 2 (dua) jenis/golongan akta
notaris, yaitu:
1. Akta yang dibuat oleh (door) notaris, biasa disebut dengan istilah Akta
Relaas atau Akta Pejabat;
2. Akta yang dibuat di hadapan (en overstaan) notaris, biasa disebut dengan
istilah Akta Pihak atau Akta Partij.104
Akta Relaas adalah akta yang dibuat oleh notaris atas permintaan para
pihak, agar notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang
dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya
yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan
dalam suatu akta notaris. Dalam Akta Relaas ini notaris menulis atau
mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar dan dialami sendiri secara
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langsung atau disaksikan oleh notaris terhadap apa yang dilakukan oleh para
pihak.
Terhadap kebenaran isi dari akta pejabat tidak dapat digugat, kecuali
dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu. Otensitas dari akta pejabat tidak
tergantung dari ditanda-tanganinya akta tersebut atau tidak, karena untuk akta
pejabat tanda tangan tidak merupakan keharusan bagi otensitas akta itu.
Untuk akta pejabat tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir
menolak untuk menanda-tangani akta itu. Apabila misalnya pada pembuatan
berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang
yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditanda-tangani, maka
cukup notaris menerangkan didalam akta, bahwa para pihak yang hadir telah
meninggalkan rapat sebelum menanda tangani akta itu dan dalam hal ini akta itu
tetap merupakan akta otentik,
Akta Partij adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atas permintaan
para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau
keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak
di hadapan notaris, kemudian dituangkan ke dalam akta notaris.
Pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh akan kepalsuannya,
dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan
ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, akan tetapi keterangan itu
adalah tidak benar. Artinya terhadap keterangan yang diberikan itu
diperkenankan pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).
Untuk otensitasnya akta partij harus ditanda tangani oleh para pihak
yang bersangkutan. Jika karena sesuatu hal akta tersebut tidak ditanda tangani
maka harus diterangkan didalam akta itu apa yang menjadi alasan tidak ditanda
tanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan, misalnya
para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh dan lain
sebagainya, keterangan mana harus dicantumkan oleh notaris dalam akta itu dan
keterangan itu dalam hal ini berlaku sebagai ganti tanda tangan.
Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari,
tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang
menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris,
serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada
akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para
pihak/penghadap (pada akta pihak), sebagaimana kewenangan notaris
berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris.
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus
dibuktikan dari formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan
ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa
yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh notaris, juga harus dapat
membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang
diberikan/disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tandatangan para
pihak, saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak
dilakukan. Dengan kata lain pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta
notaris.
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Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta
tersebut harus diterima oleh siapa pun. Tidak dilarang siapa pun untuk
melakukan pengingkaran atau penyangkalan atas aspek formal akta notaris, jika
yang bersangkutan merasa dirugikan atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh
notaris.
Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti
yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.
Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam proses perkara perdata.
Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak
lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang menjadi sengketa.105
Akta dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan oleh Sudikno
Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang
dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.106
Menurut Subekti, akta adalah suatu tulisan yang semata-mata dibuat
untuk membuktikan sesuatu hal peristiwa, karenanya suatu akta harus
ditandatangani. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang Jabatan
Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau
dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undangundang ini.107
Dari beberapa pengertian mengenai Akta yang penulis kutip tersebut
diatas, jelaslah bahwa tidak semua dapat disebut akta, melainkan hanya suratsurat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang disebut Akta.
Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta disebut bukti adalah:
1. Surat itu harus ditandatangani.
Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta
ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdata. Tujuan dari keharusan
ditandatangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi
sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari
setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan
orang lain. Dan dengan penandatangannya itu seseorang dianggap menjamin
tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jadi untuk dapat
digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang
disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdata bahwa suatu akta yang tidak
dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berkuasa atau
tidak cakapnya pegawai dimaksud di atas (Pasal 1868 KUHPerdata) atau
karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta
otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah
tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.
Yang dimaksudkan dengan penandatangan dalam akta ini adalah
membubuhkan nama dari sipenandatangan, sehingga membubuhkan paraf,
yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut
harus ditulis tangan oleh sipenandatangan sendiri atas kehendaknya sendiri.
105
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Dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta dibawah tangan adalah
sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan
yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh
undang-undang, yang menyatakan bahwa ia mengenal orang yang
membubuhkan sidik jari atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa
isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya, kemudian sidik jari itu
dibubuhkan pada akta di hadapan pejabat tersebut, pengesahan sidik jari ini
lebih dikenal dengan waarmerking.
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau
perikatan.
Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti
yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah
merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau
perikatan.
3. Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti.
Jadi surat itu memang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Menurut
ketentuan aturan Bea Materai Tahun 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara
lain : bahwa semua tanda yang ditanda tangani yang diperbuat sebagai
buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata
dikenakan bea materai tetap sebesar Rp.25,-.
Oleh karena itu sesuatu surat yang akan dijadikan alat pembuktian di
pengadilan harus ditempeli bea materai secukupnya (sekarang sebesar
Rp.6.000,-).
Berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas, maka surat jual
beli, surat sewa menyewa, bahkan sehelai kwitansi adalah suatu akta, karena ia
dibuat sebagai bukti dari suatu peristiwa hukum dan ditanda tangani oleh pihak
yang berkepentingan.
Akta Notaris adalah akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk
membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Sebagai suatu akta
yang otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh UndangUndang (Pasal 1868 KUHPerdata), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawai
umum) yang diberi wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dibuat.
Maka akta notaris itu memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap dan
sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris
sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu
dinilai atau ditafsirkan lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut.
Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka
yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya perjanjian harus
dipenuhi. Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sahnya
perjanjian, ada syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang
mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap
bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu
syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek
yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal
tertentu dan sebab yang tidak dilarang.108
108
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Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidak terpenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan sepanjang sepanjang ada permintaan oleh orangorang tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyektif ini jika tidak dipenuhi,
maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak,
dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapa
pun.
Syarat subyektif perjanjian dicantumkan dalam akta notaris dalam awal
akta dan syarat obyektif dicantumkan dalam Badan Akta sebagai isi akta, Isi
akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan
berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para
pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, jika dalam awal
akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap notaris tidak
memenuhi syarat subyektif, maka atas permintaan orang tertentu tersebut dapat
dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka dianggap
membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat
subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun
syarat subyektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan
dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat
objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak
dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada.
Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh
Undang-Undang (Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris) hal ini merupakan
salah satu karakter akta notaris. Kerangka notaris harus menempatkan syarat
subyektif dan syarat objektif akta notaris yang sesuai dengan makna dari suatu
perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka
akta notaris harus terdiri :
1. Kepala atau awal akta, yang memuat :
a. Judul akta;
b. Nomor akta;
c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan
notaris (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris)
e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, pendidikan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;
f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; baik untuk
diri sendiri, kuasa, selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan
orang tua untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku
pengampu, curator (kepailitan), dan dalam jabatannya.
g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
2. Badan atau isi akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang
berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau
keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya
atas permintaan yang bersangkutan. Isi badan akta otentik ini hanya berisi
satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang di dalamnya memuat lebih
dari satu akta Notaris yang demikian tidak memiliki eksekutorial dan tidak
sah.
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3. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta bila ada;
c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan,
jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
penggantian.
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan atau Akta Notaris yang dapat
dibatalkan dan batal demi hukum ditinjau dari ketentuan Pasal 38 (4)
huruf d Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
b. Nilai Pembuktian
Dalam menilai sebuah akta Notaris harus didasarkan pada 3 (tiga) nilai
pembuktian, yaitu:
1. Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht).
Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu
sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Kemampuan
ini berdasarkan Pasal 1875 KUHPer tidak dapat diberikan kepada akta yang
dibuat di bawah tangan.109 Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta
otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai
syarat akta otentik, akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai
terbukti sebaliknya.110
Parameter untuk menentukan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu
tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada Minuta,
salinan maupun adanya awal akta sampai dengan akhir akta. Nilai
pembuktian akta Notaris dari aspek lahiriah bahwa akta tersebut harus
dilihat ―apa adanya‖, bukan dilihat ―ada apa‖.111
2. Formal (Formale Bewijskracht).
Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian atau
fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau
diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum
dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan
akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang:
a. hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap;
b. para pihak yang menghadap;
c. paraf dan tanda tangan para pihak/ penghadap;
d. saksi dan Notaris;

109

Abdul Ghofur, “Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika”, (Yogyakarta: UI Press,
2010), hlm. 19.
110
Dr. Habib Adjie,S.H., M.Hum., “Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan”, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 125.
111
Ibid.
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e. membuktikan apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris
(pada akta relaas); dan
f. mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/ penghadap (pada
akta partij).
Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, harus dibuktikan
dari formalitas akta, yaitu harus dapat dibuktikan ketidakbenaran hal-hal di
atas ataupun apabila ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan.
Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus
melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta
tersebut. Penyangkalan tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke
pengadilan umum.112
3. Materiil (Materiele Bewijskracht)
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta bahwa apa yang tersebut
dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang
membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang
dimuat dalam akta harus dinilai telah ―benar berkata‖. Jika ternyata
keterangan atau pernyataan para penghadap tersebut menjadi ―tidak benar
berkata‖, hal tersebut menjadi tanggung jawab para pihak sendiri, bukan
tanggung jawab Notaris.113 Akta otentik dengan demikian mengenai isi yang
dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai
sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak oleh
karenanya apabila digunakan di muka pengadilan adalah cukup dan bahwa
hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di
samping akta otentik tersebut.114

c. Legalisasi dan Waarmeking
Selain membuat akta, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris
mempunyai kewenangan lain, yaitu untuk melakukan pengesahan tanda tangan
dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan
dalam buku daftar akta yang disahkan, dikenal dengan legalisasi, serta
membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku daftar akta yang
dibukukan, dikenal dengan waarmerking.115
(1) Legalisasi
Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila akta yang dibuat di
bawah tangan hendak dilegalisasi oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam
Pasal 1874 KUHPer, yaitu:
a. Penandatangan atau penghadap telah dikenal atau diperkenalkan kepada
Notaris;
b. Isi Akta telah dijelaskan atau diterangkan kepada penandatangan atau
penghadap;
112

Ibid., hlm. 126.
Ibid., hlm. 127.
114
Abdul Ghofur, op. cit., hlm. 21.
115
Santia Dewi, S.H., M.Kn. dan R.M. Fauwas Diradja, S.H., M.Kn., op. cit., hlm. 75.
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c. Penandatanganan akta di bawah tangan dilakukan di hadapan Notaris.
Legalisasi merupakan pengesahan akta di bawah tangan yang dibacakan
oleh Notaris dan ditandatangani oleh penghadap di muka Notaris pada waktu
itu juga untuk menjamin kepastian tanggal dari akta yang bersangkutan.
Notaris mencatat nomor legalisasi dalam buku khusus daftar legalisasi,
tanggal dilakukannya tanda tangan harus sama dengan tanggal legalisasi.
Agar surat yang dilegalisasi mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti di
pengadilan, maka legalisasi ini harus bermeterai cukup.
Kekuatan pembuktian legalisasi antara lain terletak pada pembubuhan
tanda tangan orang yang datang ke hadapan Notaris, sehingga tanda tangan
akta di bawah tangan yang dilegalisasi itu tidak dapat disangkal kecuali
Notaris dituduh memberikan keterangan palsu.116
(2) Waarmerking
Dalam praktek kenotariatan dikenal sebagai pendaftaran. Para pihak
menetapkan sendiri isi dan menandatanganinya di luar hadirnya atau
pengetahuan Notaris. Notaris hanya membuat nomor pendaftarannya saja
dalam buku khusus daftar waarmerking dan membubuhi cap jabatan. Jadi
tidak ada jaminan kepastian tentang tanggal penandatanganannya dan siapa
yang menandatanganinya. Tiap lembar akta yang di waarmerking diberi
nomor halaman, fotokopinya ditinggal di kantor Notaris sebagai arsip.117
2. Penyebab Akta Otentik yang Dibuat Dihadapan Notaris Berakibat Batal Demi
Hukum
Berdasarkan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch,
maka hukum harus mengandung tiga nilai identitas. Ketiga nilai identitas tersebut
antara lain: asas kepastian hukum atau rechtmatigheid (ditinjau dari sisi yuridis),
asas keadilan hukum atau gerectigheit (ditinjau dari sisi filosofis) dan asas
kemanfaatan (ditinjau dari sisi sosiologis). Agar tercapai suatu kepastian hukum,
keadilan serta kemanfaatan dalam hidup bermasyarakat maka suatu aturan hukum
harus mengandung ketiga asas ini. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui
penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang.
Kepastian hukum bagi subjek hukum baik bagi diri Notaris maupun para
penghadap, dapat diwujudkan apabila UUJN memiliki ketiga asas ini. Hukum yang
berlaku pada prinsipnya harus ditaati dan tidak boleh menyimpang atau
dikesampingkan oleh subjek hukum. UUJN mengandung asas kepastian hukum
dilihat dari adanya sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap
akta yang dibuatnya. UUJN juga mengandung asas keadilan dan kemanfaatan,
khususnya bagi para penghadap karena akta otentik yang berpedoman pada UUJN
dapat memberikan suatu alat bukti sempurna yaitu dengan adanya akta otentik yang
dibuat oleh Notaris.
Seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya, akta otentik dapat dibagi
menjadi 2 (dua) macam. Akta-akta tersebut antara lain: akta yang dibuat ―oleh‖
(door) Notaris atau yang dinamakan ―akta relaas‖ atau ―akta pejabat‖ (ambtelijke
akten) dan akta yang dibuat ―dihadapan‖ (ten overstaan) Notaris atau yang
116
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dinamakan ―akta partij‖ (partij akten). Untuk mengetahui suatu akta otentik yang
dibuat dihadapan Notaris tersebut bersifat batal demi hukum maka teori yang
dipergunakan dalam menjawab masalah tersebut adalah teori kedaulatan hukum
yang dicetuskan oleh Krabbe. Krabbe berpendapat bahwa, ―yang memiliki
kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri.‖ Oleh karena
itu baik masyarakat maupun pemerintah dalam suatu negara tunduk kepada hukum
di negara tersebut.
Apabila ingin mengetahui penyebab suatu akta dapat berakibat batal demi
hukum, maka harus diketahui terlebih dahulu hukum yang mengatur tentang akta
tersebut. Pengaturan tentang akta khususnya akta otentik yang dibuat dihadapan
Notaris diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu UUJN. Sebelum
mempergunakan UUJN sebagai dasar hukum dalam menjawab masalah ini, maka
dilihat terlebih dahulu secara umum bahwa partij akta merupakan sebuah perjanjian
antara para pihak yang menghadap Notaris untuk selanjutnya dibuatkan aktanya.
Setelah memenuhi persyaratan pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1868
KUH Perdata, kemudian suatu akta dilihat dari sudut pandang UUJN sebagaimana
sejalan dengan teori kedaulatan hukum yang dijelaskan diatas.
UUJN merupakan undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang
jabatan dari seorang Notaris. UUJN mengatur mengenai kewajiban, kewenangan
serta larangan bagi seorang Notaris. Notaris sangat terikat oleh UUJN dan harus
selalu berlandaskan UUJN dalam setiap tindakannya dalam membuat akta yang
merupakan produknya. UUJN telah mengatur tentang bentuk dari suatu akta notaris
yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN. Disamping telah memenuhi
ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi
syarat sebagai akta otentik apabila telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah ditetapkan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal
53 UUJN.
Syarat sahnya perjanjian diwujudkan dalam bentuk akta notaris, adapun syarat
subjektif dicantumkan dalam awal akta sedangkan syarat objektif dicantumkan
dalam badan akta sebagai isi dari akta. Isi akta notaris merupakan perwujudan dari
Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak.
Dalam akta notaris, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka akta tersebut
dapat dimintakan pembatalan oleh para pihak yang menghadap Notaris sedangkan
apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akta tersebut batal demi hukum.
Akta notaris yang dapat dibatalkan berarti akta tersebut termasuk ex nunc, yang
berarti perbuatan dan akibat hukum dari akta tersebut dianggap ada sampai saat
dilakukan pembatalan. Akta notaris yang batal demi hukum berarti akta tersebut
termasuk ex tunc, yang berarti perbuatan dan akibat hukum dari akta tersebut
dianggap tidak pernah ada (inexistence).
Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
menentukan berbeda tentang syarat subjektif dan syarat objektif dalam akta notaris.
Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif terletak pada bagian
badan akta. Timbul kerancuan antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang
batal demi hukum sehingga ―jika diajukan untuk membatalkan seluruh badan akta
notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan
seluruh badan akta termasuk membatalkan syarat objektif.‖
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Kerangka akta notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat
objektif akta notaris sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan
dan batal demi hukum, oleh karena itu akta notaris harus terdiri dari:118
1. Kepala atau awal akta, yang memuat :
a. Judul akta;
b. Nomor akta;
c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris dan wilayah jabatan
notaris (Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatan Notaris)
e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan,
pekerjaan, jabatan, pendidikan, tempat tinggal para penghadap
dan/atau orang yang mereka wakili;
f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap; baik untuk
diri sendiri, kuasa, selaku orang tua yang menjalankan kekuasaan
orang tua untuk anaknya yang belum dewasa, selaku wali, selaku
pengampu, curator (kepailitan), dan dalam jabatannya.
g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir serta pekerjaan, jabatan,
kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
2. Badan atau isi akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang
berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau
keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya
atas permintaan yang bersangkutan. Isi badan akta otentik ini hanya berisi
satu perbuatan hukum saja. Akta notaris yang di dalamnya memuat lebih
dari satu akta Notaris yang demikian tidak memiliki eksekutorial dan tidak
sah.
3. Penutup atau akhir akta, yang memuat :
a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemahan akta bila ada;
c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan,
jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
penggantian.
d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat
berupa penambahan, pencoretan atau Akta Notaris yang dapat
dibatalkan dan batal demi hukum ditinjau dari ketentuan Pasal 38 (4)
huruf d Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Sanksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah
tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal. Sanksi
eksternal yaitu ―sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya
tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk

118

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung, 2008. Hlm. 126
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kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang
mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.‖119
Disamping memenuhi ketiga aturan hukum yaitu Pasal 1320 KUH Perdata,
Pasal 1868 KUH Perdata dan UUJN, suatu akta notaris adalah sempurna apabila
telah memenuhi ketentuan yang tercantum pada Kode Etik Notaris serta peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan akta tersebut. Suatu akta agar memiliki
kekuatan pembuktian sempurna sebaiknya mentaati aturan-aturan dalam Kode Etik
Notaris. Akta tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam perundang-undangan terkait lainnya sehubungan dengan akta tersebut.
Seperti contoh yaitu dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas (PT)
maka selain Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1868 KUH Perdata, UUJN dan Kode
Etik Notaris, maka akta tersebut juga harus mematuhi aturan-aturan dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tidak terpenuhinya syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan suatu akta
notaris batal demi hukum. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan
ke pengadilan apabila merasa dirugikan. Pihak yang berkepentingan tersebut harus
dapat membuktikan sebaliknya terlebih dahulu terhadap kebenaran formil dari
pembuatan suatu akta yang dibuat oleh Notaris tersebut.
E. PENUTUP
1. KESIMPULAN
Secara formal suatu akta notaris harus memenuhi ketentuan prosedur atau tata
cara pembuatan akta notaris sebagai mana tercantum dalam Pasal 38 Undangundang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Secara materil akta yang di
buat dihadapan notaris memuat pernyataan atau keterangan yang para pihak
sampaikan dihadapan notaris. Isi akta tersebut merupakan keinginan para pihak
apabila akta tersebut adalah akta yang dibuat dihadapan notaris. Apabila tidak
memenuhi syarat formal atau syarat materil maka akta yang di buat dihadapan
notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan
2. SARAN
Sebaiknya sebelum membuat suatu perjanjian dan menuangkannya dalam
bentuk akta, Notaris harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen
yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta karena akta yang dibuat
berdasarkan dokumen atau keterangan yang tidak benar dapat menyebabkan akta
yang dibuat menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan. Undangundang jabatan notaris Nomor 30 tahun 2004 yang merupakan pedoman bagi
seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya oleh karena itu Notaris
harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-undang
Jabatan Notaris tersebut serta mentaati segala ketentuan di dalam kode etik Notaris.

119

Ibid. Hlm. 127
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EFEKTIFITAS GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG DALAM
PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DI SURAKARTA
Riyo Wuryanto
Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
riyoums@yahoo.co.id
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah 1) Mendeskripsikan tujuan dibuat Akta Pengakuan Hutang dalam
Praktik Pemberian Kredit Perbankan 2) Mendeskripsikan efektifitas grosse akta pengakuan
hutang dalam praktik pemberian kredit perbankan dalam menyelesaikan permasalahan kredit
apabila debitor cidera janji. Jenis penelitian hukum ini adalah doktrinal. Penelitian ini bersifat
deskriptif. Sumber data meliputi: bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undangundang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan-peraturan
yang berkaitan dengan perjanjian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi,
media informasi lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum,
majalah hukum dan jurnal.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa: (1) Akta Pengakuan hutang yang dibuat oleh Bank di Surakarta merupakan bagian dari
suatu kesepakatan perjanjian hutang antara Bank dengan nasabah. Akta pengakuan hutang
merupakan suatu perjanjian konsensuil, sebagai akibat adanya surat persetujuan pemberian
kredit (SPPK)‖ berdasarkan SPPK, tersebut terbit perjanjian kredit. Berdasarkan perjanjian
kredit tersebut oleh notaris dibuatkan akta pengakuan hutang dalam bentuk notariil. Adapun
tujuan dibuatnya akta pengakuan hutang adalah sebagai kelengkapan atau menyempurnakan
(bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum, dan berguna sebagai alat bukti (Probationis
Causa). (2) grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam
menyelesaikan permasalahan hutang piutang
Kata kunci : Akta Pengakuan Hutang, grosse akta, kredit perbankan
ABSTRACT
The objectives of this research are to describe: (1) Describe the process of the incidence of
Grosse Deed of Recognition of Debt in the Practice of Banking Credit and (2) the effectiveness
of gross deed of debt acknowledgment in the practice of banking credit provision for the
settlement of credit problems when a debtor commits breach of contract.This research used the
doctrinal descriptive research method. The sources of the data were primary law materials i.e.
those related to laws, government regulations, Civil Law Code, and contract-related
regulations; secondary law materials i.e. those which explain the primary law materials,
namely: results of researches, articles, references, and other information media; and tertiary
law materials i.e. supporting law materials which provide directions and explanations on the
secondary law materials such as legal dictionary, general dictionary, legal magazines, and
journals. Based on the results of research and discussion it can be concluded that: (1)
Recognition of debt made by the Bank in Surakarta is part of an agreement of debt agreement
between the Bank and the customer. The deed of debt recognition is a consensual agreement, as
a result of a credit approval letter (SPPK) "based on the SPPK, the credit agreement is issued.
Based on the credit agreement, the notary is made a notarial deed of debt recognition. The
purpose for which the deed of debt recognition is made is to complete or perfect (not to be
legitimate) a legal act, and useful as evidence (Probationis Causa). (2) grosse deed of debt
recognition to date is considered still effective in resolving debt problem.
Keywords: Debt Recognition Act, grosse deed, banking credit
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A. Pendahuluan
Pemberian kredit dapat dilaksanakan apabila ada suatu persetujuan atau
perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah penerima kredit sebagai
debitor yang dinamakan perjanjian kredit. Dalam memberikan kredit kepada
masyarakat, bank harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada
masyarakat itu akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya beserta bunganya dan
dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh bank dan nasabah yang oleh
bank dan nasabah yang bersangkutan di dalam perjanjian kredit. Setiap pemberian
kredit oleh bank didahului dengan adanya perjanjian kredit yang merupakan
perjanjian pokok yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditor dan
debitor.
Perjanjian kredit dengan pengakuan hutang yang dibuat oleh para pihak pada
umumnya dilaksanakan secara terpisah atau dengan kata lain dibuat dengan 2 (dua)
akta yang berbeda, yaitu perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan pengakuan
hutang sebagai tambahannya. Namun ada pula pengakuan hutang yang dibuat
sebagai perjanjian pokoknya dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan
pengembalian hutang tersebut dari debitor kepada kreditor termasuk pula tentang
jaminan kreditnya, syarat-syarat pengembalian dan denda-denda keterlambatan
pengembalian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensuil antara
debitor dengan kreditor (dalam hal ini bank) yang melahirkan hubungan hutangpiutang, dimana debitor berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan
oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi telah disepakati oleh para
pihak.
Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst)
dalam hal ini tentunya yang dimaksud adalah perjanjian pendahuluan dari
penyerahan uang (Mariam Darus Badrulzaman, 2010:39) yang bersifat konsensuil.
Perjanjian kredit biasanya akan diikuti dengan dibuatnya akta pengakuan hutang
sebagai bentuk telah direalisasikannya kredit, yaitu penyerahan pinjaman (uang)
secara riil oleh bank kepada debitor.Sebelum realisasi kredit dilaksanakan, pengelola
bank haruslah mampu mengestimasikan kelancaran pengembalian kredit dan
pembayaran bunganya atau kebijakan pemberian kredit agar bank dapat terhindar
atau menekan sekecil mungkin terjadinya resiko kredit macet (Non Performing
Loan). (Nurul Fitria dan Raina Linda Sari, 2012:89). Penyelamatan kredit
bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia
Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur
penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum
adalah melalu alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (rescheduling),
persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring),
Penanganan tersebut dapat diselesaikan melalui salah satu cara ataupun gabungan
dari ketiga cara tersebut.
Pengakuanhutang secara umum diterjemahkan sebagai suatu pengakuan atas
terjadinya suatu transaksi peminjaman sejumlah uang, bukti dari transaksi
peminjaman tersebut dituangkan dalam bentuk akta yang dinamakan akta pengakuan
hutang, akta ini dapat dibuat dibawah tangan atau dengan akta otentik, dihadapan
notaris, pembuatan akta pengakuan hutang secara outentik bersifat grosse akta, atau
memiliki
sifat
eksekutorial
akta.
(Soetarno
Soedja,
1998:166)
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Suatuperjanjianuntukhutang-piutangmerupakansuatuperjanjiankonsensuil,
yang
padapraktikperbankanbisadiwujudkandengan Surat PersetujuanPemberianKredit
(SPPK). Grosseaktapengakuanhutang yang dibuat di hadapan notaris yang
mempunyaikekuatanhukum
yang
pastidandapatdipergunakanpihakkreditoruntukmenagihpiutangnyamanakalapihakdeb
itorlalaimembayarhutangnya. Grosse akta pengakuan tidak perlu dibuktikan,
sehingga harus dianggap benar apa yang tercantum di dalamnya, kecuali jika ada
bukti
lawan.
Hal
tersebutdimungkinkankarena
di
dalamgrosseaktapengakuanhutangituoleh
notarisdibuatdengankepala
DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Denganadanya kata-kata tersebutmakagrosseaktamempunyaititeleksekutorial yang
dipersamakandengankeputusan hakim yang mempunyaikekuatanhukumtetap.
Dasarhukumdariketentuantersebut di atasterdapat di dalamPasal 224 HIR (Het
HerzineIndonesischReglement)
yang
berbunyi
suatugrossedaripadahipotekdansurathutang yang diperbuat di hadapan notaris di
Indonesia dan yang kepalanyamemakaiperkataan Atas Nama Seri Baginda Raja
berkekuatansamadenganputusan hakim.
Grosse akta pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIRPasal 258
RBG sebenarnya sebuah akta yang dibuat dihadapan notaris antara orang biasa atau
badan hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku
berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu
dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 (satu) tahun, bisa ditambahkan
dengan
disertai
bunga
sebesar
1,5%
sebulan.
Jadi
yang
dimaksudjumlahnyasudahpastidalamaktapengakuanitu,
bentuknyasangatsederhanadanditambahkanpersyaratan-persyaratanlain, apabila yang
berbentukperjanjian. Grosse akta harus memenuhi syarat-syarat yakni syarat
formilnya harus berbentuk notariil dan memuat titel eksekutorial, sedangkan syarat
materiil memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitor mengenai pengakuan
berhutang kepada kreditor, pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang
ditentukan, jumlah hutang sudah pasti (fix loan), hutang yang pasti meliputi hutang
pokok ditambah bunga (ganti rugi).
Dalam kaitannya dengan perjanjian kredit pemberian grosse akta pengakuan
hutang tersebut merupakan alat bukti adanya hutang, adapun alasan dibuatnya grosse
akta pengakuan hutang adalah sebagai berikut: (1) Perjanjian kredit tidak mempunyai
kekuatan eksekutorial sehingga jika debitor melakukan wanprestasi maka kreditor
tidak dapat melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan yang ada tetapi harus
melakukan gugatan melalui pengadilan negeri terlebih dahulu kepada debitor; (2)
Akta pengakuan hutang merupakan perjanjian sepihak, didalamnya hanya dapat
memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu. Kata
pengakuan hutang yang dibuat dihadapan notaris berdasarkan Pasal 224 HIR/258
RBG memiliki kekuatan hukum yang sama seperti keputusan hakim yang bersifat
tetap atau dengan kata lain dapat diartikan bahwa akta pengakuan hutang memiliki
kekuatan eksekutorial; dan (3) Mempercepat eksekusi jaminan secara langsung tanpa
memerlukan gugatan terlebih dahulu kepada debitor.
Grosse akta pengakuan hutang diharapkan mampu memberikan pelayanan
kepada masyarakat pada waktu melakukan perjanjian kredit dan adanya kepastian
tentang penyelesaian, jika terjadi perselisihan diantara mereka dengan cepat, murah
dan tidak berbelit-belit. Grosse akta pengakuan hutang ini bisa digunakan jika para
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pihak membuat transaksi, atau perjanjian dengan akta otentik yaitu perjanjian yang
dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata.
Dengan dibuatnya perjanjian dalam bentuk outentik maka jika suatu saat terjadi
sengketa, atau pihak debitor melakukan ingkar janji berupa kelalaian maupun tidak
melaksanakan kewajibannya untuk membayar, maka pihak kreditor bisa meminta
kepada lembaga grosse akta diluar pengadilan negeri untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut.
Permasalahannya sekarang apakah lembaga grosse akta tersebut dapat
berperan efektif, jika terjadi cidera janji dari debitor atau yang berhutang terhadap
kreditor sebagai pemberi pinjaman. Sejauh mana lembaga tersebut mampu
memberikan perlindungan hukum tentang penyelesaiannya, kepastian waktu,
kepastian biaya dan proses yang ditempuh, baik debitor apalagi kreditor, walaupun
secara normatif grosse akta pengakuan hutang mempunyai kekuatan eksekutorial
tetapi dalam praktik di perbankan sedikit sekali yang menggunakan lembaga grosse
akta tersebut untuk menyelesaikan masalah perjanjian hutang-piutang.
Berdasar dari pemikiran yang telah diuraikan di latar belakang, Penulis
mencoba untuk mendeskripsikan tujuan dibuat pengakuan hutang dalam praktik
perbankan di Surakarta dan mendeskripsikan efektifitas grosse akta pengakuan
hutang dalam menyelesaikan sengketa antara kreditor sebagai pihak yang dirugikan
dengan pihak debitor sebagai pihak yang melakukan cidera janji, bagaimana
perlindungan hukumnya terhadap kreditor apabila debitor ingkar janji. Apakah
lembaga grosse akta tersebut dapat berperan efektif, jika terjadi cidera janji dari
debitor atau yang berhutang terhadap kreditor sebagai pemberi pinjaman. Hal inilah
kemudian tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut ke
dalam sebuah makalah tentang : efektifitas grosse akta pengakuan hutang dalam
praktik pemberian kredit perbankan di Surakarta.

B. Metode Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah doktrinal, maka metodenya disebut sebagai
metode doktrinal. (Soerjono Soekanto, 2012: 21) Penelitian ini bersifat deskriptif
yaitu suatu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk
mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teoriteori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.(Soerjono
Soekanto,2012: 10)
Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar lingkup permasalahan diteliti
lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah. Adapun
lokasi penelitian tersebut meliputi: Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Surakarta yang
berdomisili di Jalan Slamet Riyadi No.290 Laweyan Surakarta Jawa Tengah, sebagai
instansi vertikal atau dibawah Kemeterian Hukum dan HAM, Bank Jateng Kantor
Cabang Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No.28 Surakarta, dan Bank Rakyat Indonesia
Tbk. Cabang Surakarta Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer
atau data dasar diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga
masyarakat melalui penelitian dengan cara wawancara dengan nara sumber, yaitu
dilakukan baik kepada unsur pimpinan perbankan maupun nasabah. Wawancara
dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.
Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
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penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan studi pustaka (library research),
yaitu pengumpulan data dengan melakukan penalaahan kepada bahan pustaka atau
data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.
Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam catatan
lapangan,
dokumen
pribadi,
dokumen
resmi,
gambar,
foto,
dan
sebagainya.((Heribertus Sutopo, 2013: 79) Setelah diperoleh data sekunder berupa
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dilakukan inventarisir dan
penyusunan secara sistematik, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan
metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan
metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus
atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif, sehingga dapat memberikan
jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Terbitnya Grosse akta pengakuan hutang tidak lepas dari proses terbitnya
perjanjian kredit Bank yang dibuat secara Notariil. Perjanjian kredit lahir karena
adanya hubungan hukum yang timbul antara kreditor dan debitor yang berupa
hubungan hutang piutang yang diawali sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
oleh bank pemberi kredit (kreditor). Akta perjanjian kredit tersebut disetujui dan
ditanda tangai oleh pihak debitor dan kreditor dihadapan Notaris yang telah
ditetapkan oleh bank. Dikatakan oleh Ardi, bahwa akta perjanjian kredit merupakan
bentuk pengakuan hutang debitor kepada kreditor, yang timbul sebagai akibat
permufakatan adanya hutang piutang, akta perjanjian kredit di BRI ditanda tangani
dihadapan notaris yang telah ditunjuk (Ardi:analis kredit BRI)
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden sebagai sampel penelitian
dapat diketahui beberapa hal yang menyangkut hubungan debitor dengan kreditor
yaitu (Kusuma, Analis Kredit Bank Jateng)
a. Kredit dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kredit konsumtif, dan kredit produktif/
modal usaha, kredit konsumtif diberikan kepada perorangan, dengan tujuan bukan
untuk mendapatkan keuntungan dan tidak diperuntukan untuk pengembangan
usaha, yang termasuk kredit konsumtif diantaranya: kredit pemilikiran rumah
yaitu kredit yang diberikan untuk program KPR, kredit multi guna yaitu kredit
yang diberikan untuk berbagai keperluan konsumtif, seperti pembelian barang
kebutuhan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit produktif
adalah kredit yang diberikan perorangan atau badan usaha dalam rangka untuk
menambah permodalan usaha, yang termasuk kredit produktif antara lain: kredit
modal kerja, dan kredit investasi.
b. Persyaratan standar pemberian kredit oleh bank adalah adanya permohonan
pengajuan kredit yang disertai lampiran persyaratannya, dan diajukan sendiri oleh
pemohon kredit.
Pertimbangan Bank memberikan kredit kepada nasabah, selalu
mempertimbangkan 6 (enam) prinsip yaitu (Hery, Operasional Manager BRI)
1) Karakter (Carracter) nasabah, karakter nasabah merupakan pertimbangan dalam
memberikan kredit, baik itu karakter dalam kehidupan pribadi maupun dalam
lingkungan usaha. Informasi karakter, diperoleh oleh pihak Bank dengan
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menanyakan langsung kepada orang-orang yang mengenal calon nasabah, dalam
hal ini bank biasanya minta rekomendasi kepada orang yang mengenal dekat
dengan nasabah.
2) Kapital (Capital) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam mengelola
usahanya. Bisa berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Data tentang kapital ini
diperoleh Bank melalui neraca yang dilampirkan oleh nasabah.
3) Kapasitas/ Capacity adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam
menjalankan usaha. Data kapasitas usaha diperoleh melalui hasil survey.
4) Jaminan /Collateral, yaitu barang yang digunakan sebagai agunan baik berupa
barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Data tentang jaminan ini
diperoleh Bank melalui survey langsung.
5) Kondisi ekonomi / Condition of Economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial,
ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi situasi perekonomian pada suatu saat,
yang kemungkinan mempengaruhi kelancaran usaha nasabah. Data tentang
kondisi ekonomi diperoleh melalui analisis hasil survey.
6) Kendala / Constraint¸ yaitu faktor hambatan yang mungkin timbul akibat usaha
yang dijalankan. Data kendala diperoleh dari hasil survey.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengakuan hutang ditanda
tangani secara terpisah dengan perjanjian kredit, sehingga berdasarkan akta
pengakuan hutang tersebut Notaris membuat grosse aktanya. Hal ini sesuai dengan
jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang
menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat
akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, dan pasal 1 ayat (11)
yang menyatakan bahwa Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan
hutang dengan kepala akta ―DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA‖, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara
perjanjian kredit dengan pengakuan hutang, perbedaan tersebut antara lain: (1) Isi
akta pengakuan hutang adalah pengakuan hutang dan kewajiban debitor saja.
Sedangkan, perjanjian kredit isinya tidak hanya itu, melainkan juga hak dan
kewajiban debitor dan kreditor, bunga, janji-janji, kuasa, dan sebagainya. (2) Akta
pengakuan hutang merupakan pernyataan sepihak. Sedangkan, perjanjian kredit
merupakan perjanjian antara para pihak, yaitu kreditor dan debitor. (3) Akta
pengakuan hutang jumlah utang debitor berupa sejumlah uang harus ditentukan
secara tegas dan pasti. Sedangkan, dalam perjanjian kredit jumlah utang belum jelas
dan pasti, karena adanya bunga, denda, biaya-biaya lain, dan sebagainya.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa akta pengakuan hutang
yang dibuat oleh Bank di Surakarta timbul sebagai akibat adanya surat perjanjian
kredit yang dibuat oleh debitor dan kreditor sebagai realisasi dari permohonan kredit
yang dimohonkan oleh debitor kepada kreditor (Bank) setelah Bank menyetujui
kredit melalui SPPK (Surat Persetujuan Pemberian Kredit). Model pengakuan hutang
yang dibuat oleh Bank di Surakarta merupakan akta tersendiri yang menjadi kesatuan
dengan surat perjanjian kredit dan kelengkapannya, yang selanjutnya berdasarkan
pengakuan kredit tersebut oleh Bank dimintakan Grosse aktanya.
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Berdasarkan wawancara dengan Henry, grosse akta selalu dibuat oleh
notaris yang ditunjuk oleh Bank, hal ini karena untuk antisipasi apabila debitor
wanprestasi, walaupun selama ini sangat kecil kemungkinan debitor wanprestasi,
karena nilai agunan biasanya lebih besar dari nilai pinjamannya. Atas dasar itu
jarang sekali penyelesaiannya sampai ke Pengadilan.
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh oleh Suryanto bahwa: sebagai
debitor kami berusaha untuk memenuhi kewajiban kami, karena kalau sampai
terjadi perselisihan kami yang akan rugi, nilai jual agunan kami lebih besar,
sedangkan jika dilakukan lelang maka nilainya tidak setinggi harga jual yang
seharusnya, maka seandainya sampai kami tidak dapat memenuhi kewajiban,
lebih baik kami mencari pihak ke III untuk menutup hutang kami, baru kami
menjual tanah yang kami gunakan untuk agunan (Suryanto, Nasabah BRI)
Grosse akta pengakuan hutang dalam perjanjian kredit di bank menjadi
sangat penting, terlebih karena adanya kepentingan eksekusi atau kepentingan
penyelamatan asset investasi bank yang tentunya didukung dengan adanya
jaminan/agunan dari dibitor, walaupun nilai agunan jumlahnya jauh melabihi
nilai plafon kredit yang diberikan, tetapi untuk kepentingan penyelamatan asset
bank, maka grosee akta sangat diperlukan oleh bank.
Grosse akta yang dibuat oleh notaris pada praktiknya jika debitor
wanprestasi, bank tidak serta merta mudah untuk menjalankan eksekusi terhadap
jaminan pinjaman, karena dalam pelaksanaan eksekusi masih ada aturan lain
yang konsepnya bertentangan dengan kepentingan bank, seperti adanya
keharusan mencantumkan jumlah hutang pokok tanpa bunga. Padahal dalam
pelaksanaanya besarnya hutang pokok setiap saat berubah disebabkan oleh
angsuran yang dibayarkan oleh debitor (Ardi, Analis Kredit BRI).
Berdasarkan kenyataan yang pernah dilakukan oleh Bank BRI, grosse
akta pengakuan hutang pada prinsipnya dapat dilakukan eksekusi, Pengadilan
tetap berpedoman pada Fatwa Mahkamah Agung RI urusan Lingkungan
Peradilan
Umum
Bidang
Hukum
Perdata,
tertulis
No.
213/229/85/II/Um.TU/PDT tertanggal 16 April 1985 yang menyebutkan bahwa
suatu akta grosse tidak dapat ditambahkan persyaratan-persyaratan lain terlebih
lagi apabila persyaratan-persyaratan tersebut berbentuk perjanjian. Padahal
perjanjian-perjanjian seperti adanya perjanjian bunga atas pinjaman, perjanjian
pinalti atas keterlambatan pembayaran angsuran merupakan aktifitas usaha dari
perbankan sendiri, terhadap kegiatan usaha tersebut sangatlah sulit buat bank
untuk melakukan tindakan eksekusi berdasarkan grosse pengakuan hutang.
Grosse akta merupakan suatau salinan atau turunan akta notaris yang
diberi titel eksekutorial, yang berarti bahwa grosse akta itu harus memakai
kepala di atasnya kata-kata ―Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa‖ sebagaimana setiap vonis pengadilan harus memakai kepala putusan katakata tersebut, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (L.N.
1970 No. 74 L.N. NO. 2951).
Sesuai dengan pendapat Victor M. Situmorang dan Cormentyana
menyatakan bahwa tidak semua grosse akta otentik mempunyai kekuatan
eksekutorial, sebab hanya grosse akta otentik (akta notaris) tertentu saja yang
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu grosse akta yang secara tegas ditunjuk
oleh peraturan perundangan, sedang grosse akta yang tidak disebut secara tegas
dalam peraturan perundangan belum tentu mempunyai kekuatan eksekutorial
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dan masih tergantung kepada penilaian Hakim apakah grosse akta seperti itu
dapat dipergunakan untuk tujuan eksekusi atau tidak (Victor M.Situmorang,
1992:56)
Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menetapkan
ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dari grosse. Grosse adalah salinan
(secara pengecualian) kutipan dengan memuat di atasnya (di atas judul akta)
kata-kata: ―Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‖ dan di
bawahnya dicantumkan kata-kata ―Diberikan sebagai grosse pertama‖ dengan
menyebutkan nama orang, yang atas permintaannya grosse itu diberikan dan
tanggal pemberiannya.
Apabila syarat tersebut di atas tidak terpenuhi, maka grosse tersebut tidak
dapat dipergunakan untuk eksekusi. Hanya dengan grosse yang dibuat dengan
mempunyai syarat-syarat bentuk eksekutorial dapat dilakukan eksekusi tanpa
perantara Hakim.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa grosse akta yang dibuat
oleh notaris yang ditunjuk oleh Bank di Surakarta telah memenuhi syarat-syarat
seperti yang disebutkan dalam pasal 41 Ayat 2 PJN tersebut, sehingga grosse
akta yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk oleh Bank di surakarta dapat
dipergunakan untuk eksekusi tanpa perantaraan Hakim.
Menurut Victor Situmorang dan Cormentyana eksekusi terdiri dari dua
bentuk yaitu:
a. Eksekusi riil, eksekusi ini hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan
pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau riil yang telah
memperoleh kekuatan hukum yang tetap, bersifat dijalankan lebih dahulu,
berbentuk provisi, dan berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan.
b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi ini tidak hanya didasarkan
atas bentuk akta yang digunakan untuk melakukan pembayaran sejumlah
uang oleh undang-undang, yaitu grosse akta pengakuan hutang, grosse akta
hipotek dan crediet verband (tatacara eksekusi grosse akta hipotek dan
crediet verband telah berubah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1996 tentang Undang Undang Hak Tanggungan).
Grosse akta pengakuan hutang yang telah memenuhi syarat-syarat
eksekutorial sebenarnya sudah dapat digunakan untuk melakukan eksekusi tanpa
perantara Hakim, namun pada praktiknya diperlukan persyaratan. Dasar hukum
dari eksekusi grosse akta pengakuan hutang adalah Pasal 224 HIR. Namun
dalam pasal tersebut tidak diatur secara jelas dan lengkap mengenai bagaimana
eksekusi grosse akta pengakuan hutang dapat dilaksanakan terutama mengenai
syarat-syarat eksekusinya. Sehingga dalam praktik tiap Hakim Pengadilan
Negeri memberikan penafsiran sendiri-sendiri terhadap pasal 224 HIR tersebut.
Pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta pengakuan hutang dan/atau
grosse akta perjanjian kredit sesuai dengan ketentuan pasal 224 HIR pelaksanaan
eksekusinya diperintah dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pasal 224
HIR mengijinkan eksekusi terhadap isi akta perjanjian pengakuan hutang yang
berbentuk grosse dengan grosse akta inilah apabila debitor wanprestasi maka
kreditor dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri untuk melaksanakan
eksekusi, tentunya apabila permohonan eksekusi tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil. Syarat formil yang dimaksud adalah permohonan yang
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disertai dengan dokumen-dokumen tertentu, jenis dokumen yang harus
disertakan berdasarkan pasal 224 HIR tergantung kebijakan dari Ketua
Pengadilan Negeri, sedangkan syarat materiil yang harus dipenuhi adalah
menyangkut isi dokumen yang diajukan dalam permohonan.
Eksekusi dengan mengunakan grosse akta pengakuan hutang di bank
Surakarta jarang dilakukan.Hal ini disebabkan karena baik debitor maupun
kreditor lebih senang menempuh jalur kekeluargaan. Selain itu, berdasarkan
surat edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 Bank
diharuskan menempuh upaya penyelamatan kredit dengan cara (1) penjadwalan
kembali atau rescedualing yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat
perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali
termasuk masa tenggang. (2) persyaratan kembali (reconditioning) yaitu dengan
melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. (3)
penataan kembali (restructuring) yaitu upaya bank melakukan perubahan syaratsyarat perjanjian kredit yang berupa pemberian kredit.
Apabila upaya tersebut di atas, telah ditempuh ternyata kredit yang
bersangkutan menjadi macet, maka bank melakukan tindakan-tindakan
penyelesaian terhadap kredit tersebut berupa tindakan: eksekusi grosse akta
pengakuan hutang, eksekusi barang jaminan atau proses regitasi. Proses regitasi
ini hanya akan ditempuh apabila debitor tidak beretikad baik. Tindakan lain
yang dapat dilakukan bank adalah penyerahan penagihan piutang kepada Badan
Urusan Piutang dan Lelang Nagara (BUPLN). Upaya-upaya tersebut di atas,
merupakan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor. Dalam
praktiknya khususnya bank swasta dalam menangani penagihan kredit macet
adalah dengan meminta jasa kepada orang-orang atau badan-badan yang lazim
dikenal debet kolektor. Walaupun upaya tersebut hingga saat ini menjadi
polemik dikalangan praktisi.Namun, bagi Bank Swasta tidak mungkin untuk
meminta bantuan BUPLN ataupun kejaksaan untuk melakukan penagihan kredit
macet. Sedangkan penagihan melalui proses regitasi membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk itu debet kolektor merupakan pilihan oleh bank swasta.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa grosse akta
pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif dalam menyelesaikan
permasalahan hutang piutang. Hal ini dikarenakan grosse akta pengakuan hutang
merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan eksetutorial yang sama
dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang
tetap. Kekuatan eksetutorial inilah yang membedakan grosse akta dengan turun
akta lainnya.
D. Simpulan
Pengakuan hutang yang dibuat oleh bank di Surakarta merupakan bagian
dari suatu kesepakatan perjanjian untuk hutang piutang antara bank dengan
nasabah. Surat perjanjian untuk hutang piutang merupakan perjanjian konsensual,
yang diwujudkan dalam bentuk surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) yaitu
surat persetujuan yang dibuat oleh bank untuk memberikan kredit kepada calon
debitor dengan segala persyaratannya.
Suatu grosse akta pengakuan hutang agar dapat dieksekusi harus disifat
pengakuan hutang murni dalam praktiknya grosse akta pengakuan hutang yang
dimintakan eksekusi selalu merupakan suatu perjanjian kredit yang diharuskan
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adanya jaminan. Jika suatu grosse akta pengakuan hutang tanpa jaminan, dianggap
tidak dapat dilaksanakan eksekusinya karena tidak ada objek benda jaminan dan
memenuhi syarat formil dan materiil.
Dalam praktik perbankan di Surakarta, eksekusi grosse akta pengakuan
hutang jarang dilakukan, hal ini disebabkan karena baik debitor maupun kreditor
lebih senang memilih jalur kekeluargaan. Selain itu, penyelesaian hutang sebagian
besar telah dapat diatasi dengan strategi penyelamatan kredit dengan cara: (1)
penjadwalan kembali (rescedualing) (2) persyaratan kembali (reconditioning) dan
(3) penataan kembali (restructuring).
Grosse akta pengakuan hutang hingga saat ini dipandang masih efektif
dalam menyelesaikan permasalahan hutang piutang. Hal ini dikarenakan grosse
akta pengakuan hutang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap.
E. Saran
Penelitian ini menyarankan kepada untuk bank (kreditor), demi keamanan
investasinya sebaiknya memahami aturan hukum yang ada berkaitan dengan
pembuatan perjanjian kredit dan pengakuan hutang. Demikian pula untuk nasabah
(debitor), sebaiknya mempelajari semua isi perjanjian kredit dan pengakuan hutang
sebelum menanda tangani perjanjian kredit maupun kelengkapannya termasuk
pengakuan hutang. Walaupun grosse akta masih efektif dalam penyelesaian hutang,
namun mengingat prosedur dan persyaratan grosse akta seperti adanya keharusan
mencantumkan jumlah hutang pokok tanpa bunga, sebaiknya bank menempuh
upaya lain dalam menyelesaikan kredit macet, seperti penjadwalan kembali
(rescedualing), persyaratan kembali (reconditioning) atau penataan kembali
(restructuring).
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ABSTRACT
This article examines the authority of prosecutors in conducting investigations of
criminal acts in the field of taxation, especially against the misuse or corruption of
taxes land and building and the determination of whether the tax on land and buildings
that have not paid to the state bank / state treasury including state finance.Based on this
type of research was a normative legal research that refers to the concept, the law is a
positive norm in the legislation system. In this study used secondary data sources
consisting of primary materials, secondary legal materials and tertiary legal materials
as supporting data. This research was descriptive research with the form of diagnostic
research and prescriptive research. Data collection techniques were conducted by
literature study to collect and arrange data related to the problem under study. Data
analysis by statute approach (supported by legislation) supported by using case
approach.Based on the results of research and discussion of the problems in this study
that in accordance with the provisions of the lex specialist degatlegi generali principle
(special law that defeats the general) prosecutors actually do not have the authority to
conduct investigations of criminal acts in the field of taxation, so that the realization of
a sense of justice in society and no legal obscurity then prosecutors then conduct
investigation and prosecution case of misappropriation of money result of tax and the
building as an act of corruption field and money result of levy of tax on land and
building not yet deposited to state treasury declared as including state treasury, so that
the steps taken by prosecutors to the Wonogiri state prosecutor can be said to have
applied responsive and progressive law in carrying out its duties and authorities.
Keywords: prosecutor's authority, investigation, corruption of land and building tax

ABSTRAK
Artikel ini mengkaji kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan khususnya terhadap penyelewengan atau korupsi
pungutan pajak bumi dan bangunan serta penentuan apakah hasil pungutan pajak
bumi dan bangunan yang belum disetor ke Bank / kas negara sudah termasuk
keuangan negara.Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif yang mengacu pada konsep hukum adalah norma postif di
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dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber
data sekunder yang terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yaitu dengan Statute
Approach (Pendekatan Perundang-undangan) yang didukung dengan
menggunakan pendekatan kasus (Case Approach).Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini bahwa sesuai
dengan ketentuan asas lex specialist derogat legi generali (undang-undang yang
khusus mengalahkan yang umum), jaksa sebenarnya tidak mempunyai
kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan,
sehingga agar terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak terjadi
kekaburan hukum maka jaksa kemudian melakukan penyidikan dan penuntutan
kasus penyelewengan uang hasil pajak bumi dan bangunan tersebut sebagai
suatu tindak pidana korupsi dan uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan
yang belum disetor ke kas negara dinyatakan sebagai termasuk keuangan negara,
sehingga langkah yang diambil oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Wonogiri
tersebut dapat dikatakan telah menerapkan hukum responsif dan hukum
progresif didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Kata kunci : Kewenangan Jaksa, penyidikan, korupsi pajak bumi dan bangunan

A. Pendahuluan
Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merebak ke segala lini kehidupan
masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan
tidak saja dari jumlah kasus, tetapi juga terhadap kerugian keuangan negara serta
peningkatan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis dan
berkembang pula modus operandinya. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang
tidak terkendali dapat mengakibatkan selain merugikan perekonomian nasional juga
dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara (Marwan
Effendy, 2013 : 83).
Karena akibat yang ditimbulkan serta modus operandinya yang tidak biasa
seperti kejahatan umum lainnya, maka tindak pidana korupsi termasuk tindak
pidana tertentu atau khusus. Oleh karen tindak pidana korupsi merupakan suatu
tindak pidana yang bersifat khusus sehingga penanganannya juga memerlukan
tindakan yang khusus. Tindak pidana korupsi disepakati secara umum sebagai suatu
tindak pidana yang luar biasa (ordinary crime) karena sifat perbuatannya yang
merugikan negara serta dampaknya yang luar biasa terhadap pembangunan
nasional, sehingga diperlukan sebuah tindakan hukum yang luar biasa (khusus)
juga untuk penegakan hukum.
Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmujran rakyat. Sebagaimana halnya perekonomian
dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal
sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber
utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk
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dapat dilaksanakan. Salah satu penerimaan pajak negara berasal dari pungutan Pajak
Bumi dan Bangunan. Sehingga apabila hasil pungutan pajak tidak disetorkan ke
negara atau diselewengkan untuk kepentingan pribadi, orang lain atau korporasi
jelas dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana di bidang perpajakan atau
dapat juga termasuk dalam tindak pidana korupsi.
Dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 menyebutkan
―Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diberi
wewenang khusus sebagi penyidik tindak pidana di bidang perpajakan‖. Dengan
aturan tersebut maka sesuai ketentuan dalam asas hukum maka berlaku asas lex
specialis atau ketentuan khusus dalam penerapan hukumnya. Artinya bahwa dalam
penanganan kejahatan atau tindak pidana di bidang perpajakan untuk
―penyidikannya‖ mutlak menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Direktorat Jendral Pajak, sehingga mengesampingkan kewenangan Polisi
sebagai penyidik tunggal sesuai ketentuan dalam KUHAP maupun Jaksa yang
mempunyai kewenangan juga melakukan penyidikan terhadap kejahatan
tertentu/khusus dalam hal ini tindak pidana korupsi.
Dalam penanganan kasus penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) di Desa Sedayu, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten
Wonogiri yang dilakukan oleh Kepala Desa Sedayu periode tahun 2004 – 2010,
sesuai ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009, maka Jaksa Penyidik telah
menyerahkan penyidikan kasus tersebut kepada Direktoran Jendral Pajak melalui
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II di Surakarta untuk
ditindaklanjuti melakukan penyidikan. Selanjutnya Direktoran Jendral Pajak melalui
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II di Surakarta tersebut telah
mengembalikan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan menyatakan
bahwa karena pelaku yaitu Kepala Desa Sedayu atas nama Sdr. ENDRA BUDI
HARIANTO bukanlah pegawai di lingkungan Jendral Pajak serta uang hasil
Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak termasuk kategori ―pungutan‖ atau
―potongan‖ menurut ketentuan PPh 21 dan/atau PPh 26, maka direktorat Jendral
Pajak tidak berwenang melakukan penyidikan atas kasus tersebut.
Dengan dikembalikannya penanganan kasus penyelewengan uang hasil
pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Sedayu tersebut maka akan
timbul permasalahan atau persoalan yaitu instansi mana yang berwenang melakukan
penyidikan, akankah diserahkan ke penyidik Polri untuk ditindak lanjuti sebagai
pidana umum, atau dilanjutkan penyidikan oleh Jaksa Penyidik sebagai suatu tindak
pidana korupsi. Setelah melalui pertimbangan baik dari segi hukum, kemanfaatan
maupun keadilan, maka Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Wonogiri
melanjutkan penyidikan kasus penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Desa Sedayu Tahun anggaran 2004 – 2010 tersebut sebagai suatu
kejahatan atau tindak pidana korupsi.
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Berdasarkan uraian singkat yang penulis telah uraikan di dalam pendahuluan
ini maka dalam artikel ini hendak dikaji mengenai ―Kewenangan Jaksa Melakukan
Penyidikan dan Penentuan Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi
Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan‖.
B. Metode Penelitian
Penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan mengikuti pendapat
Sutandyo Wignyosoebroto sebagaimana dikutip Setiono tentang 5 (lima) konsep
hukum yang berlaku pada saat ini dan sesuai dengan konsep hukum yang kedua
yaitu Hukum adalah norma postif di dalam sistem perundang-undangan nasional.
Dalam konsep normatif hukum adalah norma, yang diidentikan dengan keadilan
yang harus diwujudkan (ius constituendum), ataupun norma yang telah terwujudkan
sebagai perintah yang eksplisitdan secara positif telah terumus jelas (ius
constitutum) untuk menjamin kepastiannya (Setiono, 2002 : 1).
Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan
dengan meneliti bahan pustaka atau bahan atau data sekunder belaka, dapat
dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan
(Bambang Sunggono, 2007 : 72)
Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan
penelitian hukum sosiologis atau empiris. Biasanya pada penelitian hukum normatif
yang diteliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder, yang mungkin mencakup
bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada penelitian hukum sosiologis dan
empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah hukum sekunder, untuk kemudian
dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap
masyarakat (Suratman, H.Philips Dillah , 2013 : 47).
Sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif, penelitian ini
menggunakan jenis data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahn hukum yang mengikat yang dalam hal
ini berupa : Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah
terkahir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 , Undang-undang
Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan UndangUndang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti; buku-buku literatur tentang korupsi, buku-buku literatur
tentang pajak, buku-buku literatur tentang keuangan negara, Jurnal, artikel
ataupun literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis.
3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dan yang
penulis pergunakan antara lain dari media internet, Kamus Hukum dan Kamus
Bahasa Indonesia.
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Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian
hukum ini adalah melalui studi kepustakaan atau library research. Penulis
mengumpulkan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, dan mempelajarinya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan
yang menjadi titik sentral atau urgensi dalam suatu penelitian hukum. Pengolahan
dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya (Amiruddin,
H.Zaenal Asikin 2006 : 163), bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal
data sekunder saja, yang terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum
tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam
ilmu hukum. Suatu analisis Yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada
metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja
penunjang.Analisisi normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan
sebagai sumber data penelitiannya.Adapaun tahap-tahap dari analisis yuridis
nomatif adalah :
a) Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum
positif tertulis;
b) Merumuskan pengertian-pengertian hukum;
c) Pembentukan standar-standar hukum;
d) Perumusan kaidah-kaidah hukum.
Deduksi dalam hukum awal dengan identifikasi aturan hukum, dalam
mengidentifikasi hukum kadang-kadang dijumpai keadaan aturan hukum sebagai
berikut : kekosongan hukum, konflik norma hukum atau norma hukum yang kabur,
sehingga diperlukan asas hukum yang tepat untuk penyelesaiannya.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kewenangan Jaksa Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Hasil
Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu
authority of theori, istiah yang digunaikan dalam bahasa Belanda, yaitu theorie
van het gezag, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu theorie der autoritat.
Teori kewenangan berasal dari dua suku kata yaitu teori dan kewenangan.
Konsep teoritis tentang kewenangan H.D.Stoud, seperti dikutip Ridwan HB,
menyajikan pengertian tentang kewenangan adalah :
―keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan
wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum
publik‖. Ada dua unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan yang
disajikan oleh H.D. Stout, yaitu :
1) Adanya aturan-aturan hukum; dan
2) Sifat hubungan hukum
Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang
melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu ditentukan dalam perundangundangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun
aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang
berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau mempunyai ikatan atau pertalian
atau berkaitan dengan hukum.hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan
privat.
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Ateng Syafrudin menyajikan penngertian wewenang. Ia
mengemukakan bahwa : ―Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan
wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag)
dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang
disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu
―onderdeel‖ (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan
terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden) Wewenang merupakan
lingkup tindakan hukium publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya
meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur) tetapi meliputi
wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta
distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan
dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau
mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari
konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk
pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan
delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ
pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti
pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama
pemberi mandat.
A. Kewenangan Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Stroink bahwa sumber
kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi)
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kepala Desa Sedayu dan atau
Kepala Dusun Desa Sedayu merupakan pelimpahan kewenangan dalam
bentuk delegasi dari Menteri Keuangan kepada Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I dan / atau Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II,
dalam hal ini Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Wonogiri Nomor : 227 tahun 2007 tentang Penunjukan
Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Wonogiri, maka
pelaksanaan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan oleh Kadus
(Kepala Dusun) atau Kaling (Kepala Lingkungan) sebagai Petugas
Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan dan menetapkan pula Kepala Desa /
Lurah se Kabupaten Wonogiri sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan
pungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
Pada kurun waktu antara Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010
Sdr. ENDRA BUDI HARINATO selaku Kepala Desa Sedayu, Kecamatan
Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri telah menggunakan uang hasil pungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari wajib pajak di Desa Sedayu sejumlah
Rp. 142.723.966,- (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga
ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yang digunakan untuk
kepentingan pribadi. Atas perbuatan Kepala Desa Sedayu tersebut
selanjutnya dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk
dapat dilakukan penegakan hukum terhadap kasus tersebut sehingga
terdapat kepastian hukum.
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B. Kewenangan Penyidikan
Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah ―serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk
mencari sereta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya‖.
Sejak berlakunya KUHAP tanggal 31 Desember 1981,
kewenangan penyidikan jatuh ketangan kepolisian Republik Indonesia.
Pasal 6 KUHAP menyebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah penyidik tunggal
didalam KUHAP. Akan tetapi dalam aturan peralihan pasal 284 ayat (1)
KUHAP menyebutkan dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualiann untuk sementara mengenai ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu,
sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil atau PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik
dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing. Berdasarkan UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang
membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan
kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing.
Didalam peraturan peralihan KUHAP yaitu pasal 284 ayat
(2) disebutkan : ―Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini
diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undangundang ini, dengan pengecualiaan untuk sementara mengenai ketentuan
khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu,
sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.‖ Selanjutnya
dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan
khusus adalah ketentuan yang menyangkut pengusutan, penuntutan dan
peradilan tindak pidana ekonomi (UU nomor 7 Drt tahun 1955 dan UU
tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi). Selanjutnya dalam
Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 dalam pasal 17 secara tegas
menyebutkan kejaksaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu
(korupsi). Untuk lebih lengkapnya isi pasal tersebut adalah sebagai berikut,
―Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut
pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat
(2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat Penyidik yang
berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan‖.
Disamping PP nomor 27 tahun 1983 tersebut yang menjadi dasar
hukum kejaksaan melakukan penyidikan adalah pasal 2 TAP MPR Nomor :
XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit mengakui
eksistensi kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana
korupsi dan menugaskan kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam
pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bahkan dengan berlakunya

673

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL & PELANTIKAN KEPENGURUSAN KELUARGA ALUMNI PASCASARJANA UNS
(ISBN 978-602-97496-4-9)

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana
diatur dalam pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan : Tugas dan
kewenangan Jaksa adalah : ―Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan UU‖.
Perbuatan Kepala Desa Sedayu yang telah menggunakan uang
(penyelewengan) hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk
kepentingan pribadi jelas tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum
yang berlaku. Ketentuan yang dilanggar oleh Kepala Desa Sedayu telah
memenuhi unsur tindak pidana ―Penggelapan‖ sebagaimana ketentuan pasal
372 atau Pasal 374 KUHP, memenuhi unsur tindak pidana
―menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian negara‖ sebagaimana ketentuan Pasal
3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau juga telah memenuhi unsur
tindak pidana ―dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong
atau dipungut‖ sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Ayat (1) huruf i UU
nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009.
Berdasarkan kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana
ketentuan yang berlaku, awalnya Kejaksaan Negeri Wonogiri melakukan
penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa
Sedayu tersebut, selanjutnya dalam ekspose intern ada temuan bahwa untuk
tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44
ayat (1) Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 menyebutkan ― Penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang
diberi wewenang khusus sebagi penyidik tindak pidana di bidang
perpajakan‖, selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada
Direktoran Jendral Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak
Jawa Tengah II di Surakarta mengingat ketentuan dalam asas-asas dalam
peraturan perundang-undangan. Terdapat asas-asas dalam peraturan
perundang-undngan yang kita kenal, diantaranya :
1) Asas lex superior derogat legi inferior (peraturan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah);
2) Asas lex spesialis derogat legi generalis (peraturan yang bersifat khusus
mengesampingkan peraturan yang bersifat umum);
3) Asas lex posterior derogat legi priori (pada peraturan yang sederajat,
peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama)
4) Asas Undang-undang tidak boleh berlaku surut (non retroaktif) / asas
legalitas.
Penyerahan penyidikan tindak pidana penyelewengan uang hasil
pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sedayu ke Direktoran Jendral
Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II di
Surakarta merupakan penerapan ketentuan dalam asas ―lex spesialis derogat
lex generalis‖, ketentuan (hukum) khusus mengalahkan atau lebih
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diutamakan daripada ketentuan (hukum) umum. Sebagaimana telah kami
uraiakan diatas bahwa secara materiil perbuatan yang dilakukan oleh Kepala
Desa Sedayu dapat memenuhi unsur tindak pidana ―penggelapan‖ yang
aturannya masuk dalam tindak pidana umum (KUHP) sehingga jika
dibandingkan dengan ketentuan dalam tindak pidana korupsi maupun tindak
pidana di bidang perpajakan jelas ketentuan pidana umum harus
dikesmpingkan. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa
Sedayu tersebut termasuk dalam tindak pidana khusus (korupsi) sehingga
secara formil / hukum acaranya (KUHAP) dapat dilakukan penyidikannya
oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK), tetapi dalam hal ini perbuatan Kepala Desa Sedayu tersebut
juga masuk dalam tindak pidana khusus / tertentu yaitu tindak pidana di
bidang perpajakan. Dalam ketentuan hukum acaranya secara tegas
menyatakan bahwa ―Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya
dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagi penyidik
tindak pidana di bidang perpajakan‖, dengan demikian jelas sesuai
ketentuan dalam asas lex spesialis legi generalis, maka hanya Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Direktorat Jendral Pajak yang
berwenang melakukan penyidikna tindak pidana di bidang perpajakan.
Direktoran Jendral Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat
Jendral Pajak Jawa Tengah II di Surakarta yang menerima pelimpahan
penyidikan kasus tindak pidana tidak menyetorkan uang hasil pungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro
Kabupaten Wonogiri periode Tahun 2014 – 2010 sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU Nomor 16 Tahun 2009, telah mengembalikan penanganan kasus
tersebut ke Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan menyatakan penyimpangan
dana pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa
bukan termasuk tindak pidana di bidang perpajakan sehingga tidak dapat
dilakukan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jendral Pajak.
Selanjutnya atas pengembalian penanganan perkara penyidikan
kasus tindak pidana penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro Kabupaten
Wonogiri periode Tahun 2014 – 2010 telah menimbulkan persoalan baru
yaitu instansi mana yang dapat melakukan penyidikan ? sedangkan
berdasarkan ketentuan formil dan ketentuan asas lex spsesialis secara tegas
telah ditentukan bahwa kewenangan penyidikan ada ditangan Direktoran
Jendral Pajak.
Para penegak hukum pada umumnya menganut faham
Positivisme hukum, yaitu selalu tunduk dan konsisten menjalankan
ketentuan hukum yang berlaku. Terkadang situasi di lapangan menuntut
para penegak hukum untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan
keluar dari kerangka berfikir dan bertindak secara positivisme. Kemampuan
berinovasi, beradaptasi bahkan dapat melakukan tindakan diskresi untuk
mengatasi problema sangat dibutuhkan dalam praktek penerapan peraturan
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hukum (perundang-undangan) dalam kenyataan. Dalam mengatasi persoalan
penanganan perkara penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di desa Sedayu tersebut, Jaksa Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Wonogiri sepakat untuk melakukan penyidikan kasus tersebut
menurut ketentuan penanganan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan
antara lain :
1) Apabila kasus tersebut dianggap ―penggelapan‖ biasa sebagaimana
ketentuan dalam pasal 374 atau 372 KUHP, maka dapat menimbulkan
rasa ketidakadilan bagi para warga/wajib pajak yang telah membayar
setoran pajak ke Kepala Desa Sedayu, yaitu penyetoran uang pajak
kepada Kepala Dusun / Kepala Desa hanya dianggap sebagai hubungan
privat / keperdataan, sehingga apabila disidangkan perbuatan Kepala
Desa Sedayu tersebut dinyatakan terbukti bersalah maka ancaman
hukuman ―penggelapan‖ bisa dirasa sangat ringan oleh para wajib
pajak, dan ironisnya uang yang secara nyata telah setorkan wajib pajak
kepada Kepala Dusun / Kepala Desa dianggap tidak ada karena
belum/tidak masuk ke Kas Negara. Dengan demikian maka para wajib
pajak tersebut dianggap belum pernah membayar / menyetorkan uang
pajak Bumi dan Bangunan miliknya, sehingga tetap dianggap hutang
dalam pembayaran PBB dan negara tetap akan melakukan
penagihan.Dan apabila para wajib pajak keberatan hanya bisa dilakukan
gugatan perdata yang pasti akan sangat merugikan baik dari segi waktu,
tenaga dan biaya.
2) Apabila perbuatan kepala Desa Sedayu dimasukkan dalam tindak
pidana korupsi, disamping ancaman hukumannya lebih tinggi maka rasa
keadilan bagi masyarakat dapat terjaga, yaitu apabila Kepala Desa
Sedayu dinyatakan terbukti bersalah maka dapat usulkan atau dilakukan
tindakan untuk menetapkan bahwa setoran dari wajib pajak yang
diselewengkan dapat dinyatakan sudah diterima oleh negara sehingga
negara tidak akan melakukan penagihan lagi. Disamping itu akan dapat
menimbulkan kepercayaan warga / wajib pajak terhadap
pemerintah/negara, karena negara telah dianggap melindungi warga
negara yang baik yaitu ketepatan melakukan pembayaran/penyetoran
pajak.
Atas pertimbangan tersebut Jaksa Penyidik pada Kejaksaan
Negeri Wonogiri kemudian dengan keyakinan dan semangat pembaharuan
secara berani melakukan terobosan untuk melanjutkan penyidikan kasus
dugaan penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa Sedayu sebagai suatu tindak pidana korupsi, dengan pertimbangan
utama apabila perkara tersebut dibiarkan maka dapat terjadi kekaburan
hukum tanpa kejelasan, siapa yang berwenang melakukan penyidikan
terhadap kasus tersebut.
Sebagaimana telah kami uraikan secara singkat dalam methode
penelitian di atas, bahwa deduksi dalam hukum awal dengan identifikasi

aturan hukum, dalam mengidentifikasi hukum kadang-kadang dijumpai
keadaan aturan hukum sebagai berikut : kekosongan hukum, konflik norma
hukum atau norma hukum yang kabur (Amiruddin, H.Zaenal Asikin, 2006 :
18) sehingga diperlukan asas hukum yang tepat untuk mengatasinya.
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Dalam menghadapi kekosongan hukum, orang berpegang pada
asas ius curia novit. Dengan asas ini hakim dianggap tahu hukum, ia tidak
menolak suatu perkara yang diajukan padanya dengan alasan tidak ada
aturannya atau aturan tidak jelas, melainkan ia wajib menggali nilai-nilai
hukum yang hidup dalam masyarakat.Jika terjadi konflik hukum, orang
berpegang ada asas lex posterior derogat legi priori (undang-undang yang
belakangan mengalahkan yang terdahulu); asas lex specialist derogat legi
generali (undang-undang yang khusus mengalahkan yang umum); dan asas
lex superior derogat legi inferiori (undang-undang yang lebih tinggi
mengalahkan yang lebih rendah). Jika norma hukum yang kabur, orang
berpegang pada metode hermeneutik (intepretasi-penafsiran).
Akibat pengembalian penyidikan dari Direktorat Jendral Pajak
(yang sebenarnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan ketentuan asas lex
spesialis adalah yang paling berwenang melakukan penyidikan), maka telah
terjadi kekaburan hukum, dengan demikian perlu metode hermeneutik
(intepretasi-penafsiran) untuk penyelesaiannya. Penyidik Kejaksaan
selanjutnya melakukan terobosan hukum dengan melakukan penyidikan
kasus tersebut ke dalam ranah tindak pidana korupsi, tindakan tersebut
didasari semangat pelaksanaan hukum responsif (Nonet – Selznick) yaitu
untuk menunjukkan suatu kapasitas beradaptasi yang bertanggungjawab,
dan dengan demikian adaptasi yang selektif dan tidak serampangan, serta
didukung pula dengan pemahaman hukum progresif oleh Satjipto Raharjo
sebagai penggas dari teori hukum progresif, yang menyatakan pemikiran
hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya dasarnya, yaitu hukum untuk
manusia. Dengan filososfi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik
orientasi hukum, hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya.
Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari
kepentingan manusia. Mutu Hukum, ditentukan oleh kemampuannya
mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif
menganut ‗ideologi ‗ : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang prorakyat. Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghalang bagi para
pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan
pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara barus
setiap kali terhadap suatu peraturan. Demikian pula penegakan hukum
terhadap penyelewengan uang hasil pungutan pajak bumi dan bangunan
tersebut antara lain untuk melindungi warga negara yang baik taat
membayar pajak.
2. Penentuan Keuangan Negara Terhadap Uang Hasil Pungutan Pajak Bumi
dan Bangunan
Keuangan negara merupakan salah unsur pokok dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara yang mempunyai manfaat yang sangat penting guna
mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan
sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Tahun 1945.
Pengertian tentang keuangan negara terdapat dalam beberapa ketentuan
perundang-undangan antara lain dalam perspektif hukum pidana sebagaimana
dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang
dimaksud dengan ― Keuangan Negara ― adalah seluruh kekayaan negara dalam
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bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya
segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena :
a. Berada dalam penguasaan, pengurus perserikatan, dan pertanggungjawaban
Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
b. Berada dalam penguasaan, pengurus perserikatan dan pertanggungjawaban
Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan
hukum dan perusahaan yang menyertakan.
Pengertian tentang Keuangan Negara juga terdapat dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang meliputi :
a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang,
dan melakukan pinjaman;
b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum
pemerintahan negara dan membayartagihan pihak ketiga;
c. Penerimaan Negara;
d. Pengeluaran Negara;
e. Penerimaan Daerah;
f. Pengeluaran Daerah;
g. kekayaan negara/kekayaan daerahyan dikelola sendiri atau oleh pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan
negara/ perusahaan daerah;
h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka
menyelenggarakan tugas pemerintahaan dan/ atau kepentingan umum;
i. kekayaan pihak lain yang diperolehdengan menggunakan fasilitas yang
diberikan pemerintah.
Dalam penanganan kasus penyelewengan uang hasil pungutan Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) di desa Sedayu selain timbul persoalan berkaitan
dengan kewenangan ―penyidikan‖, ada permasalahan lain yaitu berkaitan dengan
penentuan ‗keuangan negara‖. Fakta hukum masyarakat wajib pajak Desa
Sedayu telah membayar/ menyetorkan uang pajak PBB kepada petugas pungut
(Kadus) atau Penanggung jawab pungutan (Kades) sebagi wujud warga negara
yang baik taat membayar pajak. Uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Sedayu tahun 2004 – 2010 yang telah disetorkan oleh wajib pajak (warga
desa Sedayu) kepada Kepala Dusun dan/ atau Kepala Desa Sedayu faktanya
belum masuk dalam catatan/ kas negara, karena digunakan oleh Kepala Desa
Sedayu untuk kepentingan pribadinya. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah
uang pungutan pajak yang diselewengkan oleh Kepala Desa tersebut sudah dapat
dikatakan sebagai keuangan negara atau bukan. Penentuan ―keuangan negara‖
dalam kasus tindak pidana korupsi sangatlah penting, hal ini untuk pembuktian
unsur ―dapat merugikan keuangan negara‖, sebagaimana yang terdapat dalam
ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penyidik dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri telah
berani melakukan langkah terobosan untuk mennetukan bahwa uang hasil
pungutan pajak yang telah diselewengkan oleh Kepala Desa sudah termasuk
dalam ―keuangan negara‖ dengan pertimbangan bahwa warga desa Sedayu
selaku wajib pajak telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang
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baik dengan membayar pajak kepada ‗pejabat/petugas‖ yang ditunjuk secara
resmi oleh negara, sehingga uang yang diserahkan dan sudah diterima oleh
petugas tersebut sudah seharusnya dapat dikatakan telah ―masuk‖ sebagai uang
negara. Disamping penentuan uang hasil pungutan sebagai uang negara,
Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan berani melakukan perhitungan sendiri
terhadap ―kerugian keuangan negara‖ yang ditimbulkan akibat perbuatan Kepala
Desa tersebut. Meskipun tidak ada aturan tentang kewenangan Jaksa melakukan
perhitungan terhadap kerugian keuangan negara, yang seharusnya dilakukan
oleh lembaga yang diberi wewenang untuk itu yaitu BPK dan atau BPKP, hal ini
dapat dilakukan mengingat dalam kasus yang terjadi telah jelas catatan
penggunaan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah
digunakan oleh Kepala Desa untuk kepentingan pribadinya, sehingga efektif
tidak diperlukan lembaga auditor untuk melakukan penghitungan kerugian
keuangan negara yang kemungkinan memerlukan biaya yang besar, sehingga
dapat menimbulkan kerugina keuangan negara lagi.
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri
pada penyelesaian kasus penyelewengan uang hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Desa Sedayu Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
telah mendapat dukungan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut, hal ini berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor :
128/Pid/Sus/2013/PN.Tipikor Smg yang telah memutuskan Kepala Desa Sedayu
an ENDRA BUDI HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana ―Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut‖
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999
Jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi.
Dalam pertimbangannya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut
Umum (penulis) berkaitan permasalahan kewenanangan penyidikan dan
penentuan keuangan negara terhadap uang hasil pungutan Pajak Bumi dan
Bangunan.
D. Simpulan
1. Di Indonesia sebagai Negara Hukum sudah pasti segala tindakan pemerintah/
negara serta segala perbuatan warga negaranya sudah pasti dilakukan
berdasarkan aturan-aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.
Terkadang terhadap peraturan perundang-undangan tersebut seringkali terdapat
permasalahan pada saat diterapkan di lapangan, persoalan bisa terjadi benturan
antara tingkatan peraturan atau dalam taraf kesejajaran peraturan tersebut.
Demikian pula dalam kasus penyelewengan uang hasil pungutan pajak diatas,
meskipun Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan aturan yang
sah baik dari Keputusan Meneteri Keuangan tentang pendelegasian pemungutan
pajak sampai Keputusan Bupati tentang petugas penmungut pajak, tetapi
keberadaannya ―tidak diakui‖ oleh Direktorat Jendral Pajak karena bukan
petugas/pegawai resmi di lingkungan Direktorat Jendral Pajak. Hal ini terlihat
bahwa terhadap uang hasil pungutan pajak yang sudah disetor kepada petugas
pemungut pajak atau penanggungjawab pungutan oleh Direktoran Jendral Pajak
dianggap ―belum‖ termasuk sebagai uang negara karena belum di setor ke Bank
atau belum tercatat sebagai uang negara.
2. Seringkali terdapat perbenturan berbagai peraturan dalam pelaksanaan
kewenangan dalam peraturan yang sederajat, dalam hal ini terdapat perbenturan
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kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang karena sifat
khususnya ―hanya‖ dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
seharusnya dalam pembuatan pertauran perundang-undangan harus sudah
diantisipasi mengenai permasalahan di lapangan atau dalam praktek sehingga
dapat meminimalisir perebutan kewenangan atau bahkan penghindaran
pelaksanaan kewenangan.
E. Saran
1. Agar ke depan dapat lagi dilakukan koordinasi antara Direktorat Jendral Pajak
dengan Pemerintah Daerah untuk menerapkan mekanisme penarikan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) khusunya di daerah sehingga dalam pelaksanaan penarikan
pajak pada u mumnya dan pungutran Pajak Bumi dan Bangunan pada khususnya
dapat berjalan dengan baik, mengingat pentingnya uang hasil pungutan pajak
untuk kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta
dapat terjaganya kewibawaan pemerintah di mata warga negara.
2. Agar DPR bersama Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan
lebih cermmat dan teliti sehingga kedepannya tidak timbul permasalahan yang
tidak diharapkan.
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