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P
ara pembaca yang berbahagia pada terbitan 

Warta Bappeda Edisi Triwulan IV (Oktober‐

Desember) Tahun 2013 ini, kami hadirkan 

beberapa art ikel  yang mengupas tentang 

Perencanaan Ekonomi Kreatif bagi Wirausahawan, 
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Dari�Redaksi
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Sampul Depan: Teknik Tradisional Membatik.
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1. Pendahuluan
  Perkembangan industri kreatif di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memberi 
catatan tersendiri bagi perekonomian negara ini. Sumbangsih yang signifikan terhadap per‐
ekonomian Indonesia membuat industri kreatif mendapat perhatian khusus sehingga dibuat 
menjadi satu kementerian, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif. Rata‐rata kontribusi 
ekonomi kreatif mencapai 7% dari seluruh Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional. Suatu 
angka yang cukup besar bagi industri yang baru berkembang. Jika dibandingkan dengan 
kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian di negara lain seperti Singapura yang ber‐
kontribusi sebesar 2,8% terhadap PDB nya dan Inggris sebesar 7,9% terhadap PDB‐nya, 
kontribusi industri kreatif Indonesia dapat dikatakan baik. Jawa Barat dikenal sebagai salah satu 
daerah kreatif di antara daerah lain di Indonesia. Kontribusi industri kreatif Jawa Barat terhadap 
PDRB nasional juga cukup signifikan. Identifikasi potensi industri kreatif yang tumbuh dan 
berkembang di Jawa Barat perlu dilakukan setiap tahunnya. Hal ini menjadi sumber informasi 
bagi para stakeholder industri kreatif sebagai dasar dalam mengambil kebijakan dan keputusan. 

• Elis Sondayani*

PERENCANAAN�EKONOMI�KREATIF�
BAGI�WIRAUSAHAWAN

BENANG�MERAH��EKONOMI�KREATIF�DENGAN�WIRAUSAHAWAN

______________________________________________________________________________________________________________
* Perencana Pertama pada Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Jawa Barat

Gambar Ekonomi Kretaif Jabar
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Dalam melakukan identifikasi ini, penulis dan 
tim mengumpulkan data‐data sekunder dan 
data primer melalui wawancara langsung 
kepada para pelaku industri dan pemerintah 
daerahnya di beberapa kabupaten/kota di 
Jawa Barat (Togar Simatupang 2012).
  Jawa Barat merupakan provinsi yang kaya 
akan keanekaragaman budaya dan manusia 
kreatif. Sebagai pusat pendidikan dengan 
ditunjang keberadaan berbagai R & D centers, 
serta sebagai trendsetter berbagai industri, 
seperti: pusat mode/fashion, musik, dan 
perintis perfilman, maka Jawa Barat dapat 
menarik generasi mda dari berbagai daerah 
sehingga dapat meningkatkan keaneka‐
ragaman potensial lokal (diversity and variety 
of local potentials) yang kaya akan produk 
kreatif yang memiliki potensi ekspor. Dengan 
tersedianya potensi lokal yang tinggi sebagai 
pendukung industri kreatif, menjadikan Jawa 
Barat berkaitan erat dengan industri kreatif 
yang relevan dengan perkembangan ekonomi 
berbasis pengetahuan. Sedangkan industri 
kreatif merupakan salah satu industri unggul‐
an dalam membangun manusia bersumber‐
daya, dapat meningkatkan jejaring SDM (wide 
network of human resources), dan sebagai 
high‐value‐added industry memiliki daya saing 
yang unik yang dapat berdaya saing di pasar 
global. Hal ini seiring dengan tuntutan globali‐
sasi yang dicirikan dengan cepatnya perubah‐
an permintaan di pasar (fast changing in 
market demand) dan siklus produk yang 
pendek (short produck life cycle) (Jabar Kreatif 
2011).
  Dalam bidang industri kreatif Jawa Barat 
merupakan salah satu daerah yang memberi 
kontribusi cukup signifikan terhadap pertum‐
buhan dan perkembangan industri kreatif 
sehingga menjadi salah satu barometer di 
Indonesia. Kontribusi industri kreatif Jawa 
Barat sendiri terhadap industri kreatif Indone‐
sia cukup besar, yaitu sekitar Rp 31 triliun 
(6,69)  (Jabar Dalam Angka 2010). Di Bandung .
sendiri, sebagai ibukota Jawa Barat pendu‐
duknya mencapai 2,5 juta jiwa. Data sensus 
2003 menunjukkan 52,7% penduduk bekerja 
disektor jasa dan perdagangan. Komposisi 
penduduk kawula muda dan tingkat pen‐
didikan yang baik mengindikasikan potensi 

Jawa Barat sebagai penyedia tenaga kerja 
kreatif yang memadai. Tenaga kerja kreatif ini 
diperlukan sebagai modal utama pembangun‐
an industri kreatif. Industri kreatif ini penting 
untuk meningkatkan Indeks Pembangunan 
Manusia Jawa Barat dengan melakukan 
pemberdayaan dari aspek pengetahuan dan 
kesejahteraan ekonomi (BPS, 2006).

2. Hasil Pembahasan 
a. Pengertian Ekonomi Kreatif
  Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 
tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi 
kreatif, mendukung kebijakan pengembangan 
ekonomi kreatif tahun 2009‐2015, yakni 
pengembangan kegiatan ekonomi berdasar‐
kan pada aktivitas, keterampilan, dan bakat 
induvidu untuk menciptakan daya kreasi dan 
daya cipta individu yang bernilai ekonomis 
dan berpengaruh pada kesejahteraan masya‐
rakat indonesia, dengan sasaran, arah, dan 
strategi sebagaimana tercantum dalam 
lampiran instruksi presiden.
  Dalam rangka melaksanakan DIKTUM 
PERTAMA, mengutamakan pengembangan e‐
konomi kreatif sebagai berikut: 1) periklanan; 
2) arsitektur; 3) pasar seni dan barang antik; 
4) kerajinan; 5) desain; 6) fashion (mode); 7) 
film, video, dan fotografi; 8) permainan 
interaktif; 9) Musik; 10) seni pertunjukan; 11) 
penerbitan dan percetakan; 12) layanan 
komputer dan piranti lunak; 13) radio dan 
televisi; dan 14) riset dan pengembangan.
  Ekonomi kreatif merupakan gelombang 
ekonomi baru yang telah lahir pada awal abad 
ke‐21. Gelombang ekonomi baru ini menguta‐
makan intelektual sebagai kekayaan yang 
dapat menciptakan uang, keterampilan kerja, 
pendapatan, dan kesejahteraan. Inti ekonomi 
kreatif terletak pada industri kreatif yaitu 
industri yang digerakan oleh para kreator dan 
inovator. Rahasia ekonomi kreatif terletak 
pada kreativitas dan keinovasian. Hakekat kre‐
ativitas adalah menciptakan sesuai dari yang 
tidak atau memperbaharui kembali sesuatu 
yang sudah ada. Esensi dari kreativitas ter‐
letak pada kemampuan menghasilkan 
gagasan baru, mengerjakan sesuatu dengan 
cara yang berbeda, dan memiliki pendekatan 
alternatif baru (Suryana).
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  Industri kreatif adalah merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. 
Pemerintah RI menyadari bahwa ekonomi 
kreatif terfokus pada penciptaan barang dan 
jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat 
dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual 
adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk 
bangkit bersaing dan dapat meraih keunggul‐
an dalam Ekonomi Global. Industri kreatif 
yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 
keterampilan serta bakat individu untuk 
menciptakan dan pemanfaatan daya kreasi 
dan daya cipta individu. (Departemen 
Perdagangan RI tahun 2009).

b.�Perkembangan Ekonomi Kreatif
  Berkat ekonomi kreatiflah negara Amerika 
Serikat (AS), Jerman, dan Jepang menjadi 
negara maju. Berkat ekonomi kreatif pula, 
Korea Selatan dan India mendunia lewat K‐
Pop dan Bollywood‐nya. Fakta menunjukkan, 
yang menentukan majunya perekonomian 
suatu negara bukan lagi sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah, melainkan SDM yang 
andal, kreatif, inovatif, dan kaya ide. Tak 
mengherankan jika pada era ekonomi baru 
sekarang, ekonomi kreatif‐model ekonomi 
yang mengintensifkan informasi dan kreativi‐
tas dengan mengandalkan ide dan pengetahu‐
an SDM sebagai faktor produksi utama 
kegiatan ekonomi‐ menjadi pilihan. SDM yang 
kreatif tak hanya membawa kesejahteraan 
bagi suatu negara. Mereka juga ikut meng‐
ubah peradaban dunia dan mencerahkan 
kehidupan umat manusia. Larry Page dan 
Sergey Brin (pendiri Google), Mark Zuckerberg 
(pendiri Facebook), William Henry Gates III 
alias Bill Gates (pendiri Microsoft) hanya 
sederet nama‐nama orang kreatif yang ber‐
hasil meningkatkan peradaban dunia. Maka 
bersyukurlah kita karena pemerintah sejak 
enam bulan lalu memiliki Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpa‐
rekraf). Dengan memiliki kementerian ini, kita 
berharap Indonesia bisa mencetak manusia 
kreatif, inovatif, dengan ide‐ide cemerlang 
yang dapat mengharumkan nama Indonesia 
dan membuat sejahtera segenap rakyat 
Nusantara. (Investor Daily Indonesia 2012).
  Indonesia memiliki potensi ekonomi 

kreatif yang amat besar. Sektor ini diperkira‐
kan mampu memberikan kontribusi 9% 
terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam 
tiga tahun ke depan. Dengan populasi hampir 
240 juta jiwa yang terdiri atas ratusan suku 
bangsa dengan adat istiadat, bahasa, dan 
corak budaya yang berbeda, Indonesia se‐
harusnya menjadi gudang orang‐orang kreatif. 
Perekonomian Indonesia bisa melaju lebih 
cepat jika bertumpu pada manusia yang 
mampu berkreasi, berkarsa, dan berkarya. 
Kita sependapat bahwa ekonomi kreatif tak 
selalu identik dengan pariwisata. Ekonomi 
kreatif bisa berbentuk apa saja. Itu sebabnya, 
kita perlu terus mendorong pemerintah untuk 
tidak membatasi pemahaman ekonomi kreatif 
hanya pada industri pariwisata. Bahkan, ke 
depan, pemerintah bisa membentuk kemen‐
terian sendiri yang khusus menangani eko‐
nomi kreatif. (Investor Daily Indonesia 2012).
  Industri kreatif di Jawa Barat sebenarnya 
tidak terlalu banyak berbeda dengan konsep 
industri kreatif tingkat nasional. Selain semua 
subsektor yang dikategorikan oleh industri 
kreatif tingkat nasional adalah di Jawa Barat 
memilikinya, juga justru sampai saat ini Jawa 
Barat‐lah yang menjadi (salah satu) kiblat 
industri kreatif indonesia. Bahkan selain 14 
subsektor yang menjadi basis industri kreatif 
sebagaimana yang dipetakan oleh Kemente‐
rian Perdagangan, justru Jawa Barat menam‐
bah 1 subsektor lagi yaitu KULINER, sehingga 
di Jawa Barat subsektor industri kreatif 
menjadi 15. Kuliner, secara nasional masih 
dikategorikan sebagai kegiatan kreatif yang 
termasuk baru. Ke depan direncanakan untuk 
dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif 
dengan melakukan sebuah studi terhadap 
pemetaan produk makanan olahan khas 
Indonesia yang dapat ditingkatkan daya 
saingnya di pasar ritel dan pasar inter‐
nasional. (Jabar Kreatif 2011). Industri kreatif 
khususnya animasi dan film merupakan salah 
satu sektor industri yang  berkembang pesat 
di dunia. Salah satu negara yang menikmati 
hasil dari kemajuan industri animasi dan film 
adalah Amerika Serikat. Studio animasi 
terkemuka di Amerika Serikat, Pixar melalui 
filmnya “The Incredibles” (Kementerian Riset 
dan Teknologi Republik Indonesia 2012).
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  Di Jawa Barat ekonomi kreatif pada 
dasarnya berbasis pada ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan pengembangan minat 
individu. Provinsi Jawa Barat kaya keaneka‐
ragamannya dan tentunya menjadi titik 
central kreatif. Jawa Barat menjadi ajang 
komunikasi dan promosi berbagai produk 
termasuk di dalamnya produk animasi beserta 
filmya. Jabar strategis untuk pembangunan 
indistri kreatif. Jawa Barat memiliki potensi 
bagi industri kreatif dengan ketersediaan SDM 
yang kreatif. Hal demikian terlihat dari 
banyaknya perguruan tinggi yang mendukung 
industri kreatif seperti bidang multi media, 
yaitu animasi dan filmnya. Gubernur Jawa 
Barat mengapresiasi kota Cimahi sebagai kota 
yang menonjol untuk sektor ICT khususnya 
dalam pengembangan bidang animasi dan 
filmya. Oleh karena itu, Gubernur berharap 
muncul daerah‐daerah lain yang memiliki 
kompetensi seperti Cimahi. Industri telema‐
tika dan pasar telematika masih diisi dan 
didominasi oleh produk import dan karena itu 
Pemprov. Jabar dan Kabupaten/Kota akan 
mendorong masyarakat Jawa Barat untuk 
terus berkarya dan menghasilkan produk 
khususnya produk telematika. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat mendorong terbentuk 
Technopark, produk animasi dan perkem‐
bangan hardware telematika. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat akan lebih kondusif dan 
terbuka kepada semua pihak, khususnya bagi 
industri telematika. Oleh karena itu, Peme‐
rintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki blue 
print pembangunan industri kreatif. Salah 
satunya adalah Bandung Technopark, Baros IT 
Centre dan Cimahi Creatif Assosiasi. Ini adalah 
cikal bakal tumbuhnya industri telematika 
terkemuka di Indonesia.
(Jabarprov.go.id.admin 2012).

c. Benang Merah Industri Kreatif dan 
 Wirausahawan
  Konsep Ekonomi Kreatif adalah sebuah 
konsep di era ekonomi baru yang penopang 
utamanya adalah informasi dan kreativititas 
dimana ide dan stock of knowledge dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
faktor produksi utama dalam kegiatan ekono‐
mi. Perkembangan tersebut boleh dikatakan 

sebagai dampak dari struktur perekonomian 
dunia yang tengah mengalami gelombang 
transformasi teknologi dengan laju yang cepat 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari 
yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam 
(SDA) diikuti menjadi berbasis Sumber Daya 
Manusia (SDM), dari era genetik dan ekstrak‐
tif ke era manufaktur dan jasa informasi serta 
perkembangan terakhir masuk ke era eko‐
nomi kreatif. 
  Konsep tentang ekonomi kreatif saat ini 
mungkin ada yang berbeda, konsep tentang 
ekonomi kreatif nampak lebih eksplisit yang 
menandai era baru peradaban dan ter‐
definisikan dengan baik, serta secara faktual 
ekonomi kreatif merupakan fenomena dan 
tren pilihan alternatif terutama dalam mem‐
berikan kontribusi pada pertumbuhan eko‐
nomi global di era millenium ke tiga ini. 
Agaknya baik konsep kewirausahaan maupun 
konsep ekonomi kreatif terdapat unsur 
benang merah yang sama, yakni terdapat 
konsep kreativitas, ide atau gagasan serta 
konsep inovasi. Kreativitas adalah proses 
berfikir dan menggugah inspirasi dengan cara 
yang berbeda dari biasanya, dimana se‐
seorang tertantang untuk dapat melahirkan 
suatu yang baru, baik berupa gagasan 
maupun karya nyata yang relatif berbeda 
dengan apa yang telah ada sebelumnya. 
Kreativitas dalam bisnis adalah bagaimana 
cara menerapkan kreativitas dalam pekerjaan 
yang sedang kita lakukan agar dapat 
memunculkan produk, prosedur dan struktur 
baru sekaligus meningkatkan cara kerja kita 
kearah yang lebih baik. Adapun Inovasi adalah 
proses menemukan atau mengimplemen‐
tasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi 
yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi 
kebanyakan orang karena sifatnya relatif, 
yakni apa yang dianggap baru oleh seseorang 
atau pada suatu konteks dapat menjadi 
sesuatu hal lama bagi orang lain dalam 
konteks lain. Namun demikian, ide adalah 
dasar dari inovasi, dan ide berasal dari 
individu yang kreatif, maka individu yang 
kreatif dapat membantu orang lain menjadi 
kreatif pula, sehingga ide dapat diperoleh 
dengan lebih banyak dan lebih baik sebagai 
masukan bagi proses inovasi. Kreativitas dan 
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  Industri kreatif adalah merupakan bagian 
yang tak terpisahkan dari ekonomi kreatif. 
Pemerintah RI menyadari bahwa ekonomi 
kreatif terfokus pada penciptaan barang dan 
jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat 
dan kreatifitas sebagai kekayaan intelektual 
adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk 
bangkit bersaing dan dapat meraih keunggul‐
an dalam Ekonomi Global. Industri kreatif 
yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, 
keterampilan serta bakat individu untuk 
menciptakan dan pemanfaatan daya kreasi 
dan daya cipta individu. (Departemen 
Perdagangan RI tahun 2009).

b.�Perkembangan Ekonomi Kreatif
  Berkat ekonomi kreatiflah negara Amerika 
Serikat (AS), Jerman, dan Jepang menjadi 
negara maju. Berkat ekonomi kreatif pula, 
Korea Selatan dan India mendunia lewat K‐
Pop dan Bollywood‐nya. Fakta menunjukkan, 
yang menentukan majunya perekonomian 
suatu negara bukan lagi sumber daya alam 
(SDA) yang melimpah, melainkan SDM yang 
andal, kreatif, inovatif, dan kaya ide. Tak 
mengherankan jika pada era ekonomi baru 
sekarang, ekonomi kreatif‐model ekonomi 
yang mengintensifkan informasi dan kreativi‐
tas dengan mengandalkan ide dan pengetahu‐
an SDM sebagai faktor produksi utama 
kegiatan ekonomi‐ menjadi pilihan. SDM yang 
kreatif tak hanya membawa kesejahteraan 
bagi suatu negara. Mereka juga ikut meng‐
ubah peradaban dunia dan mencerahkan 
kehidupan umat manusia. Larry Page dan 
Sergey Brin (pendiri Google), Mark Zuckerberg 
(pendiri Facebook), William Henry Gates III 
alias Bill Gates (pendiri Microsoft) hanya 
sederet nama‐nama orang kreatif yang ber‐
hasil meningkatkan peradaban dunia. Maka 
bersyukurlah kita karena pemerintah sejak 
enam bulan lalu memiliki Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpa‐
rekraf). Dengan memiliki kementerian ini, kita 
berharap Indonesia bisa mencetak manusia 
kreatif, inovatif, dengan ide‐ide cemerlang 
yang dapat mengharumkan nama Indonesia 
dan membuat sejahtera segenap rakyat 
Nusantara. (Investor Daily Indonesia 2012).
  Indonesia memiliki potensi ekonomi 

kreatif yang amat besar. Sektor ini diperkira‐
kan mampu memberikan kontribusi 9% 
terhadap produk domestik bruto (PDB) dalam 
tiga tahun ke depan. Dengan populasi hampir 
240 juta jiwa yang terdiri atas ratusan suku 
bangsa dengan adat istiadat, bahasa, dan 
corak budaya yang berbeda, Indonesia se‐
harusnya menjadi gudang orang‐orang kreatif. 
Perekonomian Indonesia bisa melaju lebih 
cepat jika bertumpu pada manusia yang 
mampu berkreasi, berkarsa, dan berkarya. 
Kita sependapat bahwa ekonomi kreatif tak 
selalu identik dengan pariwisata. Ekonomi 
kreatif bisa berbentuk apa saja. Itu sebabnya, 
kita perlu terus mendorong pemerintah untuk 
tidak membatasi pemahaman ekonomi kreatif 
hanya pada industri pariwisata. Bahkan, ke 
depan, pemerintah bisa membentuk kemen‐
terian sendiri yang khusus menangani eko‐
nomi kreatif. (Investor Daily Indonesia 2012).
  Industri kreatif di Jawa Barat sebenarnya 
tidak terlalu banyak berbeda dengan konsep 
industri kreatif tingkat nasional. Selain semua 
subsektor yang dikategorikan oleh industri 
kreatif tingkat nasional adalah di Jawa Barat 
memilikinya, juga justru sampai saat ini Jawa 
Barat‐lah yang menjadi (salah satu) kiblat 
industri kreatif indonesia. Bahkan selain 14 
subsektor yang menjadi basis industri kreatif 
sebagaimana yang dipetakan oleh Kemente‐
rian Perdagangan, justru Jawa Barat menam‐
bah 1 subsektor lagi yaitu KULINER, sehingga 
di Jawa Barat subsektor industri kreatif 
menjadi 15. Kuliner, secara nasional masih 
dikategorikan sebagai kegiatan kreatif yang 
termasuk baru. Ke depan direncanakan untuk 
dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif 
dengan melakukan sebuah studi terhadap 
pemetaan produk makanan olahan khas 
Indonesia yang dapat ditingkatkan daya 
saingnya di pasar ritel dan pasar inter‐
nasional. (Jabar Kreatif 2011). Industri kreatif 
khususnya animasi dan film merupakan salah 
satu sektor industri yang  berkembang pesat 
di dunia. Salah satu negara yang menikmati 
hasil dari kemajuan industri animasi dan film 
adalah Amerika Serikat. Studio animasi 
terkemuka di Amerika Serikat, Pixar melalui 
filmnya “The Incredibles” (Kementerian Riset 
dan Teknologi Republik Indonesia 2012).
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  Di Jawa Barat ekonomi kreatif pada 
dasarnya berbasis pada ilmu pengetahuan, 
keterampilan dan pengembangan minat 
individu. Provinsi Jawa Barat kaya keaneka‐
ragamannya dan tentunya menjadi titik 
central kreatif. Jawa Barat menjadi ajang 
komunikasi dan promosi berbagai produk 
termasuk di dalamnya produk animasi beserta 
filmya. Jabar strategis untuk pembangunan 
indistri kreatif. Jawa Barat memiliki potensi 
bagi industri kreatif dengan ketersediaan SDM 
yang kreatif. Hal demikian terlihat dari 
banyaknya perguruan tinggi yang mendukung 
industri kreatif seperti bidang multi media, 
yaitu animasi dan filmnya. Gubernur Jawa 
Barat mengapresiasi kota Cimahi sebagai kota 
yang menonjol untuk sektor ICT khususnya 
dalam pengembangan bidang animasi dan 
filmya. Oleh karena itu, Gubernur berharap 
muncul daerah‐daerah lain yang memiliki 
kompetensi seperti Cimahi. Industri telema‐
tika dan pasar telematika masih diisi dan 
didominasi oleh produk import dan karena itu 
Pemprov. Jabar dan Kabupaten/Kota akan 
mendorong masyarakat Jawa Barat untuk 
terus berkarya dan menghasilkan produk 
khususnya produk telematika. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat mendorong terbentuk 
Technopark, produk animasi dan perkem‐
bangan hardware telematika. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat akan lebih kondusif dan 
terbuka kepada semua pihak, khususnya bagi 
industri telematika. Oleh karena itu, Peme‐
rintah Provinsi Jawa Barat telah memiliki blue 
print pembangunan industri kreatif. Salah 
satunya adalah Bandung Technopark, Baros IT 
Centre dan Cimahi Creatif Assosiasi. Ini adalah 
cikal bakal tumbuhnya industri telematika 
terkemuka di Indonesia.
(Jabarprov.go.id.admin 2012).

c. Benang Merah Industri Kreatif dan 
 Wirausahawan
  Konsep Ekonomi Kreatif adalah sebuah 
konsep di era ekonomi baru yang penopang 
utamanya adalah informasi dan kreativititas 
dimana ide dan stock of knowledge dari 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
faktor produksi utama dalam kegiatan ekono‐
mi. Perkembangan tersebut boleh dikatakan 

sebagai dampak dari struktur perekonomian 
dunia yang tengah mengalami gelombang 
transformasi teknologi dengan laju yang cepat 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari 
yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam 
(SDA) diikuti menjadi berbasis Sumber Daya 
Manusia (SDM), dari era genetik dan ekstrak‐
tif ke era manufaktur dan jasa informasi serta 
perkembangan terakhir masuk ke era eko‐
nomi kreatif. 
  Konsep tentang ekonomi kreatif saat ini 
mungkin ada yang berbeda, konsep tentang 
ekonomi kreatif nampak lebih eksplisit yang 
menandai era baru peradaban dan ter‐
definisikan dengan baik, serta secara faktual 
ekonomi kreatif merupakan fenomena dan 
tren pilihan alternatif terutama dalam mem‐
berikan kontribusi pada pertumbuhan eko‐
nomi global di era millenium ke tiga ini. 
Agaknya baik konsep kewirausahaan maupun 
konsep ekonomi kreatif terdapat unsur 
benang merah yang sama, yakni terdapat 
konsep kreativitas, ide atau gagasan serta 
konsep inovasi. Kreativitas adalah proses 
berfikir dan menggugah inspirasi dengan cara 
yang berbeda dari biasanya, dimana se‐
seorang tertantang untuk dapat melahirkan 
suatu yang baru, baik berupa gagasan 
maupun karya nyata yang relatif berbeda 
dengan apa yang telah ada sebelumnya. 
Kreativitas dalam bisnis adalah bagaimana 
cara menerapkan kreativitas dalam pekerjaan 
yang sedang kita lakukan agar dapat 
memunculkan produk, prosedur dan struktur 
baru sekaligus meningkatkan cara kerja kita 
kearah yang lebih baik. Adapun Inovasi adalah 
proses menemukan atau mengimplemen‐
tasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi 
yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda bagi 
kebanyakan orang karena sifatnya relatif, 
yakni apa yang dianggap baru oleh seseorang 
atau pada suatu konteks dapat menjadi 
sesuatu hal lama bagi orang lain dalam 
konteks lain. Namun demikian, ide adalah 
dasar dari inovasi, dan ide berasal dari 
individu yang kreatif, maka individu yang 
kreatif dapat membantu orang lain menjadi 
kreatif pula, sehingga ide dapat diperoleh 
dengan lebih banyak dan lebih baik sebagai 
masukan bagi proses inovasi. Kreativitas dan 
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inovasi berada pada wilayah domain yang 
sama, tetapi secara definitif memiliki batasan 
yang tegas. Kreativitas merupakan langkah 
pertama menuju inovasi yang terdiri atas ber‐
bagai tahapan. Kreativitas berkaitan dengan 
produksi kebaruan dan ide yang bermanfaat, 
sedangkan inovasi berkaitan dengan produksi 
atau adopsi ide yang bermanfaat untuk 
diimplementasikan. Bertolak dari fakta 
dialektika siklus sejarah dan siklus peradaban, 
senantiasa akan muncul terobosan yang 
mendobrak kemapanan sebagai faktor 
terjadinya disekuilibrium, yang didorong 
vitalitas dan kreativitas yang memicu lahirnya 
ide dan inovasi sesuai ciri jamannya. (arsip‐
fakultas‐ekonomi‐unpad 2012 ).
  Ekonomi kreatif merupakan pengem‐
bangan konsep yang berlandaskan sumber 
aset kreatif yang telah berfungsi secara signi‐
fikan meningkatkan pertumbuhan potensi 
ekonomi. Di Indonesia sendiri, PDB industri 
kreatif menduduki peringkat ke‐7 dari 10 
lapangan usaha utama yang ada. PDB industri 
kreatif saat ini masih didominasi oleh 
kelompok fesyen, kerajinan, periklanan, 
desain, animasi, film, video dan fotografi, 
musik, serta permainan interaktif. Agaknya 
Indonesia perlu terus mengembangkan 
industri kreatif dengan suatu alasan, bahwa 
industri kreatif telah memberikan kontribusi 
ekonomi yang signifikan. Selain itu, industri 
kreatif menciptakan iklim bisnis yang positif 
dan membangun citra serta identitas bangsa. 
Di pihak lain, industri kreatif berbasis pada 
sumber daya yang terbarukan, menciptakan 
inovasi dan kreativitas yang merupakan 
keunggulan kompetitif suatu bangsa serta 
memberikan dampak sosial yang positif. Dari 
dimensi subjek perilaku individual, kewira‐
usahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri 

dan watak seseorang yang memiliki kemauan 
dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam 
dunia nyata secara kreatif. Untuk memenang‐
kan persaingan, maka seorang wirausahawan 
harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. 
Daya kreativitas tersebut seyogyanya dilandasi 
oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan 
gagasan‐gagasan baru yang berbeda dengan 
produk‐produk yang telah ada selama ini di 
pasar. Gagasan‐gagasan kreatif umumnya 
tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk 
ataupun waktu. Justru seringkali ide‐ide jenius 
yang memberikan terobosan‐terobosan baru 
dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi 
oleh gagasan‐gagasan kreatif yang kelihatan‐
nya mustahil. Namun, gagasan‐gagasan yang 
baikpun, jika tidak diimplementasikan dalam 
kehidupan sehari‐hari, hanya akan menjadi 
sebuah mimpi. (arsip‐fakultas‐ekonomi‐
unpad/opini/2012).
  Untuk menjadi wirausahawan yang ber‐
hasil, maka persyaratan utama yang harus 
dipenuhi adalah memiliki jiwa dan watak 
kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausaha‐
an tersebut dipengaruhi oleh keterampilan, 
kemampuan, atau kompetensi. Kompetensi 
itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan 
pengalaman berbisnis. Seorang wirausaha‐
wan adalah seseorang yang memiliki jiwa dan 
kemampuan tertentu dalam berkreasi dan 
berinovasi. Ia adalah seseorang yang memiliki 
kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 
baru dan berbeda (ability to create the new 
and different) atau kemampuan kreatif dan 
inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif 
tersebut secara riil tercermin dalam kemam‐
puan dan kemauan untuk memulai berbisnis 
(start‐up), kemampuan untuk mengerjakan 
sesuatu yang baru (creative), kemauan dan 
kemampuan untuk mencari peluang (oppor‐
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tunities), kemampuan dan keberanian untuk 
menanggung risiko (risk bearing) dan kemam‐
puan untuk mengembangkan ide dan meramu 
sumber daya yang tersedia. Kemauan dan 
kemampuan tersebut diperlukan terutama 
untuk:
1. Melakukan proses/teknik baru (the new 

technique);
2. Menghasilkan produk atau jasa baru (the 

new product or new service);
3. Menghasilkan nilai tambah baru (the new 

value added);
4. Merintis usaha baru (the new business) 

yang mengacu pada pasar; dan
5. Mengembangkan organisasi baru (the new 

organization).

  Dengan demikian fungsi para wirausaha‐
wan adalah melakukan pembaruan atau 
merombak pola produksi dengan menggali 
suatu invensi (penemuan dan pendekatan 
yang benar‐benar baru), atau secara lebih 
umum, menerapkan suatu teknologi yang 
belum pernah digunakan untuk menghasil‐
kan produk baru atau produk lama melalui 
suatu cara yang baru.
  Pada umumnya untuk mengimplemen‐
tasikan hal‐hal baru ini relatif sulit dan 
merupakan suatu fungsi ekonomi yang 
berbeda namun nyata. Pertama, karena hal 
tersebut berada di luar kebiasaan dan tugas 
rutin, dan kedua, terdapat tantangan dari 
lingkungan yang bersifat resistan. Dengan 
demikian, kegiatan wirausaha adalah kemam‐
puan yang dimiliki oleh seseorang untuk 
melihat dan menilai kesempatan‐kesempatan 
bisnis, mengumpulkan sumber daya‐sumber 
daya yang dibutuhkan untuk mengambil tin‐
dakan yang tepat dan mengambil keuntungan 
dalam rangka meraih sukses. Kewirausahaan 
pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak 
seseorang yang memiliki kemauan dalam 
mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia 
nyata secara kreatif. Untuk memenangkan 
persaingan, maka seorang wirausahawan 
harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. 
Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi 
oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan 
gagasan‐gagasan baru yang berbeda dengan 

produk‐produk yang telah ada selama ini di 
pasar. Gagasan‐gagasan yang kreatif umum‐
nya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk 
ataupun waktu. Justru seringkali ide‐ide 
jenius yang menghasilkan terobosan baru 
dalam dunia usaha dilandasi oleh gagasan 
kreatif yang tadinya dianggap mustahil. 
Namun perlu disadari pula, bahwa konsep 
perubahan bersifat relatif, apa yang diper‐
sepsikan sebagai perubahan bagi seseorang 
atau organisasi belum tentu mencakup 
sebuah praktik baru bagi industri. Atau hal itu 
merepresentasikan perubahan untuk industri 
domestik, tetapi bukan untuk industri global. 
Oleh karena itu, konsep kewirausahaan 
melekat dalam cakupan lokal (local context). 
Pada waktu yang bersamaan, nilai kewira‐
usahaan dibentuk pula oleh kemauan melaku‐
kan benchmark secara relevan. Aktivitas 
kewirausahaan yang dianggap 'baru' menurut 
seseorang, tetapi bisa saja 'tidak baru' bagi 
perusahaan atau industri, yang mana ke‐
semua hal ini bisa membatasi nilai inovatif‐
nya. (arsip‐fakultas‐ekonomi‐unpad/opini/ 
2012). 
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inovasi berada pada wilayah domain yang 
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Prolog
3de mengenai creative  city, sudah Imengemuka di berbagai lembaga dan 

negara, namun apa yang disebut creative 

city itu? Apa konsepnya dan bagaimana 

hubungannya dengan pembangunan (per‐

kotaan) yang mendukung untuk tumbuhnya 

lingkungan urban yang kreatif, masih menjadi 

perdebatan utama dan terus menerus 

mengalami pengkayaan (Costa, et al. 2009).

  Bandung, sebagai ibukota Provinsi Jawa 
4Barat mempunyai urban  vitality yang besar, 

vitality atau vitalitas dalam skema urban 

dipahami sebagai sebuah dimensi dinamis 

dari energi dan gerakan (Costa, et. al. 2009). 

Energi yang digerakan oleh banyak hal, di‐

antaranya adalah keberadaan dan keragaman 

• 1 2Rina Marlina, S.IP, M.T  dan Hendra Kusuma Sumantri

_____________________________________________________
1 Bekerja di Bidang Pemerintahan pada Bappeda Kota Bandung.
2 Koordinator TU Asisten Kesejahteraan Rakyat‐Setda Provinsi 
  Jawa Barat.

Sebuah�Catatan�Ringan:

'KREATIVITAS�URBAN'�
SUATU�KOMUNIKASI�SIMBOLIK�WARGA�KOTA

warganya yang memiliki potensi membawa 

berbagai aktifitas dan mendorong berbagai 

aktifitas ekonomi, sosial dan kultur, sehingga 
5memunculkan berbagai transaksi  dalam 

aktivitas‐aktivitas tersebut.

  Rambu pendahulu petunjuk jurusan – 

selanjutnya disebut rambu petunjuk jurusan, 

adalah salah satu contoh ruang urban yang di 

dalamnya terdapat transaksi‐transaksi di 

Kota Bandung, berdasarkan Peraturan 

_____________________________________________________
3 Dalam The American Heritage Dictionary of the English 
  Language, Third Edition, creative artinya Having the ability or 
  power to create atau terjemahan bebasnya Mempunyai 
  kemampuan atau kekuatan untuk membuat.
4 Dalam The American Heritage Dictionary of the English 
  Language, Third Edition, urban artinya Characteristic of the city 
  or city life dan vitality.
5 Transaksi atau transaction berarti communication involving two 
  or more people thataffects all those involved atau sehingga 
  ketika terjadi transaksi maka terlibat dua orang atau lebih 
  manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda‐beda untuk 
  dikomunikasikan (The American Heritage Dictionary of the 
  English Language, Third Edition).
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Pemerintah No.43/1993 tentang prasarana 

dan lalu lintas jalan, pasal 17, menyatakan 

bahwa rambu petunjuk digunakan untuk 

menyatakan petunjuk mengenai jurusan, 

jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, 

fasilitas dan lain‐lain bagi pemakai jalan. 

Intinya adalah bahwa rambu petunjuk 

jurusan harus memberikan informasi yang 

jelas dan berguna bagi pengguna jalan.

  Hal yang diutamakan tentunya pengguna 

jalan, fungsi yang mengedepankan kesamaan 

hak antara pengguna jalan dan pemerintah 

sebagai pembuat kebijakan, dimana terdapat 

hubungan kualitatif diantara keduanya, 

kebijakan membuat aturan yang mengako‐

modasi kepentingan berbagai pihak di jalan. 

Di Bandung, kemudian konsep ini mengalami 
6modifikasi , yang muncul karena perbedaan 

pandang antara pembuat  kebi jakan 

(Pemerintah Kota) dengan pengguna jalan 

(masyarakat), rambu petunjuk jurusan 

akhirnya menjadi sarana bernegosiasi dalam 

memperjuangkan hak antara Pemerintah 

Kota dengan masyarakat.

Modifikasi Fungsi atau Klaim Aktor 

Terhadap Ruang Publik?
  Merujuk pada 'pernyataan' pasal 17 PP 

Nomor 43 tahun 1993, fungsi utama rambu 

petunjuk jurusan adalah informasi yang jelas 

dan berguna bagi pengguna jalan. Ketika 

sebuah artefak diatur dalam suatu aturan 

khusus, maka artefak tersebut adalah 

intermediari dari gagasan‐gagasan para pihak 

yang mempunyai kepentingan atas keber‐

adaan artefak tersebut. Artefak yang menjadi 

ruang publik, di sana ada hak dan kewajiban 

para aktor yang terlibat, ada pengetahuan, 

sebuah manajemen ekosistem kota, eko‐

sistem kota yang memerlukan pengelolaan 

aktif atas komponen‐komponen dasar pada 

ekosistem perkotaan tersebut, yaitu kom‐

ponen manusia dan non‐manusia, dalam hal 

ini rambu petunjuk jurusan.

  Pengelolaan yang seharusnya bisa 

adaptif dengan kondisi kota, dalam model 

dinamika ekosistem –secara umum pola nya 

bertahapan, mulai dari eksploitasi, konser‐
7vasi, krisis kemudian rekonfigurasi,  dalam 

ruang publik berupa rambu petunjuk jurus‐

an, modifikasi merupakan upaya aktor atau 

aktor‐aktor tertentu dalam mengemukakan 

gagasan‐gagasan nya untuk mengelola kota, 

sebuah upaya eksploitasi ruang publik oleh 

sebagian aktor kota (baca: dunia usaha dan 

Pemerintah Kota) terhadap akses yang 

seharusnya juga didapat oleh sebagian aktor 

lainnya (masyarakat).

  Sebagian (besar?) rambu petunjuk 

jurusan di Kota Bandung, memperlihatkan 

terjadinya modifikasi yang dilatarbelakangi 

oleh kepentingan politik aktor ekonomi di 

Kota Bandung. Sering kita mendapati rambu 

yang tidak hanya memberikan arah ke daerah 

atau jalan tertentu, tetapi juga menunjuk 

secara spesifik pada tempat‐tempat kegiatan 

ekonomi, seperti perbankan, hotel, tempat 

berbelanja yang terkadang memutus pola 

petunjuk jurusan lainnya.

  Maka seperti yang telah dikemukakan 

sebelumnya, akses terhadap ruang publik 

yang terbatas (atau dibatasi?) memberikan 

efek pada terbatasnya pengetahuan dan 

kekuasaan atas ruang dimaksud. Secara 

gamblang Vandana Shiva (1993) mengemu‐

kakan pengetahuan dan kekuasaan melekat 

dalam sistem dominasi karena secara 

kerangka konseptual, ke dua hal tersebut 

terasosiasikan dengan sekumpulan nilai‐nilai 

berbasis pada kekuasaan yang muncul 

dengan berkembangnya kapita l i sme 
8komersial.

  Ketika ruang publik seperti rambu 

petunjuk jurusan menjadi ruang komersial, 

maka hal tersebut merupakan bentuk 

negosiasi antar aktor dalam salah satu relung 

ekosistem kota secara terus menerus, dan 

hasilnya adalah posisi kepentingan aktor 

_____________________________________________________
6 modifikasi berasal dari Bahasa Inggris yang berarti perubahan, 
  perubahan karena situasi tertentu atau memang dikehendaki 
  untuk berubah (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994).

_____________________________________________________
7 Holling, C.S, 1987 dalam Abel, T. and J. R. Stepp. 2003. 
  A new ecosystems ecology for anthropology. Conservation 
  Ecology (2003).
8 Shiva, Vandana, (1993). Monocultur of the Mind. Research 
  Foundation for Science. Trumpeter.
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yang tidak hanya memberikan arah ke daerah 
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8komersial.
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maka hal tersebut merupakan bentuk 
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_____________________________________________________
6 modifikasi berasal dari Bahasa Inggris yang berarti perubahan, 
  perubahan karena situasi tertentu atau memang dikehendaki 
  untuk berubah (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994).

_____________________________________________________
7 Holling, C.S, 1987 dalam Abel, T. and J. R. Stepp. 2003. 
  A new ecosystems ecology for anthropology. Conservation 
  Ecology (2003).
8 Shiva, Vandana, (1993). Monocultur of the Mind. Research 
  Foundation for Science. Trumpeter.
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ekonomi dalam hirarki kekuasaan menjadi 

tidak terbantahkan. Kemudian bagaimana 

dengan aktor lainnya (masyarakat) dalam 

ekosistem kota?

  Tampaknya aktor‐aktor tersebut memilih 

untuk menemukan relung‐relungnya sebagai 

bentuk pembelajaran dari dinamika sosial 

yang ada, sehingga terkadang membentuk 

habitatnya sendiri, baik itu habitat dengan 

struktur yang nyata seperti kawasan 

perumahan, kawasan bisnis sablon di sekitar 

Jalan Surapati menuju Cicaheum atau habitat 

imajiner layaknya Kampung Budaya di Dago 

Pojok.

Manajemen adaptif: Katalisator 

Pengelolaan 'Vitalitas Urban’

“Adaptive management improves 

both the production and 

implementation of ecosystems 

management policy…”
9(Gunderson et al. 1995).

  Sebenarnya hak masyarakat untuk 

mendapatkan rambu yang sesuai dengan 

fungsinya sudah diatur dalam peraturan 

perundangan secara nasional, namun disisi 

lain Pemerintah Kota mempunyai hak untuk 

mengembangkan konsep rambu sesuai 

dengan keadaan Kota dalam perspektif 

pembuat kebijakan. Belum lagi sektor swasta 

yang kemudian mengembangkan konsep 

rambu petunjuk jurusan versinya sendiri, 

yaitu dengan menggunakan rambu tersebut 

untuk kepentingan bisnis bekerjasama 

dengan Pemerintah Kota sebagai pembuat 

kebijakan.

  Meski pada awalnya transaksi pembuat‐

an rambu terjadi didasarkan pada kebutuhan 

ekonomi, tetapi pada akhirnya transaksi 

tersebut berkembang pada transaksi sosial 

dan budaya diantara para pihak tersebut. 

Menurut pihak Dinas Perhubungan Kota Ban‐

dung, pada awalnya Kota Bandung sering‐kali 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rambu 

karena anggaran yang terbatas, dengan ke‐

butuhan mencapai lebih dari 300 rambu pen‐

dahulu petunjuk jurusan (RPPJ) per tahun, 

pihaknya hanya dapat membuat  4‐5 unit. 

_____________________________________________________
9 Gunderson, et.al, 1995 dalam Abel, T. and J. R. Stepp. 2003. 
  A new ecosystems ecology for anthropology. Conservation 
  Ecology (2003).
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  Disisi lain pihak swasta – perbankan atau 

kegiatan usaha lainnya (factory outlet, rumah 

makan cepat saji dan lain‐lain), mempunyai 

kepentingan berpromosi yang murah dan 

terkendala PERDA No.2/2007 tentang 

penyelenggaraan reklame yang berisi se‐

jumlah larangan yang menyulitkan pihaknya, 

sehingga muncul penawaran kerjasama 

kepada Dishub Kota Bandung mengenai 

kesediaan mereka untuk membangun rambu 

petunjuk jurusan sesuai peraturan dan pada 

titik yang ditentukan pihak Pemerintah Kota.

  Hal yang menarik, adalah meskipun 

bentuk dan spesifikasi rambu tersebut 

mengacu pada Peraturan Pemerintah No.43/ 

1993 dan Keputusan Menteri Perhubungan 

No 61/1993 tentang rambu lalu lintas, tetapi 

bentuk kerjasama ini tidak diatur secara 

resmi oleh Pemerintah Kota, baik dengan 

Peraturan Walikota ataupun Perda. Fakta ini 

akhirnya membawa pihak swasta pada posisi 

yang lemah, karena sangat bergantung pada 

keputusan Pemerintah Kota (Dishub) dan 

kemudian berujung pada negosiasi diluar 

aturan 'sopan‐santun' birokrat yang selalu 

dipagari oleh peraturan terutama mengenai 

korupsi.

  Meski demikian kerjasama ini meng‐

gambarkan bagaimana entitas Kota ini 

berpartisipasi secara sosial, mereka berusaha 

membangun komitmen dengan 'penguasa' 

Kota dan masyarakat berdasarkan hubungan 
10bisnis yang dikemas secara entrepreneurial.  

Pada titik ini, Pemkot mulai belajar mengenai 

kerjasama sosial, yang akhirnya terjadi 

pertukaran konsep mengenai pengaturan 

rambudiantara keduanya, tidak berhenti 

disini, Pemkot dapat mengakomodasi 

berbagai potensi konsep dari masyarakat 

dalam melihat Kotanya dari berbagai bidang, 

misalnya mengenai penataan ruang. Suatu 

manajemen adaptif, yang mengakomodasi 

produksi material‐material seperti halnya 

pengetahuan, uang dan ruang yang terus 

mengalir diantara transaksi‐transaksi sosial 

yang muncul dari kerjasama antar entitas 

Kota ini.

  Disisi lain, adanya entitas yang mengem‐

bangkan konsep kreatif seperti yang 

ditawarkan pihak swasta, akan mengubah 

peta politik di Kota Bandung, dengan 

mengkonfrontasi antara kepentingan politik 

dengan energi kreatifitas yang ada, proses 

perencanaan Kota 'terpaksa' berubah, tidak 

lagi menyederhanakan masalah yang ada, hal 

ini dimungkinkan terjadi ketika aktor‐aktor 

kreatif dan profesional berpartisipasi dan 

mempengaruhi proses pembuatan kebijakan 

di Kota Bandung.

Epilog: Bandung Creative City?

“Creativity,  a  key  factor  for  the 

development  and  creation  of  value  

in  contemporary economies,  

transversal  to  all  activities  and 

social  practices  (from  the  cultural  

and  more  “creative” through  

to  all others)….”
11Costa, P., J. Seixas and A. Roldao, (2009)

  Healey (2004) dalam Costa et, al (2009) 

menyatakan tidak ada hubungan secara 

langsung antara kreatifitas urban dengan 

creative urban governance atau antara 

inovasi kota dengan inovasi politik kota, 

mesk i  t idak  menutup kemungkinan 

keberadaan urban creativity dapat menjadi 

penting dan potensial mendorong adanya 

creative urban governance.

  Aktivitas kreatif urban pada akhirnya 

memang memberi penguatan kepada bidang 

ekonomi, karena berkaitan dengan industri, 

hal ini kemudian mengemukakan pertanyaan 

apakah perbedaan antara creative industry 

dengan urban creativity? Pada prakteknya 
_____________________________________________________
11 Costa, P., J. Seixas and A. Roldao, 2009. From 'Creative Cities' 
   to 'Urban Creativity'? Space, Creativity and Governance in 
   The Contemporary City. Madrid: EURA/UAA Conference, 
   4‐6 June.

_____________________________________________________
10 Entrepreneurial adalah kata benda dengan kata dasar 
   entrepreneur dan berhubungan dengan kata enterprise berarti
   Industrious, systematicactivity, especially when directed toward 
   profit atau diterjemahkan dengan sebuah aktifitas sistematik 
   yang berhubungan dengan usaha/industri dan bertujuan 
   mendapatkan keuntungan (The American Heritage Dictionary 
   of the English Language, Third Edition).
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“Adaptive management improves 
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implementation of ecosystems 

management policy…”
9(Gunderson et al. 1995).
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lain Pemerintah Kota mempunyai hak untuk 
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yaitu dengan menggunakan rambu tersebut 
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dengan Pemerintah Kota sebagai pembuat 

kebijakan.

  Meski pada awalnya transaksi pembuat‐

an rambu terjadi didasarkan pada kebutuhan 

ekonomi, tetapi pada akhirnya transaksi 

tersebut berkembang pada transaksi sosial 

dan budaya diantara para pihak tersebut. 

Menurut pihak Dinas Perhubungan Kota Ban‐

dung, pada awalnya Kota Bandung sering‐kali 

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rambu 

karena anggaran yang terbatas, dengan ke‐

butuhan mencapai lebih dari 300 rambu pen‐

dahulu petunjuk jurusan (RPPJ) per tahun, 

pihaknya hanya dapat membuat  4‐5 unit. 

_____________________________________________________
9 Gunderson, et.al, 1995 dalam Abel, T. and J. R. Stepp. 2003. 
  A new ecosystems ecology for anthropology. Conservation 
  Ecology (2003).
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menyatakan tidak ada hubungan secara 

langsung antara kreatifitas urban dengan 
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mesk i  t idak  menutup kemungkinan 

keberadaan urban creativity dapat menjadi 
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creative urban governance.

  Aktivitas kreatif urban pada akhirnya 
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ekonomi, karena berkaitan dengan industri, 

hal ini kemudian mengemukakan pertanyaan 

apakah perbedaan antara creative industry 

dengan urban creativity? Pada prakteknya 
_____________________________________________________
11 Costa, P., J. Seixas and A. Roldao, 2009. From 'Creative Cities' 
   to 'Urban Creativity'? Space, Creativity and Governance in 
   The Contemporary City. Madrid: EURA/UAA Conference, 
   4‐6 June.

_____________________________________________________
10 Entrepreneurial adalah kata benda dengan kata dasar 
   entrepreneur dan berhubungan dengan kata enterprise berarti
   Industrious, systematicactivity, especially when directed toward 
   profit atau diterjemahkan dengan sebuah aktifitas sistematik 
   yang berhubungan dengan usaha/industri dan bertujuan 
   mendapatkan keuntungan (The American Heritage Dictionary 
   of the English Language, Third Edition).
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memang urban creativity mendorong 

terjadinya creative industry, seperti yang 

terjadi di Kota Bandung dengan kreatifitas 

warganya (di bidang fashion – factory outlet, 

clothing dan distro), hal yang sama pun akan 

terjadi di bidang reklame yang memang 

konsep intinya adalah kreatifitas dalam 

mengkomunikasikan sesuatu pada publik 

dengan media tertentu.

  Meski tidak secara langsung, urban 

creativity yang membangun creative industry 

khususnya di Bandung, memiliki atau lebih 

tepatnya membangun hak politiknya melalui 

kekuatan ekonomi yang menjadi intermediari 

jejaring aktor. Sebuah konvergensi melalui 

perambatan gagasan‐gagasan yang dipro‐

duksi oleh setiap aktor atau kelompok‐

kelompok aktor dalam bentuk artefak yang 

dilabeli hingga mempunyai nilai ekonomi, 

seperti yang telah dicontohkan reklame 

misalnya, atau bisnis kuliner dengan berbagai 

pencitraan rasa, atau t'shirt dengan desain 

unik.

  Hingga gagasan‐gagasan tersebut meli‐

batkan banyak pihak, tidak hanya internal 

Kota Bandung tetapi pihak‐pihak lain diluar 

Kota Bandung, tidak pelak lagi, urban 

creativity mempengaruhi kapasitas inovasi 

sebuah Kota hingga membuat suasana 

kompetitif didalamnya. Bila merujuk pada 

konsep ekosistem, maka Kota Bandung 

adalah sebuah ekosistem besar dengan 

metabolisme yang membutuhkan banyak 

energi juga memproduksi banyak energi.

  Maka hal tersebut merupakan tantangan 

bagi Pemerintah Kota Bandung, dalam 

mempersiapkan lingkungan yang mendukung 

potensi kreativitas urban Kota ini, yaitu 

mendorong kohesifitas antara kreatifitas dan 

kompetisi yang ada di dalam industri kreatif 

tersebut. Dengan kata lain memerlukan tata 

kelola yang kreatif untuk mengelola gagasan, 

orang‐orang yang ada dan akan datang ke 

Kota bandung, dan juga untuk mengelola 

kapital sebagai implikasi dari adanya creative 

industry.

  Salah satunya adalah dengan memper‐

siapkan peraturan yang dapat mengako‐

modasi tumbuhnya kreativitas urban dengan 

menginvestasikan anggaran untuk mem‐

bangun budaya dan pendidikan kreatif, 

menyediakan ruang publik yang berkualitas 

dan multifungsi sehingga muncul partisipasi 

masyarakat yang diinginkan dalam konteks 

kreativitas urban dan pada akhirnya Peme‐

rintah Kota Bandung dapat berfungsi sebagai 
12'hub'  bagi para kreator (individu maupun 

kelompok), dimana kebutuhan penunjang 

berkembangnya kreativitas didapat, ter‐

masuk didalamnya jejaring dengan yang 

dapat memberikan pengkayaan proses 

kreatifitas baik dimensi kultur maupun 

ekonomi. 
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A. PENDAHULUAN
endidikan adalah suatu usaha sadar 

Puntuk menyiapkan peserta didik agar 
berperan aktif dan positif dalam 

hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan 
pendidikan nasional Indonesia adalah 
pendidikan yang berakar pada pencapaian 
tujuan pembangunan nasional Indonesia. 
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang 
dikelompokan sesuai dengan sifat dan 
kekhususan tujuannya dan program yang ter‐
masuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas 
pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan 
pendidikan lainnya. Serta upaya pemba‐
haruannya meliputi landasan yuridis, kuri‐
kulum dan perangkat penunjangnya, struktur 
pendidikan dan tenaga kependidikan.
  Berangkat dari definisi di atas maka dapat 
difahami bahwa secara formal sistem pendi‐
dikan Indonesia diarahkan pada tercapainya 
cita‐cita pendidikan yang ideal dalam rangka 

mewujudkan peradaban bangsa Indonesia 
yang bermartabat. Namun demikian, sesung‐
guhnya sistem pendidikan Indonesia saat ini 
tengah berjalan di atas rel kehidupan 
sekulerisme yaitu suatu pandangan hidup 
yang memisahkan peranan agama dalam 
pengaturan urusan‐urusan kehidupan secara 
menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaran 
sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah 
dalam hal ini berupaya mengaburkan realitas 
(sekulerisme pendidikan) yang ada sebagai‐
mana terungkap dalam Undang‐Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 
4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan 
nasional bertujuan membentuk manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, 
sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung‐
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan tanah air.”
  Penyelenggaraan sistem pendidikan nasi‐
onal berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini 
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* Kasubid Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kota Bandung.
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Kota bandung, dan juga untuk mengelola 

kapital sebagai implikasi dari adanya creative 

industry.

  Salah satunya adalah dengan memper‐

siapkan peraturan yang dapat mengako‐

modasi tumbuhnya kreativitas urban dengan 

menginvestasikan anggaran untuk mem‐

bangun budaya dan pendidikan kreatif, 

menyediakan ruang publik yang berkualitas 

dan multifungsi sehingga muncul partisipasi 

masyarakat yang diinginkan dalam konteks 

kreativitas urban dan pada akhirnya Peme‐

rintah Kota Bandung dapat berfungsi sebagai 
12'hub'  bagi para kreator (individu maupun 

kelompok), dimana kebutuhan penunjang 

berkembangnya kreativitas didapat, ter‐

masuk didalamnya jejaring dengan yang 

dapat memberikan pengkayaan proses 

kreatifitas baik dimensi kultur maupun 

ekonomi. 
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A. PENDAHULUAN
endidikan adalah suatu usaha sadar 

Puntuk menyiapkan peserta didik agar 
berperan aktif dan positif dalam 

hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan 
pendidikan nasional Indonesia adalah 
pendidikan yang berakar pada pencapaian 
tujuan pembangunan nasional Indonesia. 
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang 
dikelompokan sesuai dengan sifat dan 
kekhususan tujuannya dan program yang ter‐
masuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas 
pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan 
pendidikan lainnya. Serta upaya pemba‐
haruannya meliputi landasan yuridis, kuri‐
kulum dan perangkat penunjangnya, struktur 
pendidikan dan tenaga kependidikan.
  Berangkat dari definisi di atas maka dapat 
difahami bahwa secara formal sistem pendi‐
dikan Indonesia diarahkan pada tercapainya 
cita‐cita pendidikan yang ideal dalam rangka 

mewujudkan peradaban bangsa Indonesia 
yang bermartabat. Namun demikian, sesung‐
guhnya sistem pendidikan Indonesia saat ini 
tengah berjalan di atas rel kehidupan 
sekulerisme yaitu suatu pandangan hidup 
yang memisahkan peranan agama dalam 
pengaturan urusan‐urusan kehidupan secara 
menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaran 
sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah 
dalam hal ini berupaya mengaburkan realitas 
(sekulerisme pendidikan) yang ada sebagai‐
mana terungkap dalam Undang‐Undang 
Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 
4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan 
nasional bertujuan membentuk manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak dan berbudi mulia, 
sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga 
negara yang demokratis dan bertanggung‐
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan tanah air.”
  Penyelenggaraan sistem pendidikan nasi‐
onal berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini 
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setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama 
yaitu political will dan dinamika sosial. 
Political will sebagai suatu produk dari 
eksekutif dan legislatif merupakan berbagai 
regulasi yang terkait dengan penyeleng‐
garaan pendidikan diantaranya tertuang 
dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), 
Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun 
dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/ 
1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen 
menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 
tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan, serta 
berbagai rancangan UU dan PP yang kini 
tengah dipersiapkan oleh pemerintah (RUU 
BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib belajar, 
RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb.
  Terkait dengan kondisi pendidikan di 
Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas 
tahun 2001) mengakui kebenaran penilaian 
bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah 
yang terburuk di kawasan Asia. Ia mengingat‐
kan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kon‐
disi sosial politik, termasuk persoalan stabili‐
tas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendi‐
dikan membutuhkan rasa aman. Menanggapi 
hasil survei Political and Economic Risk Con‐
sultancy (PERC) yang menyebutkan bahwa 
sistem pendidikan di Indonesia terburuk di 
kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang 
disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di 
Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki 
sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, 
Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malay‐
sia. Indonesia menduduki urutan ke‐12, se‐
tingkat di bawah Vietnam (Kompas,5/9/2001).
  Kondisi ini menunjukkan adanya hubung‐
an yang berarti antara penyelenggaraan 
pendidikan dengan kualitas pembangunan 
sumber daya manusia Indonesia yang dihasil‐
kan selama ini, meskipun masih ada faktor‐
faktor lain yang juga mempengaruhinya.
  Lalu bagaimana kondisi pembangunan 
wajib belajar pendidikan dasar di Kota 
Bandung sendiri?
  Perkembangan pembangunan penddikan 
di Kota Bandung dapat dilihat pada Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) melalui kom‐
posit Indeks Pendidikannya. Ternyata indikator 
RLS, masih pada angka 8,0 (Susenas 2012). 

Angka tersebut menandakan bahwa rata‐rata 
pendidikan masyarakat Kota Bandung pada 
taraf Sekolah Menengah Pertama kelas dua.
  Dikaitkan dengan mutu pendidikan, maka 
permasalahan pendidikan di Kota Bandung 
menjadi lebih kompleks lagi. Ada masalah 
mutu pendidik, masalah kurikulum, masalah 
regulasi, masalah kepedulian dari masyarakat 
dan pemerintah terhadap penyediaan sarana 
prasarana dan masalah‐masalah lainnya.
  Telah dilakukan strategi dan berbagai 
upaya yang diaplikasikan ke dalam program/ 
kegiatan untuk meningkatkan Indeks Pendidi‐
kan, antara lain melalui BOS dari Pemerintah 
dan Provinsi, Bawaku Pendidikan, pem‐
bangunan ruang kelas baru, pemberian bea‐
siswa bagi siswa tidak mampu, perbaikan 
sarana dan prasarana, kepedulian sector 
swasta melalui CSR‐nya.
  Pemerintah Kota Bandung sangat men‐
dukung terhadap komitmen pemerintah pusat 
dalam melaksanakan program tuntas wajib 
belajar pendidikan dasar 9 tahun pada tahun 
2008. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah 
Kota Bandung telah menyusun rencana 
strategis yang disesuaikan dengan prioritas 
pemerintah pusat dalam hal peningkatan 
akses terhadap pendidikan dasar (Melalui 
pembangunan sarana sekolah menengah per‐
tama dan menambah ruang kelas), pening‐
katan mutu (Melalui penyempurnaan standar 
dan system pengelolaan sekolah, guru, materi 
pengajaran dan siswa), dan penguatan tata‐
kelola (Melalui penguatan system perencana‐
an keuangan, pengelolaan keuangan, dan 
pemantauan kinerja sekolah) serta mekanis‐
me akuntabilitas dalam bidang pendidikan 
(Peningkatan volume, efektifitas dan perim‐
bangan mobilisasi sumberdaya dan alokasi di 
bidang pendidikan).
  Untuk mendukung pelaksanaan wajar 
dikdas 9 tahun perlu adanya dasar hokum 
untuk melaksanakannya, yaitu:
1. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah Daerah Jo PERPU 
Nomor 3 Tahun 2005 jo Undang‐Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah 
Daerah.
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendi‐
dikan.

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 
Tahun 2004 tentang Rencana Strategis 
(Renstra) Kota Bandung.

B. PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI 
KOTA BANDUNG
  Dalam mengevaluasipelaksanaan wajib 
belajar pendidikan dasar di Kota Bandung 
maka perlu diperhatikan realitas pendidikan 
itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah 
subsistem yang sekaligus juga merupakan 
suatu sistem yang kompleks. Gambaran 
pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah 
kenyataan bahwa pendidikan merupakan 
salah satu aspek kehidupan yang berjalan 
dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek 
eksternal yang saling terkait satu sama lain. 
Aspek politik, ekonomi, sosial‐budaya, perta‐
hanan‐keamanan, bahkan ideologi sangat erat 
pengaruhnya terhadap keberlangsungan pe‐
nyelenggaraan pendidikan, begitupun se‐
baliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu 
sistem yang kompleks menunjukkan bahwa 
pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai 
perangkat yang saling mempengaruhi secara 
internal, sehingga dalam rangkaian input‐
proses‐output pendidikan, berbagai perangkat 
yang mempengaruhinya tersebut perlu men‐
dapatkan jaminan kualitas yang layak oleh 
berbagai stakeholder yang terkait.

1. Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu 
Sub‐Sistem
  Sebagai salah satu sub‐sistem di dalam 
sistem negara/pemerintahan, maka keter‐
kaitan pendidikan dengan sub‐sistem lainnya 
diantaranya ditunjukan sebagai berikut:
  Pertama, berlangsungnya sistem eko‐
nomi kapitalis di tengah‐tengah kehidupan 
telah membentuk paradigma pemerintah 
terhadap penyelenggaraan pendidikan seba‐
gai bentuk pelayanan negara kepada rakyat‐
nya yang harus disertai dengan adanya 
sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh 
rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan 
sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses 
oleh masyarakat (para pemilik modal) yang 
memiliki dana dalam jumlah besar saja.

  Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas 
No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum 
Pendidikan bahwa (1) Penyelenggara dan/ 
atau satuan pendidikan formal yang didirikan 
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk 
badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan 
pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan 
hukum pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk mema‐
jukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam 
pasal 54 disebutkan pula (1) Peran serta 
masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 
serta perseorangan, kelompok, keluarga, 
organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 
pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) 
Masyarakat dapat berperan serta sebagai 
sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 
pendidikan.
  Berdasarkan pasal‐pasal di atas, terlihat 
bahwa tanggung jawab penyelenggaraan 
pendidikan nasional saat ini akan dialihkan 
dari negara kepada masyarakat dengan 
mekanisme BHP (lihat RUU BHP dan PP 
tentang SNP No.19/2005) yaitu adanya 
mekasnisme Manajemen Berbasis Sekolah 
(MBS) pada tingkat SD‐SMA dan Otonomi 
Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. 
Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebas‐
kan mencari modal untuk diinvestasikan 
dalam operasional pendidikan. Koordinator 
LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti 
Mukhtar (Republika, 10/5/2005) menilai 
bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti 
Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi 
pendidikan dengan menyerahkan tanggung 
jawab penyelenggaraan pendidikan ke pasar. 
Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki 
otonomi untuk menentukan sendiri biaya 
penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu 
saja akan mematok biaya setinggi‐tingginya 
untuk meningkatkan dan mempertahankan 
mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang 
mampu untuk menikmati pendidikan ber‐
kualitas akan terbatasi dan masyarakat 
semakin terkotak‐kotak berdasarkan status 
sosial, antara yang kaya dan miskin.
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  Kenyataan yang menunjukkan bahwa 
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 
merupakan jasa komoditas adalah data dari 
Balitbang Depdiknas 2003 yang menyebutkan 
bahwa porsi biaya pendidikan yang ditang‐
gung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%‐
87,75% dari biaya pendidikan total. Sedang‐
kan menurut riset Indonesia Corruption 
Watch (ICW) pada 2006 di 10 Kabupaten/Kota 
se‐Indonesia ternyata orang tua/siswa pada 
level SD masih menanggung beban biaya 
pendidikan Rp 1,5 Juta, yang terdiri atas biaya 
langsung dan tak langsung. Selain itu, beban 
biaya pendidikan yang ditanggung oleh 
pemerintah dan masyarakat (selain orang 
tua/siswa) hanya berkisar antara 12,22%‐
36,65% dari biaya pendidikan total (Koran 
Tempo, 07/03/2007). Menurut laporan dari 
bank dunia tahun 2004, Indonesia hanya 
menyediakan 62,8% dari keperluan dana 
penyelenggaraan pendidikan nasionalnya 
padahal pada saat yang sama pemerintah 
India telah dapat menanggung pembiayaan 
pendidikan 89%. Bahkan jika dibandingkan 
dengan negara yang lebih terbelakang seperti 
Srilanka, persentase anggaran yang disediakan 
oleh pemerintah Indonesia masih merupakan 
yang terendah. (www.worldbank.com)
  Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial 
yang berlandasakan sekulerisme telah menyu‐
burkan paradigma hedonisme (hura‐hura), 
permisivisme (serba boleh), materialistik 
(money oriented), dan lainnya di dalam kehi‐

dupan masyarakat. Motif untuk menyeleng‐
garakan dan mengenyam pendidikan baik 
oleh pemerintah maupun masyarakat saat ini 
lebih kepada tujuan untuk mendapatkan 
hasil‐hasil materi ataupun keterampilan hidup 
belaka (yang tidak dikaitkan dengan tujuan 
membentuk kepribadian (shaksiyah) yang 
utuh berdasarkan pandangan Syari'at Islam). 
Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas 
No.20/2003 pasal 3 yang menunjukkan para‐
digma pendidikan nasional, dalam bab VI 
menjelaskan tentang jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan yang membedakan antara pendi‐
dikan umum, kejuruan, akademik, profesi, 
vokasi, keagamaan, dan khusus. Selain itu 
dapat pula dilihat dalam regulasi derivatnya 
seperti PP tentang SNP No.19/2005, RUU 
Wajib Belajar dan RUU BHP.
  Dalam paradigma materialistik pun indi‐
kator keberhasilan belajar siswa setelah 
menempuh proses pendidikan dari suatu 
jenjang pendidikan saat ini adalah dengan 
perlakuan yang sama secara nasional peme‐
rintah mengukurnya berdasarkan perolehan 
angka Ujian Nasional (UN) yang dahulu 
disebut sebagai Evaluasi Belajar Tahap Akhir 
Nasional (EBTANAS), indikator itupun hanya 
pada tiga mata pelajaran saja (Matematika/ 
Ekonomi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris) 
yang ketiganya tersebut berbasis pada aspek 
kognitif (pengetahuan). Pemerintah (Mendik‐
nas) menilai bahwa UN sangat tepat untuk 
dijadikan sebagai alat ukur standar pendi‐
dikan, dan hasil UN sangat riil untuk dijadikan 
alat meningkatkan mutu pendidikan (Senin 
12/2/07. www.indonesia. go.id). Di sisi lain, 
aspek pembentukan kepribadian (shaksiyah) 
yang utuh dalam diri siswa, tidak pernah 
menjadi indikator keberhasilan siswa dalam 
menempuh suatu proses pendidikan, sekali‐
pun dalam sekolah yang berbasis agama (lihat 
standar kompetensi dan kelulusan siswa 
dalam PP No.19/2005).
  Fenomena pergaulan bebas di kalangan 
remaja (pelajar) yang di antara akibatnya 
menjerumuskan para pelajar pada seks bebas, 
terlibat narkotika, perilaku sarkasme/ kekeras‐
an (tawuran, perpeloncoan), dan berbagai 
tindakan kriminal lainnya (pencurian, pemer‐
kosaan, pembunuhan) yang sering kita dapat‐
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kan beritanya dalam tayangan berita kriminal 
di media massa (TV dan koran khususnya), 
merupakan sebuah keadaan yang menunjuk‐
kan tidak relevannya sistem pendidikan yang 
selama ini diselenggarakan dengan upaya 
membentuk manusia indonesia yang berke‐
pribadian dan berakhlak mulia sebagaimana 
dicita‐citakan dalam tujuan pendidikan nasi‐
onal sendiri (Pasal 2 UU No.20/2003), karena 
realitas justru memperlihatkan kontradik‐
sinya. Siswa sebagai bagian dari masyarakat 
mendapatkan pendidikan di sekolah dalam 
rangka mempersiapkan mereka agar dapat 
lebih baik ketika menjalani kehidupan di 
tengah‐tengah masyarakat. Namun karena 
kehidupan di tengah‐tengah masyarakat 
secara umum berlangsung dengan sekuler, 
ditambah lagi dengan proses pendidikan 
dalam satuan pendidikan dalam kerangka 
sekulerisme juga, maka siklus ini akan se‐
makin mengokohkan kehidupan sekulerisme 
yang makin meluas.
  Ketiga, berlangsungnya kehidupan politik 
yang oportunistik telah membentuk karakter 
politikus machiavelis (melakukan segala cara 
demi mendapatkan keuntungan) di kalangan 
eksekutif dan legislatif termasuk dalam 
perumusan kebijakan pendidikan Indonesia. 
Perumusan Rancangan Undang‐Undang 
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang 
sudah berlangsung sejak 2004 dinilai oleh 
pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit 
(TIB) Revrisond Bashwir sebagai agenda 
kapitalisme global yang telah dirancang sejak 
lama oleh negara‐negara donor lewat Bank 
Dunia. Melalui Rancangan Undang‐Undang 
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP), Peme‐
rintah berencana memprivatisasi sektor pen‐
didikan. Semua satuan pendidikan (sekolah) 
kelak akan menjadi badan hukum pendidikan 
(BHP) yang wajib mencari sumber dananya 
sendiri. Hal ini berlaku untuk seluruh sekolah 
negeri, dari SD hingga perguruan tinggi.
  Selain itu dalam beberapa kebijakan 
operasional sisdiknas yang dikeluarkan 
pemerintah ternyata kadangkala didukung 
pula oleh dana yang jumlahnya tidak sedikit, 
meskipun dalam implementasinya banyak 
masyarakat yang menilai sering terjadi salah 
sasaran bahkan penyimpangan. Sebagai 

contoh kebijakan Mendiknas, Bambang 
Sudibyo yang tetap melaksanakan UN pada 
tahun ajaran 2005/2006 ternyata berkaitan 
dengan dana yang tersedia untuk program 
tersebut sangat besar, padahal berbagai 
aliansi masyarakat telah mengajukan peno‐
lakan. Diantaranya, Koalisi Pendidikan yang 
terdiri dari Lembaga Advokasi Pendidikan 
(LAP), National Education Watch (NEW), 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 
The Center for the Betterment Indonesia 
(CBE), Kelompok Kajian Studi Kultural (KKSK), 
Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), 
Forum Guru Honorer Indonesia (FGHI), Forum 
Aksi Guru Bandung (FAGI‐Bandung), For‐Kom 
Guru Kota Tanggerang (FKGKT), Lembaga Ban‐
tuan Hukum (LBH‐Jakarta), Jakarta Teachers 
and Education Club (JTEC), dan Indonesia 
Corruption Watch (ICW), berdasarkan kajian 
terhadap UU No.20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional dan Kepmendik‐
nas No.153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasi‐
onal, Koalisi Pendidikan menemukan bebe‐
rapa kesenjangan (www.tokohindonesia.com).
  Demikianlah uraian problematika pen‐
didikan nasional yang ditinjau dari eksis‐
tensinya sebagai suatu sub‐sistem (sistem 
cabang) ternyata erat kaitannya dengan 
pengaruh dari sub‐sistem yang lain (ekonomi, 
politik, sosial‐budaya, ideologi, dsb). Sistem 
pendidikan nasional juga merupakan bagian 
dari penyelenggaraan sistem kehidupan di 
Indonesia saat ini.

B.2.Permasalahan Pendidikan Sebagai 
Sebuah Sistem Kompleks
  Dalam kaitan pendidikan sebagai suatu 
sistem, maka permasalahan pendidikan yang 
saat ini tengah berkembang diantaranya 
tergambar dengan pemetaan sebagai berikut 
(Disdik Provinsi Jawa Barat, Makalah Seminar 
Pendidikan Nasional‐UPI Expo 2006):
B.2.1  PemerataanPendidikan
1. Keterbatasan Aksesibilitas dan Daya 
Tampung
  Gerakan wajib belajar 9 tahun merupa‐
kan gerakan pendidikan nasional yang baru 
dicanangkan oleh pemerintahan Suharto pada 
tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada 
tahun 2005, namun kemudian karena terjadi 
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krisis pada tahun 1997‐1999 maka program ini 
diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran 
program ini berdasarkan Rencana Pem‐
bangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP 
No.7/2005 adalah dengan target Angka 
Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perban‐
dingan antara jumlah siswa pada jenjang 
pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk 
kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya 
siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada tahun 
2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada 
tahun 2009. Sedangkan target Direktorat SMP, 
Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 
95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta 
anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK 
SMP baru mencapai 85,22% yang menunjuk‐
kan adanya selisih 9,78% dari target 95% 
sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan 
rerata APK sebesar 3,26% pada setiap 
tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya 
kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13‐15 
tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ 
Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 
Tahun, UPI 2006).
  Berkaitan dengan pencapaian APK dan 
APM, hingga tahun 2003 secara nasional 
ketercapaiannya ternyata masih rendah, hal 
ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus 
sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan 
(usia 7‐15) sekira 693.700 orang atau 1,7%, (2) 
putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari 
SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah 
mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total 
penduduk usia 7‐15 tahun (Pusat Data dan 
Informasi Depdiknas, 2003). Namun, baru‐
baru ini pemerintah menyatakan optimisme‐
nya bahwa penuntasan wajib belajar akan 
berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini 
didasarkan atas indikator pencapaian APM SD 
dan APK SMP pada akhir 2006 berturut‐turut 
mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 
95 persen target yang dicanangkan pada 2008 
(8/3/2007, www. tempointeraktif.com).
  Kondisi ini sebenarnya belum menunjuk‐
kan bahwa pemerintah telah berhasil dalam 
menyelesaikan problematika aksesibilitas 
pendidikan secara tuntas, karena indikator 
angka‐angka di atas belum merepresen‐
tasikan aksesibilitas terhadap seluruh warga 
negara usia sekolah SD dan SMP.

  Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan 
bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7‐
12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13‐15 
tahun mencapai 83,49 persen, dan anak umur 
16‐18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 
2004, yang kemudian dipublikasikan dalam 
Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 
2006, juga memperlihatkan gejala serupa. 
Rasio partisipasi pendidikan rata‐rata hanya 
mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada 
sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun 
ke atas yang buta huruf. (www.republika 
online. com)

2. Kerusakan Sarana/Prasarana Ruang Kelas
  Sarana dan prasarana pendidikan meru‐
pakan salah satu faktor utama yang mem‐
pengaruhi keberhasilan penyelenggaraan 
pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana 
dan prasarana ruang kelas dalam jumlah yang 
banyak, maka bagaimana mungkin proses 
pendidikan dapat berlangsung secara efektif?
  Sebagai contoh, problematika yang 
terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan usulan yang 
disampaikan Kabupaten/Kota se‐Jawa Barat 
Jumlah sarana/prasarana sekolah yang meng‐
alami kerusakan dan segera memerlukan 
rehabilitasi yaitu, kebutuhan rehabilitasi SD 
sebanyak 42.492 ruang kelas, MI sebanyak 
6.523 ruang kelas, SMP sebanyak 6.767 ruang 
kelas, dan MTs sebanyak 2.729 ruang kelas.
  Menurut mantan Kadisdik Jabar Dr. H. 
Dadang Dally, M.Si (PR,15/07/2005), ber‐
dasarkan catatan beban Provinsi Jabar untuk 
setiap tahun kebutuhan biaya menambah dan 
merehabilitasi bangunan SD/MI saja butuh 
dana sebesar Rp 251 miliar, terdiri dari 
penambahan ruang kelas sebanyak 792 ruang 
senilai Rp 31,6 miliar, rehab total ruang kelas 
sebanyak 4.317 ruang senilai Rp 129,5 miliar 
dan rehabilitasi sedang ruang kelas sebanyak 
6.045 sebesar Rp 90,6 miliar. Kemudian kebu‐
tuhan biaya untuk mencegah dan menanggu‐
langi DO pada tingkat SD/MI sebesar Rp 149,8 
miliar. Dengan demikian untuk biaya pem‐
bangunan dan rehabilitasi ditambah penang‐
gulangan drop out SD/MI saja setiap tahunnya 
mencapai Rp 410 miliar. Sedangkan kemam‐
puan anggaran pemerintah untuk pemba‐
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ngunan pendidikan di Jabar hanya mampu 
untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. 
Adapun kemampuan daerah‐daerah untuk 
pembangunan bidang pendidikan setiap 
tahunnya hanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 
25 miliar, anggaran tersebut hanya akan 
menjangkau kebutuhan minimal.
  Klaim bahwa pemerintah daerah di 
lingkungan jawa barat memiliki kemampuan 
yang terbatas dalam menyediakan anggaran 
pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas, 
tentu merupakan koreksi bagi pemerintah itu 
sendiri, yaitu mengapa selama ini alokasi 
untuk program yang lain alokasinya cukup 
besar, tetapi untuk program pendidikan jauh 
lebih kecil. Sebagaimana misalnya dalam 
APBD Kota Bandung 2007 alokasi anggaran 
untuk sebuah tim sepakbola Persib Bandung 
yang lebih bersifat hobi dan penghamburan 
ketimbang suatu program pembangunan 
besarannya ternyata mencapai Rp 15 Milyar, 
bahkan jumlah tersebut masih dianggap 
kurang.

3. Kekurangan Jumlah Tenaga Guru
  Guru sebagai pilar penunjang terseleng‐
garanya suatu sistem pendidikan, merupakan 
salah satu komponen strategis yang juga perlu 
mendapatkan perhatian oleh negara. Misal‐
nya dalam hal penempatan guru, bahwa hing‐
ga sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh 
masyarakat maupun pemerintah sendiri 
masih sangat kurang.
  Sebagai contoh dalam lingkup Jawa Barat 
saja menurut Drs. H. Iim Wasliman, M.Pd., 
M.Si. (Kadisdik Jabar tahun 2002) bahwa 
kondisi minimnya jumlah guru dibandingkan 
kebutuhan yang ada sudah sering dilontar‐
kan. Bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga 
telah menjadi persoalan nasional. Di Jawa 
Barat sendiri, masih dibutuhkan sekira 64 ribu 
guru guna mengisi kekurangan di sekolah‐
sekolah. Dengan perincian, 40 ribu guru untuk 
sekolah dasar (SD), 18 ribu untuk sekolah 
lanjutan tingkat pertama (SLTP), 6 ribu untuk 
sekolah menengah umum (SMU), dan sekolah 
menengah kejuruan (SMK). Kurangnya jumlah 
guru ini jelas merupakan persoalan serius 
karena guru adalah ujung tombak pendidikan. 
Kekurangan tersebut membuat beban guru 

semakin bertumpuk sehingga sangat ber‐
potensi mengakibatkan menurunnya kualitas 
pendidikan. 
  Sementara itu Dany Setiawan mengung‐
kapkan bahwa saat ini terdapat masalah 
kekurangan guru sebanyak 88.500 lebih 
terutama untuk jenjang pendidikan dasar di 
Jabar, sementara di sisi lain sebanyak 48.000 
guru bantu tengah menanti pengangkatan, 
dimana persoalan pengangkatan guru men‐
jadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan 
wewenang pusat. Untuk sementara, melalui 
APBD pemprov Jabar telah menganggarkan 
tenaga guru bantu sementara yang diberikan 
tunjangan sebesar Rp 1 juta per orang. 
Namun, jumlahnya yang hanya kurang lebih 
1.500 tentu saja masih belum bisa menutupi 
kekurangan yang mencapai 80 ribu lebih.

B.2.2 Pengelolaan dan Efisiensi
  Masalah pengelolaan dan efisiensi 
pendidikan diantaranya dikelompokan 
berdasarkan tiga hal yaitu:
B.2.2.1. Kinerja dan Kesejahteraan Guru 
Belum Optimal
  Kesejahteraan guru merupakan aspek 
penting yang harus diperhatikan oleh peme‐
rintah dalam menunjang terciptanya kinerja 
yang semakin membaik di kalangan pendidik. 
Berdasarkan UU No.14/2005 tentang Guru 
dan Dosen, pasal 14 sampai dengan 16 
menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban 
diantaranya, bahwa hak guru dalam mem‐
peroleh penghasilan adalah di atas kebutuhan 
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan 
sosial, mendapatkan promosi dan penghar‐
gaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan 
kompetensi, berbagai tunjangan seperti 
tunjangan profesi, fungsional, tunjangan 
khusus bagi guru di daerah khusus, serta 
berbagai maslahat tambahan kesejahteraan.
  Undang‐undang tersebut memang sedi‐
kit membawa angin segar bagi kesejahteraan 
masyarakat pendidik, namun dalam realisasi‐
nya ternyata tidak semanis redaksinya. 
Sebagai contoh, Kompas (6/2/2007) mem‐
beritakan bahwa sejumlah guru di Kota 
Bandung menyesalkan pernyataan Menteri 
Pendidikan Nasional yang berencana mem‐
perberat penerimaan insentif rutin dan me‐
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krisis pada tahun 1997‐1999 maka program ini 
diperpanjang hingga 2008/2009. Sasaran 
program ini berdasarkan Rencana Pem‐
bangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam PP 
No.7/2005 adalah dengan target Angka 
Partisipasi Kasar (APK) 94% (APK= perban‐
dingan antara jumlah siswa pada jenjang 
pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk 
kelompok usia tertentu) yaitu meningkatnya 
siswa SLTP dari 3,67 juta orang pada tahun 
2004/2005 menjadi 4,04 juta orang pada 
tahun 2009. Sedangkan target Direktorat SMP, 
Dirjen Mandikdasmen Depdiknas adalah APK 
95% pada tahun 2008 yang artinya 1,9 juta 
anak harus terlayani ke SMP. Tahun 2005, APK 
SMP baru mencapai 85,22% yang menunjuk‐
kan adanya selisih 9,78% dari target 95% 
sehingga perlu adanya pencapaian kenaikan 
rerata APK sebesar 3,26% pada setiap 
tahunnya. Tahun 2006 ditargetkan adanya 
kenaikan 4,64% atau 526.000 anak usia 13‐15 
tahun harus tertampung di jenjang SLTP/ 
Sederajat (Panduan KKN Wajar Dikdas 9 
Tahun, UPI 2006).
  Berkaitan dengan pencapaian APK dan 
APM, hingga tahun 2003 secara nasional 
ketercapaiannya ternyata masih rendah, hal 
ini didasarkan pada indikator: (1) anak putus 
sekolah tidak dapat mengikuti pendidikan 
(usia 7‐15) sekira 693.700 orang atau 1,7%, (2) 
putus sekolah SD/MI ke SMP/MTs dan dari 
SMP/MTs ke jenjang pendidikan menengah 
mencapai 2,7 juta orang atau 6,7% dari total 
penduduk usia 7‐15 tahun (Pusat Data dan 
Informasi Depdiknas, 2003). Namun, baru‐
baru ini pemerintah menyatakan optimisme‐
nya bahwa penuntasan wajib belajar akan 
berjalan sukses pada 2008. Keyakinan ini 
didasarkan atas indikator pencapaian APM SD 
dan APK SMP pada akhir 2006 berturut‐turut 
mencapai 94,73 persen dan 88,68 persen dari 
95 persen target yang dicanangkan pada 2008 
(8/3/2007, www. tempointeraktif.com).
  Kondisi ini sebenarnya belum menunjuk‐
kan bahwa pemerintah telah berhasil dalam 
menyelesaikan problematika aksesibilitas 
pendidikan secara tuntas, karena indikator 
angka‐angka di atas belum merepresen‐
tasikan aksesibilitas terhadap seluruh warga 
negara usia sekolah SD dan SMP.

  Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi 
Nasional (Susenas) 2004, menunjukkan 
bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7‐
12 tahun adalah 96,77 persen, usia 13‐15 
tahun mencapai 83,49 persen, dan anak umur 
16‐18 tahun 53,48 persen. Hasil riset UNDP 
2004, yang kemudian dipublikasikan dalam 
Laporan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 
2006, juga memperlihatkan gejala serupa. 
Rasio partisipasi pendidikan rata‐rata hanya 
mencapai 68,4 persen. Bahkan, masih ada 
sekitar 9,6 persen penduduk berusia 15 tahun 
ke atas yang buta huruf. (www.republika 
online. com)

2. Kerusakan Sarana/Prasarana Ruang Kelas
  Sarana dan prasarana pendidikan meru‐
pakan salah satu faktor utama yang mem‐
pengaruhi keberhasilan penyelenggaraan 
pendidikan. Dengan adanya kerusakan sarana 
dan prasarana ruang kelas dalam jumlah yang 
banyak, maka bagaimana mungkin proses 
pendidikan dapat berlangsung secara efektif?
  Sebagai contoh, problematika yang 
terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan usulan yang 
disampaikan Kabupaten/Kota se‐Jawa Barat 
Jumlah sarana/prasarana sekolah yang meng‐
alami kerusakan dan segera memerlukan 
rehabilitasi yaitu, kebutuhan rehabilitasi SD 
sebanyak 42.492 ruang kelas, MI sebanyak 
6.523 ruang kelas, SMP sebanyak 6.767 ruang 
kelas, dan MTs sebanyak 2.729 ruang kelas.
  Menurut mantan Kadisdik Jabar Dr. H. 
Dadang Dally, M.Si (PR,15/07/2005), ber‐
dasarkan catatan beban Provinsi Jabar untuk 
setiap tahun kebutuhan biaya menambah dan 
merehabilitasi bangunan SD/MI saja butuh 
dana sebesar Rp 251 miliar, terdiri dari 
penambahan ruang kelas sebanyak 792 ruang 
senilai Rp 31,6 miliar, rehab total ruang kelas 
sebanyak 4.317 ruang senilai Rp 129,5 miliar 
dan rehabilitasi sedang ruang kelas sebanyak 
6.045 sebesar Rp 90,6 miliar. Kemudian kebu‐
tuhan biaya untuk mencegah dan menanggu‐
langi DO pada tingkat SD/MI sebesar Rp 149,8 
miliar. Dengan demikian untuk biaya pem‐
bangunan dan rehabilitasi ditambah penang‐
gulangan drop out SD/MI saja setiap tahunnya 
mencapai Rp 410 miliar. Sedangkan kemam‐
puan anggaran pemerintah untuk pemba‐
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ngunan pendidikan di Jabar hanya mampu 
untuk mengantisipasi kedua hal tersebut. 
Adapun kemampuan daerah‐daerah untuk 
pembangunan bidang pendidikan setiap 
tahunnya hanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 
25 miliar, anggaran tersebut hanya akan 
menjangkau kebutuhan minimal.
  Klaim bahwa pemerintah daerah di 
lingkungan jawa barat memiliki kemampuan 
yang terbatas dalam menyediakan anggaran 
pendidikan sebagaimana diungkapkan di atas, 
tentu merupakan koreksi bagi pemerintah itu 
sendiri, yaitu mengapa selama ini alokasi 
untuk program yang lain alokasinya cukup 
besar, tetapi untuk program pendidikan jauh 
lebih kecil. Sebagaimana misalnya dalam 
APBD Kota Bandung 2007 alokasi anggaran 
untuk sebuah tim sepakbola Persib Bandung 
yang lebih bersifat hobi dan penghamburan 
ketimbang suatu program pembangunan 
besarannya ternyata mencapai Rp 15 Milyar, 
bahkan jumlah tersebut masih dianggap 
kurang.

3. Kekurangan Jumlah Tenaga Guru
  Guru sebagai pilar penunjang terseleng‐
garanya suatu sistem pendidikan, merupakan 
salah satu komponen strategis yang juga perlu 
mendapatkan perhatian oleh negara. Misal‐
nya dalam hal penempatan guru, bahwa hing‐
ga sekarang ini jumlah guru dirasakan oleh 
masyarakat maupun pemerintah sendiri 
masih sangat kurang.
  Sebagai contoh dalam lingkup Jawa Barat 
saja menurut Drs. H. Iim Wasliman, M.Pd., 
M.Si. (Kadisdik Jabar tahun 2002) bahwa 
kondisi minimnya jumlah guru dibandingkan 
kebutuhan yang ada sudah sering dilontar‐
kan. Bukan hanya di tingkat daerah, tapi juga 
telah menjadi persoalan nasional. Di Jawa 
Barat sendiri, masih dibutuhkan sekira 64 ribu 
guru guna mengisi kekurangan di sekolah‐
sekolah. Dengan perincian, 40 ribu guru untuk 
sekolah dasar (SD), 18 ribu untuk sekolah 
lanjutan tingkat pertama (SLTP), 6 ribu untuk 
sekolah menengah umum (SMU), dan sekolah 
menengah kejuruan (SMK). Kurangnya jumlah 
guru ini jelas merupakan persoalan serius 
karena guru adalah ujung tombak pendidikan. 
Kekurangan tersebut membuat beban guru 

semakin bertumpuk sehingga sangat ber‐
potensi mengakibatkan menurunnya kualitas 
pendidikan. 
  Sementara itu Dany Setiawan mengung‐
kapkan bahwa saat ini terdapat masalah 
kekurangan guru sebanyak 88.500 lebih 
terutama untuk jenjang pendidikan dasar di 
Jabar, sementara di sisi lain sebanyak 48.000 
guru bantu tengah menanti pengangkatan, 
dimana persoalan pengangkatan guru men‐
jadi pegawai negeri sipil (PNS) merupakan 
wewenang pusat. Untuk sementara, melalui 
APBD pemprov Jabar telah menganggarkan 
tenaga guru bantu sementara yang diberikan 
tunjangan sebesar Rp 1 juta per orang. 
Namun, jumlahnya yang hanya kurang lebih 
1.500 tentu saja masih belum bisa menutupi 
kekurangan yang mencapai 80 ribu lebih.

B.2.2 Pengelolaan dan Efisiensi
  Masalah pengelolaan dan efisiensi 
pendidikan diantaranya dikelompokan 
berdasarkan tiga hal yaitu:
B.2.2.1. Kinerja dan Kesejahteraan Guru 
Belum Optimal
  Kesejahteraan guru merupakan aspek 
penting yang harus diperhatikan oleh peme‐
rintah dalam menunjang terciptanya kinerja 
yang semakin membaik di kalangan pendidik. 
Berdasarkan UU No.14/2005 tentang Guru 
dan Dosen, pasal 14 sampai dengan 16 
menyebutkan tentang Hak dan Kewajiban 
diantaranya, bahwa hak guru dalam mem‐
peroleh penghasilan adalah di atas kebutuhan 
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan 
sosial, mendapatkan promosi dan penghar‐
gaan, berbagai fasilitas untuk meningkatkan 
kompetensi, berbagai tunjangan seperti 
tunjangan profesi, fungsional, tunjangan 
khusus bagi guru di daerah khusus, serta 
berbagai maslahat tambahan kesejahteraan.
  Undang‐undang tersebut memang sedi‐
kit membawa angin segar bagi kesejahteraan 
masyarakat pendidik, namun dalam realisasi‐
nya ternyata tidak semanis redaksinya. 
Sebagai contoh, Kompas (6/2/2007) mem‐
beritakan bahwa sejumlah guru di Kota 
Bandung menyesalkan pernyataan Menteri 
Pendidikan Nasional yang berencana mem‐
perberat penerimaan insentif rutin dan me‐
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ngaitkan dengan syarat sertifikasi. Pandangan 
keberatan ini beberapa diantaranya dilontar‐
kan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) Kota Bandung Kustiwa dan Sekretaris 
Jendral Forum Aksi Guru Independen (FAGI) 
Kota Bandung Iwan Hermawan. Keduanya 
sependapat, tunjangan fungsional tidak ada 
kaitan sama sekali dengan syarat sertifikasi 
guru. Hal ini karena keberadaan tunjangan 
fungsional dan profesi secara prinsip sebetul‐
nya tidak saling terkait. Tunjangan fungsional 
lebih dianggap sebagai kebijakan yang 
melekat secara otomatis pada profesi guru, 
terlepas sejauhmana profesionalnya bersang‐
kutan. Jadi, jelas berbeda dengan tunjangan 
profesi yang pada prinsipnya bertujuan 
memacu profesionalitas guru.
  Rendahnya kesejahteraan guru mem‐
punyai peran dalam membuat rendahnya 
kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan 
survei FGII (Federasi Guru Independen 
Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, 
idealnya seorang guru menerima gaji bulanan 
serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pen‐
dapatan rata‐rata guru PNS per bulan sebesar 
Rp 1,5 juta, guru bantu Rp 460 ribu, dan guru 
honorer di sekolah swasta rata‐rata Rp 10 ribu 
per jam. Dengan pendapatan seperti itu, 
terang saja, banyak guru terpaksa melakukan 
pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi 
di sekolah lain, memberi les pada sore hari, 
menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, 
pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, 
dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). 
Permasalahan kesejahteraan guru biasanya 
akan berimplikasi pada kinerja yang di‐
lakukannya dalam melaksanakan proses 
pendidikan.
  Guru sebagai tenaga kependidikan juga 
memiliki peran yang sentral dalam penye‐
lenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai 
sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi 
seorang guru juga diharapkan dapat mem‐
peroleh kompensasi yang layak untuk 
kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, 
pemberian reward dan punishment yang 
sesuai merupakan perkara yang dapat 
mempengaruhi kinerja dan mutu dalam 
bekerja, termasuk juga perlunya jaminan 
kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan 
yang selama ini masih terpuruk. Dalam hal 
tunjangan, sudah selayaknya guru men‐
dapatkan tunjangan yang manusiawi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya 
mengingat peranan dari seorang guru yang 
begitu besar dalam upaya mencerdaskan 
suatu generasi.

B.2.2 .2 .  Proses  Pembelajaran Yang 
Konvensional
  Dalam hal pelaksanaan proses pembe‐
lajaran, selama ini sekolah‐sekolah menye‐
lenggarakan pendidikan dengan segala 
keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi 
oleh ketersediaan sarana‐prasarana, keterse‐
diaan dana, serta kemampuan guru untuk 
mengembangkan model pembelajaran yang 
efektif.
  Dalam PP No.19/2005 tentang standar 
nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 
19 sampai dengan 22 tentang standar proses 
pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada 
satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menan‐
tang, memotivasi peserta didik untuk ber‐
partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan ke‐
mandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya 
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 
pengawasan yang efektif dan efisien dalam 
proses pembelajaran.
  Berdasarkan standar yang ditetapkan di 
atas, maka proses pembelajaran yang dilaku‐
kan antara peserta didik dengan pendidik 
seharusnya harus meninggalkan cara‐cara dan 
model yang konvensional sehingga dapat 
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 
dan efisien. Sudah selayaknya profesi sebagai 
seorang pendidik membutuhkan kompetensi 
yang terintegrasi baik secara intelektual‐
akademik, sosial, pedagogis, dan profesio‐
nalitas yang kesemuanya berlandaskan pada 
sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga 
dalam menjalankan fungsinya sebagai 
pendidik senantiasa dapat mengembangkan 
model‐model pembelajaran yang efektif, 
inovatif, dan relevan.
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B.3. Jumlah dan Kualitas Buku Yang Belum 
Memadai
  Ketersediaan buku yang berkualitas me‐
rupakan salah satu prasarana pendidikan yang 
sangat penting dibutuhkan dalam menunjang 
keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana 
dalam PP No 19/2005 tentang SNP dalam 
pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasa‐
rana disebutkan bahwa setiap satuan pendi‐
dikan wajib memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, media pendi‐
dikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain 
yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 
(ayat 1).
  Secara teknis, pengadaan buku pelajaran 
di sekolah tidak lagi boleh dilakukan oleh 
sekolah dengan menjual buku‐buku kepada 
siswa secara bebas, melainkan harus sesuai 
dengan buku sumber yag direkomendasikan 
oleh pemerintah. Dalam tahun 2007 ini, 
pemerintah melalui Ketua Satker Program 
Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Dana 
BOS buku 2007 akan dicairkan karena dana 
BOS buku tahun 2006 sudah terserap semu‐
anya. Meski dalam pelaporan serapan dana 
BOS buku 2006 belum masuk semua ke Satker 
PKPS BBM tingkat kabupaten/kota. Unit cost 
untuk setiap siswa dari BOS buku ini Rp 
22.000 yang diperuntukkan untuk membeli 
satu buah jenis buku. Jadi kalau dijumlahkan 
dana BOS buku, baik untuk siswa tingkat SD 
maupun SMP sekitar Rp 131,088 miliar lebih. 
Selain itu, buku yang dibeli juga harus sesuai 
dengan peraturan yang dikeluarkan peme‐
rintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional (Permendiknas) No.11 Tahun 2005. 
Jumlah penerbit yang telah mendapatkan 
sertifikat dan sesuai menurut Permendiknas 
No. 11 Tahun 2005 sebanyak 98 penerbit dan 
ratusan judul buku. Ke‐98 penerbit tersebut 
jika dirinci, untuk penerbit buku matematika 
sebanyak 31 penerbit, bahasa Indonesia 
sebanyak 45 penerbit, dan bahasa Inggris 
sebanyak 22 penerbit (www.Klikgalamedia. 
com, 08 Februari 2007).

B.4. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan
  Pemerintah telah menetapkan kebijakan 

otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu 
pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam 
pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan 
yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/ 
atau satuan pendidikan formal yang didirikan 
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk 
badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan 
pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan 
hukum pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk me‐
majukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan 
tentang badan hukum pendidikan diatur 
dengan Undang‐undang tersendiri.
  Berdasarkan pasal di atas maka penye‐
lenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi 
tanggung jawab negara melainkan diserah‐
kan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. 
Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan 
Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Keman‐
dirian dalam penyelengaraan pendidikan 
merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui 
pendirian BHP, dengan menerapkan manaje‐
men berbasis sekolah/madrasah pada pendi‐
dikan dasar dan menengah, serta otonomi 
pada pendidikan tinggi. Hanya dengan 
kemandirian, pendidikan dapat menumbuh 
kembangkan kreativitas, inovasi, mutu, 
fleksibilitas, dan mobilitasnya.

B.5. Keterbatasan Anggaran
  Ketersediaan anggaran yang memadai 
dalam penyelenggaran pendidikan sangat 
mempengaruhi keberlangsungan penyeleng‐
garaan tersebut. Ketentuan anggaran pendi‐
dikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang 
Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalo‐
kasian Dana Pendidikan yang menyatakan 
bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik 
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidi‐
kan dan minimal 20% dari Anggaran Penda‐
patan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).
  Permasalahan lainnya yang juga penting 
untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah 
untuk berupaya merealisasikan anggaran 
pendidikan 20% secara bertahap karena 
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ngaitkan dengan syarat sertifikasi. Pandangan 
keberatan ini beberapa diantaranya dilontar‐
kan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) Kota Bandung Kustiwa dan Sekretaris 
Jendral Forum Aksi Guru Independen (FAGI) 
Kota Bandung Iwan Hermawan. Keduanya 
sependapat, tunjangan fungsional tidak ada 
kaitan sama sekali dengan syarat sertifikasi 
guru. Hal ini karena keberadaan tunjangan 
fungsional dan profesi secara prinsip sebetul‐
nya tidak saling terkait. Tunjangan fungsional 
lebih dianggap sebagai kebijakan yang 
melekat secara otomatis pada profesi guru, 
terlepas sejauhmana profesionalnya bersang‐
kutan. Jadi, jelas berbeda dengan tunjangan 
profesi yang pada prinsipnya bertujuan 
memacu profesionalitas guru.
  Rendahnya kesejahteraan guru mem‐
punyai peran dalam membuat rendahnya 
kualitas pendidikan Indonesia. Berdasarkan 
survei FGII (Federasi Guru Independen 
Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, 
idealnya seorang guru menerima gaji bulanan 
serbesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang, pen‐
dapatan rata‐rata guru PNS per bulan sebesar 
Rp 1,5 juta, guru bantu Rp 460 ribu, dan guru 
honorer di sekolah swasta rata‐rata Rp 10 ribu 
per jam. Dengan pendapatan seperti itu, 
terang saja, banyak guru terpaksa melakukan 
pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi 
di sekolah lain, memberi les pada sore hari, 
menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, 
pedagang buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, 
dan sebagainya (Republika, 13 Juli, 2005). 
Permasalahan kesejahteraan guru biasanya 
akan berimplikasi pada kinerja yang di‐
lakukannya dalam melaksanakan proses 
pendidikan.
  Guru sebagai tenaga kependidikan juga 
memiliki peran yang sentral dalam penye‐
lenggaraan suatu sistem pendidikan. Sebagai 
sebuah pekerjaan, tentu dengan menjadi 
seorang guru juga diharapkan dapat mem‐
peroleh kompensasi yang layak untuk 
kebutuhan hidup. Dalam teori motivasi, 
pemberian reward dan punishment yang 
sesuai merupakan perkara yang dapat 
mempengaruhi kinerja dan mutu dalam 
bekerja, termasuk juga perlunya jaminan 
kesejahteraan bagi para pendidik agar dapat 

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan 
yang selama ini masih terpuruk. Dalam hal 
tunjangan, sudah selayaknya guru men‐
dapatkan tunjangan yang manusiawi untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya 
mengingat peranan dari seorang guru yang 
begitu besar dalam upaya mencerdaskan 
suatu generasi.

B.2.2 .2 .  Proses  Pembelajaran Yang 
Konvensional
  Dalam hal pelaksanaan proses pembe‐
lajaran, selama ini sekolah‐sekolah menye‐
lenggarakan pendidikan dengan segala 
keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi 
oleh ketersediaan sarana‐prasarana, keterse‐
diaan dana, serta kemampuan guru untuk 
mengembangkan model pembelajaran yang 
efektif.
  Dalam PP No.19/2005 tentang standar 
nasional pendidikan disebutkan dalam pasal 
19 sampai dengan 22 tentang standar proses 
pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada 
satuan pendidikan diselenggarakan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menan‐
tang, memotivasi peserta didik untuk ber‐
partisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan ke‐
mandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik. Adanya keteladanan pendidik, adanya 
perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan 
pengawasan yang efektif dan efisien dalam 
proses pembelajaran.
  Berdasarkan standar yang ditetapkan di 
atas, maka proses pembelajaran yang dilaku‐
kan antara peserta didik dengan pendidik 
seharusnya harus meninggalkan cara‐cara dan 
model yang konvensional sehingga dapat 
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif 
dan efisien. Sudah selayaknya profesi sebagai 
seorang pendidik membutuhkan kompetensi 
yang terintegrasi baik secara intelektual‐
akademik, sosial, pedagogis, dan profesio‐
nalitas yang kesemuanya berlandaskan pada 
sebuah kepribadian yang utuh pula, sehingga 
dalam menjalankan fungsinya sebagai 
pendidik senantiasa dapat mengembangkan 
model‐model pembelajaran yang efektif, 
inovatif, dan relevan.
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B.3. Jumlah dan Kualitas Buku Yang Belum 
Memadai
  Ketersediaan buku yang berkualitas me‐
rupakan salah satu prasarana pendidikan yang 
sangat penting dibutuhkan dalam menunjang 
keberhasilan proses pendidikan. Sebagaimana 
dalam PP No 19/2005 tentang SNP dalam 
pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasa‐
rana disebutkan bahwa setiap satuan pendi‐
dikan wajib memiliki sarana yang meliputi 
perabot, peralatan pendidikan, media pendi‐
dikan, buku dan sumber belajar lainnya, 
bahan habis pakai, serta perlengkapan lain 
yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan 
(ayat 1).
  Secara teknis, pengadaan buku pelajaran 
di sekolah tidak lagi boleh dilakukan oleh 
sekolah dengan menjual buku‐buku kepada 
siswa secara bebas, melainkan harus sesuai 
dengan buku sumber yag direkomendasikan 
oleh pemerintah. Dalam tahun 2007 ini, 
pemerintah melalui Ketua Satker Program 
Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) Dana 
BOS buku 2007 akan dicairkan karena dana 
BOS buku tahun 2006 sudah terserap semu‐
anya. Meski dalam pelaporan serapan dana 
BOS buku 2006 belum masuk semua ke Satker 
PKPS BBM tingkat kabupaten/kota. Unit cost 
untuk setiap siswa dari BOS buku ini Rp 
22.000 yang diperuntukkan untuk membeli 
satu buah jenis buku. Jadi kalau dijumlahkan 
dana BOS buku, baik untuk siswa tingkat SD 
maupun SMP sekitar Rp 131,088 miliar lebih. 
Selain itu, buku yang dibeli juga harus sesuai 
dengan peraturan yang dikeluarkan peme‐
rintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional (Permendiknas) No.11 Tahun 2005. 
Jumlah penerbit yang telah mendapatkan 
sertifikat dan sesuai menurut Permendiknas 
No. 11 Tahun 2005 sebanyak 98 penerbit dan 
ratusan judul buku. Ke‐98 penerbit tersebut 
jika dirinci, untuk penerbit buku matematika 
sebanyak 31 penerbit, bahasa Indonesia 
sebanyak 45 penerbit, dan bahasa Inggris 
sebanyak 22 penerbit (www.Klikgalamedia. 
com, 08 Februari 2007).

B.4. Penyelenggaraan Otonomi Pendidikan
  Pemerintah telah menetapkan kebijakan 

otonomi pendidikan, sebagaimana mengacu 
pada UU No.20/2003 tentang Sisdiknas dalam 
pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan 
yang menyebutkan: (1) Penyelenggara dan/ 
atau satuan pendidikan formal yang didirikan 
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk 
badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum 
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan 
pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan 
hukum pendidikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk me‐
majukan satuan pendidikan. (4) Ketentuan 
tentang badan hukum pendidikan diatur 
dengan Undang‐undang tersendiri.
  Berdasarkan pasal di atas maka penye‐
lenggaraan pendidikan tidak lagi menjadi 
tanggung jawab negara melainkan diserah‐
kan kepada lembaga pendidikan itu sendiri. 
Dalam penjelasan pasal 3 ayat 2 RUU Badan 
Hukum Pendidikan disebutkan bahwa Keman‐
dirian dalam penyelengaraan pendidikan 
merupakan kondisi yang ingin dicapai melalui 
pendirian BHP, dengan menerapkan manaje‐
men berbasis sekolah/madrasah pada pendi‐
dikan dasar dan menengah, serta otonomi 
pada pendidikan tinggi. Hanya dengan 
kemandirian, pendidikan dapat menumbuh 
kembangkan kreativitas, inovasi, mutu, 
fleksibilitas, dan mobilitasnya.

B.5. Keterbatasan Anggaran
  Ketersediaan anggaran yang memadai 
dalam penyelenggaran pendidikan sangat 
mempengaruhi keberlangsungan penyeleng‐
garaan tersebut. Ketentuan anggaran pendi‐
dikan tertuang dalam UU No.20/2003 tentang 
Sisdiknas dalam pasal 49 tentang Pengalo‐
kasian Dana Pendidikan yang menyatakan 
bahwa Dana pendidikan selain gaji pendidik 
dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidi‐
kan dan minimal 20% dari Anggaran Penda‐
patan dan Belanja Daerah (APBD) (ayat 1).
  Permasalahan lainnya yang juga penting 
untuk diperhatikan adalah alasan pemerintah 
untuk berupaya merealisasikan anggaran 
pendidikan 20% secara bertahap karena 
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pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk 
mengalokasikan 20% secara sekaligus dari 
APBN/APBD. Padahal kekayaan sumber daya 
alam baik yang berupa hayati, sumber energi, 
maupun barang tambang jumlahnya melim‐
pah sangat besar. Tetapi karena selama ini 
penanganannya secara kapitalistik maka 
return dari kekayaan tersebut malah dirampas 
oleh para ahli pemilik modal.

B.6. Mutu SDM Pengelola Pendidikan
  Sumber daya pengelola pendidikan bukan 
hanya seorang guru atau kepala sekolah, 
melainkan semua sumber daya yang secara 
langsung terlibat dalam pengelolaan suatu 
satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari 
SDM pengelola pendidikan secara praktis 
tentu dapat menghambat keberlangsungan 
proses pendidikan yang berkualitas, sehingga 
adaptasi dam sinkronisasi terhadap berbagai 
program peningkatan kualitas pendidikan juga 
akan berjalan lamban.
  Dengan memahami kerangka dasar 
penyelenggaraan pendidikan nasional yang 
berlandaskan sekulerisme, maka standar 
pengelolaan pendidikan secara nasionalpun 
akan sejalan dengan sekulerisme tersebut, 
semisal adanya mekanisme MBS dan Otonomi 
PT sebagaimana disebutkan di atas yang 
merupakan implementasi dari otonomi 
pendidikan.

B.7. Relevansi pendidikan
B.7.1. Belum Menghasilkan Life Skill Yang 
Sesuai
  Dalam kaitannya dengan life skill yang 
dihasilkan oleh peserta didik setelah 
menempuh suatu proses pendidikan, maka 
berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana 
dalam pasal 13 bahwa: 1) kurikulum untuk 
SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang 
sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain 
yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain 
yang sederajat dapat memasukan pendidikan 
kecakapan hidup. 2) pendidikan kecakapan 
hidup yang dimaksud meliputi kecakapan 
sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan 
vokasional.
  Adapun kriteria penilaian hasil belajar 
dapat dilakukan oleh pendidik, satuan 

pendidikan, maupun pemerintah. Penilaian 
hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 
64 antara lain penilaian hasil belajar 
kelompok mata pelajaran agama, akhlak 
mulia, pendidikan kewarganegaraan dan 
akhlak mulia dilakukan melalui: a. pengamat‐
an terhadap perubahan perilaku dan sikap 
untuk menilai perkembangan afeksi dan 
kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, 
ujian, dan atau penugasan untuk mengukur 
aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil 
belajar kelompok mata pelajaran ilmu penge‐
tahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, 
penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai 
dengan karakteristik materi yang dinilai. 
  Berdasarkan ketentuan di atas, maka 
dalam menciptakan life skill yang diharapkan 
dimiliki oleh siswa ukuran yang digunakan 
adalah penilaian‐penilaian di atas. Namun 
kenyataan sebaliknya justru menunjukkan 
bahwa korelasi antara proses pendidikan 
selama ini dengan pembentukan kepribadian 
siswa merupakan hal yang dipertanyakan? 
Kasus tawuran antar pelajar, seks bebas, 
narkoba, dan berbagai masalah sosial lainnya 
merupakan indikator yang relevan untuk 
mempertanyakan hal ini.

B.7.2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada 
Masyarakat dan Potensi Daerah
  Struktur kurikulum yang ditetapkan ber‐
dasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 
tentang Kurikulum menyebutkan: (1) 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 
mengacu pada standar nasional pendidikan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasi‐
onal. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan 
jenis pendidikan dikembangkan dengan prin‐
sip diversifikasi sesuai dengan satuan pendi‐
dikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) 
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
a. peningkatan iman dan takwa; b. pening‐
katan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik; d. kera‐
gaman potensi daerah dan lingkungan; e. 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama;   
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i. dinamika perkembangan global; dan j. per‐
satuan nasional dan nilai‐nilai kebangsaan. (4) 
Ketentuan mengenai pengembangan kuri‐
kulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.
  Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam 
pasal 6 yang menyebutkan: 1) kurikulum 
untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan 
khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarga‐
negaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahu‐
an dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga 
dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus 
SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang 
sederajat menekankan pentingnya kemam‐
puan dan kegemaran membaca dan menulis. 
Kecakapan berhitung, serta kemampuan 
berkomunikasi.
  Masyarakat dan lingkungan tempat 
tinggal merupakan bagian yang terintegrasi 
dengan siswa sebagai peserta didik. Proses 
pendidikan yang sebenarnya tentu melibat‐
kan peranan keluarga, lingkungan‐masyarakat 
dan sekolah, sehingga jika salah satunya tidak 
berjalan dengan baik maka dapat mem‐
pengaruhi keberlangsungan pendidikan itu 
sendiri.

B.7.3. Belum Optimalnya Kemitraan Dengan 
Dunia Usaha/ Dunia Industri
  Berkaitan dengan peranan masyarakat 
dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 
Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan: 
(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 
meliputi peran serta perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 
organisasi kemasyarakatan dalam penyeleng‐
garaan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan 
serta sebagai sumber, pelaksana, dan peng‐
guna hasil pendidikan. (3) Ketentuan menge‐
nai peran serta masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  Hal yang justru memunculkan kerawanan 
saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka 
peranan pihak swasta (pengusaha) mendapat‐

kan akses yang lebih luas untuk mengelola 
pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau 
kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata 
menempatkan pengusaha ataupun perusaha‐
an sebagai pihak yang berinvestasi dalam 
lembaga pendidikan dengan menuntut 
adanya return yang sepadan dari investasinya 
tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan 
memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi 
pendidikan.

C. EVALUASI PENYELENGGARAAN  
WAJAR DIKDAS
  RPJMD Kota Bandung tahun 2008‐2013 
telah mengamanatkan pembangunan pendi‐
dikan yang merupakan penjabaran dari Misi 1: 
“Mewujudkan sumberdaya manusia Kota 
Bandung yang produktif dan berdaya saing”.  
Kebijakan pembangunan pendidikan di Kota 
Bandung antara lain pendidikan gratis, 
terutama bagi masyarakat kurang mampu 
dalam rangka Kota Bandung bebas putus 
jenjang sekolah, sarana dan prasarana 
pendidikan ditingkatkan, mengembangkan 
pelayanan pendidikan formal dan non formal 
serta sekolah kejuruan berbasis kompetensi 
daerah, mengalokasikan dana pendidikan 
sebesar 20 persen dari APBD Kota Bandung.
  Tujuan dari Misi pertama tersebut 
terutama untuk meningkatkan pembangunan 
pendidikan di Kota Bandung dengan target 
pencapaian indikator IPM. Oleh karenanya, 
bagaimana upaya meningkatkan mutu pen‐
didik, mutu siswa, keberlangsungan belajar 
mengajar yang tidak terputus selama 9 tahun, 
dan fasilitas belajar mengajar yang memadai 
menjadi hal yang penting.
  Penjabaran dari misi pertama dilakukan 
berbagai program dan kegiatan antara lain 
pembangunan ruang kelas baru (RKB), bea‐
siswa bagi SD, SMP dan SMA yang tidak 
mampu, BOS dan sebagainya. Apabila meng‐
acu pada indikator IPM, maka pembangunan 
pendidikan di Kota Bandung berupaya agar 
target Indeks Pendidikan dapat tercapai pada 
tahun 2013 sebesar 74,85‐75,03. 
  Demikian pula bila mengacu pada target 
MDG's pada tujuan kedua –mencapai pendi‐
dikan dasar untuk semua (education for all) 
–agar semua anak dapat bersekolah sampai 
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pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk 
mengalokasikan 20% secara sekaligus dari 
APBN/APBD. Padahal kekayaan sumber daya 
alam baik yang berupa hayati, sumber energi, 
maupun barang tambang jumlahnya melim‐
pah sangat besar. Tetapi karena selama ini 
penanganannya secara kapitalistik maka 
return dari kekayaan tersebut malah dirampas 
oleh para ahli pemilik modal.

B.6. Mutu SDM Pengelola Pendidikan
  Sumber daya pengelola pendidikan bukan 
hanya seorang guru atau kepala sekolah, 
melainkan semua sumber daya yang secara 
langsung terlibat dalam pengelolaan suatu 
satuan pendidikan. Rendahnya mutu dari 
SDM pengelola pendidikan secara praktis 
tentu dapat menghambat keberlangsungan 
proses pendidikan yang berkualitas, sehingga 
adaptasi dam sinkronisasi terhadap berbagai 
program peningkatan kualitas pendidikan juga 
akan berjalan lamban.
  Dengan memahami kerangka dasar 
penyelenggaraan pendidikan nasional yang 
berlandaskan sekulerisme, maka standar 
pengelolaan pendidikan secara nasionalpun 
akan sejalan dengan sekulerisme tersebut, 
semisal adanya mekanisme MBS dan Otonomi 
PT sebagaimana disebutkan di atas yang 
merupakan implementasi dari otonomi 
pendidikan.

B.7. Relevansi pendidikan
B.7.1. Belum Menghasilkan Life Skill Yang 
Sesuai
  Dalam kaitannya dengan life skill yang 
dihasilkan oleh peserta didik setelah 
menempuh suatu proses pendidikan, maka 
berdasarkan PP No.19/2005 sebagaimana 
dalam pasal 13 bahwa: 1) kurikulum untuk 
SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang 
sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain 
yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain 
yang sederajat dapat memasukan pendidikan 
kecakapan hidup. 2) pendidikan kecakapan 
hidup yang dimaksud meliputi kecakapan 
sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan 
vokasional.
  Adapun kriteria penilaian hasil belajar 
dapat dilakukan oleh pendidik, satuan 

pendidikan, maupun pemerintah. Penilaian 
hasil belajar oleh pendidik diatur dalam pasal 
64 antara lain penilaian hasil belajar 
kelompok mata pelajaran agama, akhlak 
mulia, pendidikan kewarganegaraan dan 
akhlak mulia dilakukan melalui: a. pengamat‐
an terhadap perubahan perilaku dan sikap 
untuk menilai perkembangan afeksi dan 
kepribadian peserta didik, serta. b. Ulangan, 
ujian, dan atau penugasan untuk mengukur 
aspek kognitif peserta didik. Penilaian hasil 
belajar kelompok mata pelajaran ilmu penge‐
tahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, 
penugasan, dan atau bentuk lain yang sesuai 
dengan karakteristik materi yang dinilai. 
  Berdasarkan ketentuan di atas, maka 
dalam menciptakan life skill yang diharapkan 
dimiliki oleh siswa ukuran yang digunakan 
adalah penilaian‐penilaian di atas. Namun 
kenyataan sebaliknya justru menunjukkan 
bahwa korelasi antara proses pendidikan 
selama ini dengan pembentukan kepribadian 
siswa merupakan hal yang dipertanyakan? 
Kasus tawuran antar pelajar, seks bebas, 
narkoba, dan berbagai masalah sosial lainnya 
merupakan indikator yang relevan untuk 
mempertanyakan hal ini.

B.7.2. Pendidikan Yang Belum Berbasis Pada 
Masyarakat dan Potensi Daerah
  Struktur kurikulum yang ditetapkan ber‐
dasarkan UU No.20/2003 dalam Pasal 36 
tentang Kurikulum menyebutkan: (1) 
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan 
mengacu pada standar nasional pendidikan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasi‐
onal. (2) Kurikulum pada semua jenjang dan 
jenis pendidikan dikembangkan dengan prin‐
sip diversifikasi sesuai dengan satuan pendi‐
dikan, potensi daerah, dan peserta didik. (3) 
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 
pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
a. peningkatan iman dan takwa; b. pening‐
katan akhlak mulia; c. peningkatan potensi, 
kecerdasan, dan minat peserta didik; d. kera‐
gaman potensi daerah dan lingkungan; e. 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
f. tuntutan dunia kerja; g. perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni; h. agama;   
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i. dinamika perkembangan global; dan j. per‐
satuan nasional dan nilai‐nilai kebangsaan. (4) 
Ketentuan mengenai pengembangan kuri‐
kulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.
  Dalam PP No.19/2005 antara lain dalam 
pasal 6 yang menyebutkan: 1) kurikulum 
untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan 
khusus pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas kelompok mata 
pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarga‐
negaraan dan akhlak mulia, ilmu pengetahu‐
an dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga 
dan kesehatan. 6). Kurikulum dan silabus 
SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang 
sederajat menekankan pentingnya kemam‐
puan dan kegemaran membaca dan menulis. 
Kecakapan berhitung, serta kemampuan 
berkomunikasi.
  Masyarakat dan lingkungan tempat 
tinggal merupakan bagian yang terintegrasi 
dengan siswa sebagai peserta didik. Proses 
pendidikan yang sebenarnya tentu melibat‐
kan peranan keluarga, lingkungan‐masyarakat 
dan sekolah, sehingga jika salah satunya tidak 
berjalan dengan baik maka dapat mem‐
pengaruhi keberlangsungan pendidikan itu 
sendiri.

B.7.3. Belum Optimalnya Kemitraan Dengan 
Dunia Usaha/ Dunia Industri
  Berkaitan dengan peranan masyarakat 
dalam pendidikan dalam UU No.20/2005 
Sisdiknas pasal 54 tentang Peran Serta 
Masyarakat Dalam Pendidikan menyebutkan: 
(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan 
meliputi peran serta perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan 
organisasi kemasyarakatan dalam penyeleng‐
garaan dan pengendalian mutu pelayanan 
pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan 
serta sebagai sumber, pelaksana, dan peng‐
guna hasil pendidikan. (3) Ketentuan menge‐
nai peran serta masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
  Hal yang justru memunculkan kerawanan 
saat ini adalah dengan adanya RUU BHP maka 
peranan pihak swasta (pengusaha) mendapat‐

kan akses yang lebih luas untuk mengelola 
pendidikan, sehingga bagaimana jadinya kalau 
kemitraan dengan DU/DI tersebut ternyata 
menempatkan pengusaha ataupun perusaha‐
an sebagai pihak yang berinvestasi dalam 
lembaga pendidikan dengan menuntut 
adanya return yang sepadan dari investasinya 
tersebut? Kondisi ini pada akhirnya akan 
memperkokoh keberlangsungan kapitalisasi 
pendidikan.

C. EVALUASI PENYELENGGARAAN  
WAJAR DIKDAS
  RPJMD Kota Bandung tahun 2008‐2013 
telah mengamanatkan pembangunan pendi‐
dikan yang merupakan penjabaran dari Misi 1: 
“Mewujudkan sumberdaya manusia Kota 
Bandung yang produktif dan berdaya saing”.  
Kebijakan pembangunan pendidikan di Kota 
Bandung antara lain pendidikan gratis, 
terutama bagi masyarakat kurang mampu 
dalam rangka Kota Bandung bebas putus 
jenjang sekolah, sarana dan prasarana 
pendidikan ditingkatkan, mengembangkan 
pelayanan pendidikan formal dan non formal 
serta sekolah kejuruan berbasis kompetensi 
daerah, mengalokasikan dana pendidikan 
sebesar 20 persen dari APBD Kota Bandung.
  Tujuan dari Misi pertama tersebut 
terutama untuk meningkatkan pembangunan 
pendidikan di Kota Bandung dengan target 
pencapaian indikator IPM. Oleh karenanya, 
bagaimana upaya meningkatkan mutu pen‐
didik, mutu siswa, keberlangsungan belajar 
mengajar yang tidak terputus selama 9 tahun, 
dan fasilitas belajar mengajar yang memadai 
menjadi hal yang penting.
  Penjabaran dari misi pertama dilakukan 
berbagai program dan kegiatan antara lain 
pembangunan ruang kelas baru (RKB), bea‐
siswa bagi SD, SMP dan SMA yang tidak 
mampu, BOS dan sebagainya. Apabila meng‐
acu pada indikator IPM, maka pembangunan 
pendidikan di Kota Bandung berupaya agar 
target Indeks Pendidikan dapat tercapai pada 
tahun 2013 sebesar 74,85‐75,03. 
  Demikian pula bila mengacu pada target 
MDG's pada tujuan kedua –mencapai pendi‐
dikan dasar untuk semua (education for all) 
–agar semua anak dapat bersekolah sampai 
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dengan jenjang tingkat dasar tanpa putus. 
Artinya, penyelesaian masalah mendasar 
pendidikan tentu harus dilakukan secara 
fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat 
diwujudkan dengan melakukan perombakan 
secara menyeluruh yang diawali dari perubah‐
an paradigma pendidikan sekular menjadi 
paradigma Islam. Hal ini sangat penting dan 
utama. Setelah masalah mendasar diselesai‐
kan, barulah berbagai macam masalah cabang 
pendidikan diselesaikan, baik itu masalah 
aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, 
pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas 
pendidikan.
  Solusi masalah mendasar itu adalah 
dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu 
secara bersamaan melakukan perubahan 
paradigma dalam penyelenggaraan sistem 
ekonomi yang kapitalistik menjadi islami, 
tatanan sosial yang permisif dan hedonis 
menjadi is lami,  tatanan polit ik yang 
oportunistik menjadi islami, dan ideologi 
kapitalisme‐sekuler menjadi mabda islam, 
sehingga perubahan sistem pendidikan yang 
materialistik juga dapat diubah menjadi 
pendidikan yang dilandasi oleh aqidah dan 
syariah Islam sesuai dengan karakteristiknya. 
Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam 
perbaikan aspek formalitas, yaitu dengan 
dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang 
berbasiskan pada konsep syari'ah Islam.
  Salah satu bentuk nyata dari solusi 
mendasar itu adalah mengubah total UU 
Sistem Pendidikan yang ada dengan cara 
menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan 
(Syari'ah) Islam. Hal paling mendasar yang 
wajib diubah tentunya adalah asas sistem 
pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan 
itulah yang menentukan hal‐hal paling 
prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti 
tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.

C.1. Solusi Untuk Permasalahan Derivat
  Seperti diuraikan di atas, selain adanya 
masalah mendasar, sistem pendidikan di 
Indonesia juga mengalami masalah‐masalah 
cabang, antara lain :
1) Keterbatasan aksesibilitas dan daya 
 tampung,
2) Kerusakan sarana dan prasarana,

3) Kekurangan tenaga guru,
4) Kinerja dan kesejahteraan guru yang 
 belum optimal,
5) Proses pembelajaran yang konvensional,
6) Jumlah dan kualitas buku yang belum 
 memadai,
7) Otonomi pendidikan. Keterbatasan  
 anggaran,
8) Mutu SDM Pengelola pendidikan,
9) Life skill yang dihasilkan tidak sesuai 
 kebutuhan,
10) Pendidikan yang belum berbasis 
 masyarakat dan lingkungan,
11) Kemitraan dengan DU/DI.

  Untuk menyelasaikan masalah‐masalah 
cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak 
bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah 
mendasar. Sehingga dalam hal ini diantara‐
nya secara garis besar ada dua solusi yaitu:
  Pertama, solusi sistemik, yakni solusi 
dengan mengubah sistem‐sistem sosial yang 
berkaitan dengan sistem pendidikan, antara 
lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem 
sosial, ideologi, dan lainnya. Dengan demi‐
kian, penerapan ekonomi syari'ah sebagai 
pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis 
akan menyeleraskan paradigma pemerintah 
dan masyarakat tentang penyelenggaraan 
pendidikan sebagai salah satu bentuk kewa‐
jiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa 
adanya pembebanan biaya yang memberat‐
kan ataupun diskriminasi terhadap masya‐
rakat yang tidak memiliki sumber dana 
(capital). Penerapan sistem politik islam 
sebagai pengganti sistem politik sekuler akan 
memberikan paradigma dan frame politik 
yang dilakukan oleh penguasa dan masya‐
rakat sebagai bentuk perjuangan untuk men‐
jamin terlaksananya pengaturan berbagai 
kepentingan ummat oleh penguasa termasuk 
diantaranya dalam bidang pendidikan. Se‐
hingga bukan malah sebaliknya menyeng‐
sarakan ummat dengan memaksa mereka 
agar melayani penguasa. Penerapan sistem 
sosial yang islami sebagai pengganti sistem 
sosial yang hedonis dan permisif akan mam‐
pu mengkondisikan masyarakat agar memiliki 
kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban 
terikat pada hukum‐hukum syari'at sehingga 

Wawasan�Perencanaan

24 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

peran mereka dalam mensinergiskan pendi‐
dikan di sekolah adalah dengan memberikan 
tauladan tentang aplikasi nilai‐nilai pendi‐
dikan yang diperoleh siswa di sekolah.
  Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
internal dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan. Diantaranya pemerintah harus 
mempunyai komitmen untuk mengalokasi‐kan 
dana pendidikan nasional dalam jumlah yang 
memadai yang diperoleh dari hasil‐hasil 
eksploitasi sumber daya alam yang melimpah 
yang merupakan milik ummat. Dengan adanya 
ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah 
pun dapat menyelesaikan permasalahan 
aksesibilitas pendidikan dengan memberikan 
pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat 
usia sekolah dan siapapun yang belum 
bersekolah baik untuk tingkat pendidikan 
dasar (SD‐SMP) maupun menengah (SLTA), 
bahkan harus pula berlanjut pada jenjang 
perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga 
pendidik sesuai kebutuhan di lapangan 
disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan 
dan penghargaan untuk mereka. Pem‐
bangunan sarana dan prasarana yang layak 
dan berkualitas untuk menunjang proses 
belajar‐mengajar. Penyusunan kurikulum yang 
berlandaskan pada nilai‐nilai syari'ah (Al‐
Qur'an dan As‐Sunnah). Melarang segala 
bentuk kapitalisasi dan komersialisasi 
pendidikan baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat, serta menjamin terlaksananya 
pendidikan yang berkualitas dengan meng‐
hasilkan lulusan yang mampu menjalani 
kehidupan dunia dengan segala kemajuannya 
(setelah menguasai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan teknologi serta seni baik yang 
berasal dari islam maupun hadharah 'am) dan 
mempersiapkan mereka untuk mendapatkan 
bagiannya dalam kehidupan di akhirat kelak 
dengan adanya penguasaan terhadap 
tsaqofah islam dan ilmu‐ilmu keislaman 
lainnya.

C.2. Solusi dari Tokoh Pendidikan
  Gurunya adalah putera daerah yang kom‐
peten, petani/peternak/pengrajin/pengusaha 
sukses di daerahnya. Pemerintah/Komunitas 
daerah hanya perlu merekrut 2 orang 

PAEDAGOGE dan PSIKOLOG per Kabupaten 
untuk menyusun kurikulum berbasis POTENSI 
BISNIS di daerah. Perpustakaan difokuskan 
kepada pengembangan potensi daerah ini. 
Dengan begitu, pendidikan atau sekolah 
benar‐benar menjadi tempat di mana 
BUSINESS dilahirkan, dihidupkan dan 
diimplementasikan dalam dunia nyata untuk 
menghidupkan Kesholehan Sosial dan 
Kesholehan Ekonomi di Daerah.
  Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi 
dari guru/dosen yang harus ditingkatkan 
sebagai insentif dalam proses mengajar serta 
semakin banyak sekolah yang mempunyai 
fasilitas yang memadai tetapi masih terlalu 
besar poverty gap antara sekolah di kota dan 
di desa." Prioritas yang paling mendesak 
dilakukan pemerintah saat ini menurut 
Syamsul adalah perbaikan gaji, perbaikan 
kurikulum, perbaikan peraturan/regulasi, dan 
pendistribusian subsidi pemerintah yang adil 
dan menyeluruh. Selain itu kemampuan guru 
dan dosen sendiri harus ditingkatkan baik 
melalui intensive training dan self‐learning 
seperti research, menulis di jurnal dll. 
Seharusnya hal‐hal seperti inilah yang harus 
ditingkatkan oleh pemerintah untuk mening‐
katkan mutu para pendidik itu sendiri. Good 
educators mean good education  dan 
diharapkan akan menghasilkan para lulusan 
yang bermutu dan siap kerja (Syamsul Arief 
Rakhmadani, staff pengajar di INTI College).
  Mengutip dari DR. H. Arief Rahman, MPd, 
sebagai Executive Chairman of Indonesian 
National Commision untuk Lembaga PBB 
UNESCO ini, adalah Mutu Guru. Di mana 
kesejahteraan mereka para guru harus 
diperhatikan dan diperbaiki, akademisnya 
juga harus diperbaiki, pola mengajarnya juga 
harus diperbaiki. Bangsa dan Negara ini juga 
mempunyai andil dalam kesalahan besar 
terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 
Maksud saya adalah seolah‐olah semua 
masalah besar pada pendidikan dibebankan 
atau ditujukan kepada Pemerintah saja, 
padahal itu adalah tanggung jawab seluruh 
rakyat Indonesia juga atau tanggung jawab 
kita bersama. Saya beri contoh, jika ada 
sesuatu yang tidak beres dalam tatanan dunia 
pendidikan seharusnya kita tanyakan dulu 
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dengan jenjang tingkat dasar tanpa putus. 
Artinya, penyelesaian masalah mendasar 
pendidikan tentu harus dilakukan secara 
fundamental. Penyelesaian itu hanya dapat 
diwujudkan dengan melakukan perombakan 
secara menyeluruh yang diawali dari perubah‐
an paradigma pendidikan sekular menjadi 
paradigma Islam. Hal ini sangat penting dan 
utama. Setelah masalah mendasar diselesai‐
kan, barulah berbagai macam masalah cabang 
pendidikan diselesaikan, baik itu masalah 
aksesibilitas pendidikan, relevansi pendidikan, 
pengelolaan dan efisiensi, hingga kualitas 
pendidikan.
  Solusi masalah mendasar itu adalah 
dengan melakukan pendekatan sistemik yaitu 
secara bersamaan melakukan perubahan 
paradigma dalam penyelenggaraan sistem 
ekonomi yang kapitalistik menjadi islami, 
tatanan sosial yang permisif dan hedonis 
menjadi is lami,  tatanan polit ik yang 
oportunistik menjadi islami, dan ideologi 
kapitalisme‐sekuler menjadi mabda islam, 
sehingga perubahan sistem pendidikan yang 
materialistik juga dapat diubah menjadi 
pendidikan yang dilandasi oleh aqidah dan 
syariah Islam sesuai dengan karakteristiknya. 
Perbaikan ini pun perlu dilanjutkan dalam 
perbaikan aspek formalitas, yaitu dengan 
dibuatnya regulasi tentang pendidikan yang 
berbasiskan pada konsep syari'ah Islam.
  Salah satu bentuk nyata dari solusi 
mendasar itu adalah mengubah total UU 
Sistem Pendidikan yang ada dengan cara 
menggantinya dengan UU Sistem Pendidikan 
(Syari'ah) Islam. Hal paling mendasar yang 
wajib diubah tentunya adalah asas sistem 
pendidikan. Sebab asas sistem pendidikan 
itulah yang menentukan hal‐hal paling 
prinsipil dalam sistem pendidikan, seperti 
tujuan pendidikan dan struktur kurikulum.

C.1. Solusi Untuk Permasalahan Derivat
  Seperti diuraikan di atas, selain adanya 
masalah mendasar, sistem pendidikan di 
Indonesia juga mengalami masalah‐masalah 
cabang, antara lain :
1) Keterbatasan aksesibilitas dan daya 
 tampung,
2) Kerusakan sarana dan prasarana,

3) Kekurangan tenaga guru,
4) Kinerja dan kesejahteraan guru yang 
 belum optimal,
5) Proses pembelajaran yang konvensional,
6) Jumlah dan kualitas buku yang belum 
 memadai,
7) Otonomi pendidikan. Keterbatasan  
 anggaran,
8) Mutu SDM Pengelola pendidikan,
9) Life skill yang dihasilkan tidak sesuai 
 kebutuhan,
10) Pendidikan yang belum berbasis 
 masyarakat dan lingkungan,
11) Kemitraan dengan DU/DI.

  Untuk menyelasaikan masalah‐masalah 
cabang di atas, diantaranya juga tetap tidak 
bisa dilepaskan dari penyelesaian masalah 
mendasar. Sehingga dalam hal ini diantara‐
nya secara garis besar ada dua solusi yaitu:
  Pertama, solusi sistemik, yakni solusi 
dengan mengubah sistem‐sistem sosial yang 
berkaitan dengan sistem pendidikan, antara 
lain: sistem ekonomi, sistem politik, sistem 
sosial, ideologi, dan lainnya. Dengan demi‐
kian, penerapan ekonomi syari'ah sebagai 
pengganti ekonomi kapitalis ataupun sosialis 
akan menyeleraskan paradigma pemerintah 
dan masyarakat tentang penyelenggaraan 
pendidikan sebagai salah satu bentuk kewa‐
jiban negara kepada rakyatnya dengan tanpa 
adanya pembebanan biaya yang memberat‐
kan ataupun diskriminasi terhadap masya‐
rakat yang tidak memiliki sumber dana 
(capital). Penerapan sistem politik islam 
sebagai pengganti sistem politik sekuler akan 
memberikan paradigma dan frame politik 
yang dilakukan oleh penguasa dan masya‐
rakat sebagai bentuk perjuangan untuk men‐
jamin terlaksananya pengaturan berbagai 
kepentingan ummat oleh penguasa termasuk 
diantaranya dalam bidang pendidikan. Se‐
hingga bukan malah sebaliknya menyeng‐
sarakan ummat dengan memaksa mereka 
agar melayani penguasa. Penerapan sistem 
sosial yang islami sebagai pengganti sistem 
sosial yang hedonis dan permisif akan mam‐
pu mengkondisikan masyarakat agar memiliki 
kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban 
terikat pada hukum‐hukum syari'at sehingga 
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peran mereka dalam mensinergiskan pendi‐
dikan di sekolah adalah dengan memberikan 
tauladan tentang aplikasi nilai‐nilai pendi‐
dikan yang diperoleh siswa di sekolah.
  Kedua, solusi teknis, yakni solusi untuk 
menyelesaikan berbagai permasalahan 
internal dalam penyelenggaraan sistem 
pendidikan. Diantaranya pemerintah harus 
mempunyai komitmen untuk mengalokasi‐kan 
dana pendidikan nasional dalam jumlah yang 
memadai yang diperoleh dari hasil‐hasil 
eksploitasi sumber daya alam yang melimpah 
yang merupakan milik ummat. Dengan adanya 
ketersediaan dana tersebut, maka pemerintah 
pun dapat menyelesaikan permasalahan 
aksesibilitas pendidikan dengan memberikan 
pendidikan gratis kepada seluruh masyarakat 
usia sekolah dan siapapun yang belum 
bersekolah baik untuk tingkat pendidikan 
dasar (SD‐SMP) maupun menengah (SLTA), 
bahkan harus pula berlanjut pada jenjang 
perguruan tinggi. merekrut jumlah tenaga 
pendidik sesuai kebutuhan di lapangan 
disertai dengan adanya jaminan kesejahteraan 
dan penghargaan untuk mereka. Pem‐
bangunan sarana dan prasarana yang layak 
dan berkualitas untuk menunjang proses 
belajar‐mengajar. Penyusunan kurikulum yang 
berlandaskan pada nilai‐nilai syari'ah (Al‐
Qur'an dan As‐Sunnah). Melarang segala 
bentuk kapitalisasi dan komersialisasi 
pendidikan baik oleh pemerintah maupun 
masyarakat, serta menjamin terlaksananya 
pendidikan yang berkualitas dengan meng‐
hasilkan lulusan yang mampu menjalani 
kehidupan dunia dengan segala kemajuannya 
(setelah menguasai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan teknologi serta seni baik yang 
berasal dari islam maupun hadharah 'am) dan 
mempersiapkan mereka untuk mendapatkan 
bagiannya dalam kehidupan di akhirat kelak 
dengan adanya penguasaan terhadap 
tsaqofah islam dan ilmu‐ilmu keislaman 
lainnya.

C.2. Solusi dari Tokoh Pendidikan
  Gurunya adalah putera daerah yang kom‐
peten, petani/peternak/pengrajin/pengusaha 
sukses di daerahnya. Pemerintah/Komunitas 
daerah hanya perlu merekrut 2 orang 

PAEDAGOGE dan PSIKOLOG per Kabupaten 
untuk menyusun kurikulum berbasis POTENSI 
BISNIS di daerah. Perpustakaan difokuskan 
kepada pengembangan potensi daerah ini. 
Dengan begitu, pendidikan atau sekolah 
benar‐benar menjadi tempat di mana 
BUSINESS dilahirkan, dihidupkan dan 
diimplementasikan dalam dunia nyata untuk 
menghidupkan Kesholehan Sosial dan 
Kesholehan Ekonomi di Daerah.
  Tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi 
dari guru/dosen yang harus ditingkatkan 
sebagai insentif dalam proses mengajar serta 
semakin banyak sekolah yang mempunyai 
fasilitas yang memadai tetapi masih terlalu 
besar poverty gap antara sekolah di kota dan 
di desa." Prioritas yang paling mendesak 
dilakukan pemerintah saat ini menurut 
Syamsul adalah perbaikan gaji, perbaikan 
kurikulum, perbaikan peraturan/regulasi, dan 
pendistribusian subsidi pemerintah yang adil 
dan menyeluruh. Selain itu kemampuan guru 
dan dosen sendiri harus ditingkatkan baik 
melalui intensive training dan self‐learning 
seperti research, menulis di jurnal dll. 
Seharusnya hal‐hal seperti inilah yang harus 
ditingkatkan oleh pemerintah untuk mening‐
katkan mutu para pendidik itu sendiri. Good 
educators mean good education  dan 
diharapkan akan menghasilkan para lulusan 
yang bermutu dan siap kerja (Syamsul Arief 
Rakhmadani, staff pengajar di INTI College).
  Mengutip dari DR. H. Arief Rahman, MPd, 
sebagai Executive Chairman of Indonesian 
National Commision untuk Lembaga PBB 
UNESCO ini, adalah Mutu Guru. Di mana 
kesejahteraan mereka para guru harus 
diperhatikan dan diperbaiki, akademisnya 
juga harus diperbaiki, pola mengajarnya juga 
harus diperbaiki. Bangsa dan Negara ini juga 
mempunyai andil dalam kesalahan besar 
terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 
Maksud saya adalah seolah‐olah semua 
masalah besar pada pendidikan dibebankan 
atau ditujukan kepada Pemerintah saja, 
padahal itu adalah tanggung jawab seluruh 
rakyat Indonesia juga atau tanggung jawab 
kita bersama. Saya beri contoh, jika ada 
sesuatu yang tidak beres dalam tatanan dunia 
pendidikan seharusnya kita tanyakan dulu 
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kepada diri kita sendiri tentang permasalahan 
itu, dan kita berusaha ikut berpartisipasi 
positif dan aktif di dalam memajukan sistem 
pendidikan di Indonesia. Jangan hanya 
menyalahkan pemerintah saja. Dalam hal ini 
pemerintah itu hanya memberikan rambu‐
rambu pendidikan yang fleksibel yang dapat 
kita rembukan atau diskusikan bersama untuk 
hal perubahan atau penambahan di dalam 
rambu‐rambu tersebut".
  Menurut Syamsul yang mengidolakan Mr. 
Peter O'Donnell salah satu senior lecturer di 
Monash University dulu, ada dua hal yang 
menjadi tantangan terbesar bagi dunia 
pendidikan di Indonesia menghadapi era 
globalisasi dunia sekarang. Yang pertama 
adalah Teknologi. Minimnya pengetahuan 
teknologi sangat mempengaruhi kemampuan 
para edukator. Saya yakin bahwa banyak guru‐
guru yang tidak mengetahui adanya internet 
sedangkan para murid sudah technology‐
aware. Yang kedua, masuknya sekolah plus 
dengan overseas syllabus. Tantangan ini bisa 
berdampak positif dan berdampak negatif, 
tergantung dari perspektif mana kita melihat‐
nya. Syllabus dari luar negeri tidak sepenuh‐
nya sempurna seperti yang dipikirkan oleh 
banyak orang, banyak hal‐hal yang tidak 
sesuai dengan kondisi Indonesia. Tetapi di lain 
sisi, overseas syllabus maupun sekolah plus 
akan memberikan nilai tambah tersendiri dan 
mungkin akan menjadikan suatu warning 
bahwa era globalisasi has truly arrived. Dan 
kita berharap pemerintah mempunyai 
peraturan yang mengatur sekolah plus dan 
syllabus‐nya.

D. PENUTUP
  Upaya peningkatan kualitas pendidikan 
dalam berbagai aspeknya telah menjadi 
bahan perhatian dan pertimbangan peme‐
rintah Kota Bandung. Pendidikan dasar 9 
tahun sebagai bagian untuk peningkatan 
pendidikan di Kota Bandung perlu mendapat 
perhatian melalui gerakan Bawaku Pendi‐
dikan/Sekolah yang melibatkan semua kom‐
ponen, mulai dari pemerintah, pemerintah 
provins i  dan pemerintah kota serta  
masyarakat. 
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PENTINGNYA NILAI MORAL DALAM 
PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH 

BERBASIS KURIKULUM 2013 DI JAWA BARAT

A. PENDAHULUAN

Pangan Beberapa bulan yang lalu, telah 
terjadi hiruk‐pikuk demonstrasi komu‐
nitas masyarakat peduli pendidikan 

bahasa daerah terjadi di berbagai daerah di 
Indonesia, termasuk di Jawa Barat atas 'uji 
publik' akan diberlakukannya kurikulum 2013 
pada pendidikan dasar dan menengah. 
Komunitas masyarakat yang kontra terhadap 
kebijakan itu, memandang bahwa struktur 
kurikulum tersebut tidak mencantumkan 
secara tertulis Mata Pelajaran Bahasa Daerah 
yang merupakan salah satu “ruh” dari pen‐
didikan kearifan budaya lokal (local wisdom) 
sebagai sarana dalam mentransformasikan 

nilai moral adiluhung yang merupakan suatu 
kekhasan dari kepribadian suatu komunitas 
lokal masyarakat. Kekhawatiran tersebut 
dapat dipahami, karena secara filosofis bahwa 
kurikulum merupakan rancangan pendidikan 
untuk mempersiapkan kehidupan generasi 
muda bangsa yang berpijak kepada nilai 
budayanya.
  Pendidikan pada hakikatnya berakar pada 
budaya bangsa untuk membangun kehidupan 
bangsa yang lebih baik di masa depan, sehing‐
ga keberadaan kurikulum memiliki peranan 
yang strategis sebagai landasan dalam mem‐
bangun karakter suatu bangsa. Kurikulum 
mengarahkan segala bentuk aktivitas pendi‐
dikan demi tercapainya tujuan‐tujuan pendi‐
dikan melalui suatu rencana pendidikan yang 
memberikan pedoman dan pegangan tentang 
jenis, lingkup, dan urutan isi serta proses 
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pendidikan (Syaodih  Sukmadinata, 2002: 4). 
Dengan demikian esensi proses pendidikan 
pada hakikatnya terdapat dalam kurikulum, 
sehingga kebijakan pemerintah dalam me‐
nentukan suatu kurikulum pendidikan harus 
memperhatikan prinsip relevansi yang bersifat 
ke luar, artinya kurikulum hendaknya relevan 
dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkem‐
bangan masyarakat. Karena dalam kurikulum 
menyiapkan peserta didik agar nantinya bisa 
hidup dan bekerja serta berusaha dalam 
kehidupan masyarakat dengan kualitas yang 
lebih baik. Karena itu, desain kurikulum ini 
juga harus ditunjang dengan penguatan 
pengelolaan yang baik di dalam organisasi 
satuan pendidikan itu sendiri. 
  Dalam kebijakan pemerintah pusat mela‐
lui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
yang akan memberlakukan kurikulum 2013, 
tidak mencantumkan secara tertulis mata 
pelajaran Bahasa Daerah, sehingga mata 
pelajaran tersebut akan menjadikan alter‐
natif pilihan karena telah diintegrasikan dalam 
muatan lokal mata pelajaran Seni Budaya dan 
Prakarya. Kebijakan tersebut menimbulkan 
kegamangan para pemangku kebudayaan 
lokal dan stakeholders yang selama ini terlibat 
dalam melestarikan dan mengembangkan 
bahasa daerah seperti; bahasa Sunda, bahasa 
Cirebon, dan Melayu Betawi di berbagai 
daerah di Jawa Barat. Reaksi yang ditunjukkan 
oleh berbagai komunitas masyarakat dalam 
bentuk de‐monstrasi mulai mereda, setelah 
Gubernur Jawa Barat menyampaikan surat 
usulan Mata Pelajaran Bahasa Daerah dalam 
Kurikulum 2013 kepada Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan pada tanggal 8 Januari 2013, 
dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81A tentang Implementasi Kurikulum pada 
tanggal 27 Juni 2013.  

B. Muatan Lokal Bahasa Daerah 
Dalam Kurikulum 2013
  Muatan lokal merupakan bahan kajian 
pada satuan pendidikan yang berisi muatan 
dan proses pembelajaran tentang potensi dan 
keunikan lokal, yang dimaksudkan untuk 
membentuk pemahaman peserta didik ter‐
hadap potensi di daerah tempat tinggalnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 
tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratur‐
an Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan 
bahwa: (1) Muatan lokal untuk setiap satuan 
pendidikan berisi muatan dan proses pem‐
belajaran tentang potensi dan keunikan lokal, 
(2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksa‐
nakan pada setiap satuan pendidikan. Ber‐
dasarkan kewenangannya, maka Pemerintah 
daerah provinsi melakukan koordinasi dan 
supervisi pengelolaan muatan lokal pada 
pendidikan menengah, dan Pemerintah 
daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi 
dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada 
pendidikan dasar. Pengelolaan muatan lokal 
ini meliputi; penyiapan, penyusunan, dan eva‐
luasi terhadap dokumen muatan lokal, buku 
teks pelajaran, dan buku panduan guru. 
Sekiranya seluruh kabupaten/kota dalam satu 
provinsi menetapkan satu muatan lokal yang 
sama, maka koordinasi dan supervisi penge‐
lolaan kurikulum pada pendidikan dasar 
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
  Pengembangan kurikulum muatan lokal 
dalam dunia pendidikan adalah bertujuan 
untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan kepada peserta didik agar; 
(a) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan 
lingkungan alam, sosial, dan budayanya, (b) 
memiliki bekal kemampuan dan keterampilan 
serta pengetahuan mengenai daerahnya yang 
berguna bagi dirinya maupun lingkungan 
masyarakat pada umumnya, dan (c) memiliki 
sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai‐
nilai/aturan‐aturan yang berlaku di daerah‐
nya, serta melestarikan dan mengembangkan 
nilai‐nilai luhur budaya setempat dalam 
rangka menunjang pembangunan nasional. 
Lingkup muatan lokal harus sesuai dengan 
keadaan dan kebutuhan daerahnya, seperti 
untuk melestarikan dan mengembangkan 
kebudayaan daerah, meningkatkan kemam‐
puan dan keterampilan di bidang tertentu se‐
suai dengan keadaan perekonomian daerah, 
meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris 
untuk keperluan peserta didik agar dapat 
mendukung pengembangan potensi daerah, 
seperti potensi pariwisata, dan meningkatkan 
kemampuan berwirausaha.

Wawasan�Perencanaan

28 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

  Menurut jenisnya, lingkup muatan lokal 
dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, 
kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan 
daerah, adat‐istiadat, dan pengetahuan ten‐
tang berbagai ciri khas lingkungan alam seki‐
tar serta hal‐hal yang dianggap perlu untuk 
pengembangan potensi daerah yang bersang‐
kutan. Pengembangan muatan lokal dalam 
satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan: 
(1) Identifikasi dan analisis konteks kurikulum 
meliputi ciri khas, potensi, keunggulan, kea‐
rifan lokal, dan kebutuhan sesuai daerahnya; 
(2) Menentukan jenis muatan lokal yang akan 
dikembangkan meliputi empat rumpun muat‐
an lokal yang merupakan persinggungan anta‐
ra budaya lokal (dimensi sosio‐budaya‐politik), 
kewirausahaan, pra‐vokasional (dimensi eko‐
nomi), pendidikan lingkungan, dan kekhusus‐
an lokal lainnya (dimensi fisik), sehingga me‐
numbuhkan kecakan hidup; (3) Menentukan 
bahan kajian muatan lokal yang dilakukan de‐
ngan mendata dan mengkaji berbagai ke‐
mungkinan sesuai keadaan dan kebutuhan 
daerahnya. 
  Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan 
bahwa pengembangan kurikulum muatan 
lokal dalam pendidikan terdapat pada ber‐
bagai jenis mata pelajaran tertentu pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah, yang 
berorientasi untuk melestarikan dan me‐
ngembangkan budaya lokal menghadapi 
tantangan global. Karena itu, diperlukan 
desain kurikulum untuk mempersiapkan pe‐
serta didik agar memiliki kemampuan daya 
saing dalam mengembangkan ilmu penge‐
tahuan dan teknologi yang dilandasi nilai‐nilai 
kearifan budayanya. Keberadaan nilai‐nilai 
moral yang bertumpu kepada kearifan budaya 
lokal (local wisdom) sangat penting sebagai 
landasan dalam mengembangkan muatan lo‐
kal agar peserta didik tetap berpijak pada akar 
budayanya sebagai bagian dari identitas kul‐
tural suatu masyarakatnya. Selama ini kearifan 
budaya lokal ini merupakan bagian dalam po‐
kok bahasan mata pelajaran bahasa daerah, 
sehingga dengan tidak munculnya mata pela‐
jaran bahasa daerah secara tertulis dalam ke‐
bijakan kurikulum 2013, dianggap akan meng‐
hilangkan nilai‐nilai kearifan lokal tersebut. 
Kekhawatiran para pemangku kebudayaan 
lokal dan komunitas masyarakat peduli pen‐
didikan bahasa daerah atas kebijakan tersebut 
dapat dipahami, karena bahasa daerah dan 
nilai‐nilai kearifan budaya masyarakat me‐
miliki kecenderungan mulai tergerus dengan 
budaya luar di kalangan generasi muda.
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pendidikan (Syaodih  Sukmadinata, 2002: 4). 
Dengan demikian esensi proses pendidikan 
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pelajaran Bahasa Daerah, sehingga mata 
pelajaran tersebut akan menjadikan alter‐
natif pilihan karena telah diintegrasikan dalam 
muatan lokal mata pelajaran Seni Budaya dan 
Prakarya. Kebijakan tersebut menimbulkan 
kegamangan para pemangku kebudayaan 
lokal dan stakeholders yang selama ini terlibat 
dalam melestarikan dan mengembangkan 
bahasa daerah seperti; bahasa Sunda, bahasa 
Cirebon, dan Melayu Betawi di berbagai 
daerah di Jawa Barat. Reaksi yang ditunjukkan 
oleh berbagai komunitas masyarakat dalam 
bentuk de‐monstrasi mulai mereda, setelah 
Gubernur Jawa Barat menyampaikan surat 
usulan Mata Pelajaran Bahasa Daerah dalam 
Kurikulum 2013 kepada Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan pada tanggal 8 Januari 2013, 
dan selanjutnya dikeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
81A tentang Implementasi Kurikulum pada 
tanggal 27 Juni 2013.  

B. Muatan Lokal Bahasa Daerah 
Dalam Kurikulum 2013
  Muatan lokal merupakan bahan kajian 
pada satuan pendidikan yang berisi muatan 
dan proses pembelajaran tentang potensi dan 
keunikan lokal, yang dimaksudkan untuk 
membentuk pemahaman peserta didik ter‐
hadap potensi di daerah tempat tinggalnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 
tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratur‐
an Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan 
bahwa: (1) Muatan lokal untuk setiap satuan 
pendidikan berisi muatan dan proses pem‐
belajaran tentang potensi dan keunikan lokal, 
(2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksa‐
nakan pada setiap satuan pendidikan. Ber‐
dasarkan kewenangannya, maka Pemerintah 
daerah provinsi melakukan koordinasi dan 
supervisi pengelolaan muatan lokal pada 
pendidikan menengah, dan Pemerintah 
daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi 
dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada 
pendidikan dasar. Pengelolaan muatan lokal 
ini meliputi; penyiapan, penyusunan, dan eva‐
luasi terhadap dokumen muatan lokal, buku 
teks pelajaran, dan buku panduan guru. 
Sekiranya seluruh kabupaten/kota dalam satu 
provinsi menetapkan satu muatan lokal yang 
sama, maka koordinasi dan supervisi penge‐
lolaan kurikulum pada pendidikan dasar 
dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
  Pengembangan kurikulum muatan lokal 
dalam dunia pendidikan adalah bertujuan 
untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan kepada peserta didik agar; 
(a) mengenal dan menjadi lebih akrab dengan 
lingkungan alam, sosial, dan budayanya, (b) 
memiliki bekal kemampuan dan keterampilan 
serta pengetahuan mengenai daerahnya yang 
berguna bagi dirinya maupun lingkungan 
masyarakat pada umumnya, dan (c) memiliki 
sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai‐
nilai/aturan‐aturan yang berlaku di daerah‐
nya, serta melestarikan dan mengembangkan 
nilai‐nilai luhur budaya setempat dalam 
rangka menunjang pembangunan nasional. 
Lingkup muatan lokal harus sesuai dengan 
keadaan dan kebutuhan daerahnya, seperti 
untuk melestarikan dan mengembangkan 
kebudayaan daerah, meningkatkan kemam‐
puan dan keterampilan di bidang tertentu se‐
suai dengan keadaan perekonomian daerah, 
meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris 
untuk keperluan peserta didik agar dapat 
mendukung pengembangan potensi daerah, 
seperti potensi pariwisata, dan meningkatkan 
kemampuan berwirausaha.
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  Menurut jenisnya, lingkup muatan lokal 
dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, 
kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan 
daerah, adat‐istiadat, dan pengetahuan ten‐
tang berbagai ciri khas lingkungan alam seki‐
tar serta hal‐hal yang dianggap perlu untuk 
pengembangan potensi daerah yang bersang‐
kutan. Pengembangan muatan lokal dalam 
satuan pendidikan dilakukan melalui tahapan: 
(1) Identifikasi dan analisis konteks kurikulum 
meliputi ciri khas, potensi, keunggulan, kea‐
rifan lokal, dan kebutuhan sesuai daerahnya; 
(2) Menentukan jenis muatan lokal yang akan 
dikembangkan meliputi empat rumpun muat‐
an lokal yang merupakan persinggungan anta‐
ra budaya lokal (dimensi sosio‐budaya‐politik), 
kewirausahaan, pra‐vokasional (dimensi eko‐
nomi), pendidikan lingkungan, dan kekhusus‐
an lokal lainnya (dimensi fisik), sehingga me‐
numbuhkan kecakan hidup; (3) Menentukan 
bahan kajian muatan lokal yang dilakukan de‐
ngan mendata dan mengkaji berbagai ke‐
mungkinan sesuai keadaan dan kebutuhan 
daerahnya. 
  Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan 
bahwa pengembangan kurikulum muatan 
lokal dalam pendidikan terdapat pada ber‐
bagai jenis mata pelajaran tertentu pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah, yang 
berorientasi untuk melestarikan dan me‐
ngembangkan budaya lokal menghadapi 
tantangan global. Karena itu, diperlukan 
desain kurikulum untuk mempersiapkan pe‐
serta didik agar memiliki kemampuan daya 
saing dalam mengembangkan ilmu penge‐
tahuan dan teknologi yang dilandasi nilai‐nilai 
kearifan budayanya. Keberadaan nilai‐nilai 
moral yang bertumpu kepada kearifan budaya 
lokal (local wisdom) sangat penting sebagai 
landasan dalam mengembangkan muatan lo‐
kal agar peserta didik tetap berpijak pada akar 
budayanya sebagai bagian dari identitas kul‐
tural suatu masyarakatnya. Selama ini kearifan 
budaya lokal ini merupakan bagian dalam po‐
kok bahasan mata pelajaran bahasa daerah, 
sehingga dengan tidak munculnya mata pela‐
jaran bahasa daerah secara tertulis dalam ke‐
bijakan kurikulum 2013, dianggap akan meng‐
hilangkan nilai‐nilai kearifan lokal tersebut. 
Kekhawatiran para pemangku kebudayaan 
lokal dan komunitas masyarakat peduli pen‐
didikan bahasa daerah atas kebijakan tersebut 
dapat dipahami, karena bahasa daerah dan 
nilai‐nilai kearifan budaya masyarakat me‐
miliki kecenderungan mulai tergerus dengan 
budaya luar di kalangan generasi muda.
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C. Pentingnya Nilai Moral Dalam 
Pengembangan Muatan Lokal Bahasa 
Daerah

  Fenomena terjadinya degradasi moral 
dalam kehidupan kalangan anak‐anak dan 
remaja usia sekolah semakin mengkhawatir‐
kan para orang tua dan para pendidik. 
Berkembangnya perkelahian dalam bentuk 
tawuran antar pelajar, sex bebas, peng‐
gunaan nakotika dan obat‐obat terlarang, 
serta perilaku tak terpuji lainnya cenderung 
mengalami peningkatan. Begitu minimnya 
pendidikan nilai moral dan budi pekerti 
diberikan di lingkungan pendidikan formal 
dalam suatu mata pelajaran yang bersifat 
khusus, sehingga menjadi tuntutan masya‐
rakat. Selama ini pendidikan nilai‐nilai moral 
dan budi pekerti diintegrasikan pada berbagai 
mata pelajaran yang hanya menjadi bagian 
dalam pokok bahasan pada satuan pendidikan 
dasar dan menengah, seperti yang terdapat 
dalam mata pelajaran bahasa daerah, agama, 
kewarganegaraan, dan pendidikan lingkungan 
hidup. Kebijakan pemerintah pusat yang akan 
memberlakukan kurikulum 2013 dengan tidak 
mencantumkan secara tertulis mata pelajaran 
bahasa daerah, yang hanya diintegrasikan 
dalam muatan lokal mata pelajaran Seni 
Budaya dan Prakarya, maka menimbulkan 
keresahan dan kegamangan komunitas masya‐
rakat yang terjadi di daerah‐daerah yang 
sudah dan sedang mengajarkan bahasa 
daerah sebagai muatan lokal wajib.    
  Dalam pokok bahasan mata pelajaran 
bahasa dan sastra daerah merupakan sumber 
pendidikan karakter yang syarat dengan 
pendidikan nilai, yang mengajarkan norma 
dan etika, keyakinan, kebiasaan, konsepsi dan 
simbol‐simbol yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat. Pendidikan karakter pada 
dasarnya merupakan pendidikan budi pekerti 
dengan cara menanamkan nilai‐nilai moral ke‐
pada peserta didik agar memiliki pemahaman 
dan perilaku moral yang baik menjadikan 
manusia yang berharkat dan bermartabat. 
Nilai‐nilai moral yang dikembangkan dari 
budaya daerah sebagai kearifan lokal (local 
wisdom) masyarakatnya menjadi subtansi 
pokok bahasan dalam mata pelajaran bahasa 

daerah. Karena kearifan lokal dalam perspek‐
tif nilai, selalu dihubungkan dengan nilai 'baik' 
yang telah mentradisi dalam suatu komunitas 
masyarakat pendukungnya, sehingga menjadi‐
kan kearifan dari suatu adat‐istiadat yang 
didasari pengetahuan dan diakui kebenaran‐
nya secara akal serta dianggap baik ber‐
dasarkan ketentuan agama dan budayanya.
  Oleh karena itu, orientasi pengembang‐an 
muatan lokal pada kurikulum 2013, lebih 
menekankan pada upaya melestarikan dan 
mengembangkan budaya lokal dalam meng‐
hadapi tantangan global. Pengembangan 
budaya lokal harus berpijak pada landasan 
nilai‐nilai moral yang terdapat dalam kearifan 
budaya lokal (local wisdom) sebagai suatu 
kepribadian komunitas masyarakatnya meng‐
hadapi pengaruh negatif yang ditimbulkan 
dari nilai‐nilai budaya modern. Sedangkan 
pengaruh positif dari budaya modernisasi atas 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekno‐
logi harus terus didorong agar kualitas peserta 
didik memiliki kemampuan daya saing dengan 
bangsa‐bangsa lainnya. Sebagai gambaran 
mengenai orientasi keterpaduan dalam muat‐
an lokal pada proses pembelajaran yang 
dilandasi nilai‐nilai luhur yang bersumber dari 
kearifan lokal adalah bertujuan untuk meng‐
hasilkan peserta didik yang memiliki kecakap‐
an hidup, maka dapat diillustrasikan seperti 
pada gambar berikut ini (halaman 31).
  Dalam gambar tersebut menunjukkan 
bahwa muatan lokal dilakukan melalui proses 
pembelajaran yang berorientasi untuk me‐
ningkatkan kecakapan hidup peserta didik 
dalam mengembangkan budaya lokal meng‐
hadapi tantangan global, yang dilandasi nilai‐
nilai moral bersumber dari kearifan budaya‐
nya. Budaya lokal mencakup pandangan‐
pandangan yang mendasar, nilai‐nilai sosial, 
dan artefak‐artefak yang luhur bersifat lokal. 
Sedangkan kewirausahaan dan pravokasional 
merupakan  pendidikan yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi jiwa usaha dan 
kecakapannya. Pendidikan lingkungan dituju‐
kan agar peserta didik memiliki pengenalan 
dan kepedulian terhadap lingkungannya lebih 
baik. Setiap satuan pendidikan atau daerah 
tertentu  terkadang memiliki suatu ciri khas 
atau kekhususan, maka dapat mengembang‐
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kannya dalam kurikulum muatan lokal. Oleh 
karena itu, dalam pengembangan muatan 
lokal perlu keterlibatan berbagai unsur, 
terutama di tingkat satuan pendidikan seperti: 
guru, kepala sekolah dan komite sekolah yang 
didukung supervisi dan koordinasi pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya yang 
dilakukan melalui perangkat daerah yang 
menangani bidang pendidikan. 
  Untuk menerapkan kurikulum muatan 
lokal dalam satuan pendidikan yang mem‐
butuhkan suatu 'kajian' pada setiap satuan 
pendidikan maupun lingkup daerah, maka 
berbagai mata pelajaran termasuk bahasa 
daerah yang terkait dengan muatan lokal yang 
telah diajarkan sebelum diberlakukannya kuri‐
kulum 2013, maka harus dievaluasi sebagai 
bagian dari kajian tersebut. Penentuan bahan 
kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria 
berupa: (a) kesesuaian dengan perkembangan 
peserta didik, (b) kemampuan guru dan keter‐
sediaan tenaga pendidik yang diperlukan, (c) 
tersedianya sarana dan prasarana, (d) tidak 
bertentangan dengan agama dan nilai luhur 
bangsa, (e) tidak menimbulkan kerawanan 
sosial dan keamanan, (f) kelayakan yang ber‐
kaitan dengan pelaksanaan di satuan pendi‐

dikan, (g) karakteristik yang sesuai dengan 
kondisi dan situasi daerah, (h) komponen 
analisis kebutuhan lokal (ciri khas, potensi, 
keunggulan, dan kebutuhan/tuntutan), (i) 
mengembangkan kompetensi dasar yang 
mengacu pada kompetensi inti, (j) menyusun 
silabus muatan lokal.
  Pengembangan muatan lokal dalam satu‐
an pendidikan dasar dan menengah perlu 
memperhatikan beberapa prinsip antara lain: 
(1) Utuh, artinya dilakukan berdasarkan pen‐
didikan berbasis kompetensi, kinerja, dan ke‐
cakapan hidup, (2) Kontekstual, artinya dilaku‐
kan berdasarkan budaya, potensi, dan masa‐
lah daerah, (3) Terpadu, artinya dilakukan 
dengan lingkungan satuan pendidikan, ter‐
masuk terpadu dengan dunia usaha dan 
industri, (4) Apresiatif, artinya hasil‐hasil pen‐
didikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk 
pertunjukan, lomba‐lomba, pemberian peng‐
hargaan) di level satuan pendidikan dan 
daerah, (5) Fleksibel, artinya jenis muatan 
lokal dipilih oleh satuan pendidikan dengan 
pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai 
dengan kondisi dan karakteristik satuan pen‐
didikan, (6) Pendidikan sepanjang hayat, 
artinya pendidikan muatan lokal tidak hanya 
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Pengembangan Muatan Lokal Bahasa 
Daerah
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khusus, sehingga menjadi tuntutan masya‐
rakat. Selama ini pendidikan nilai‐nilai moral 
dan budi pekerti diintegrasikan pada berbagai 
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mencantumkan secara tertulis mata pelajaran 
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Budaya dan Prakarya, maka menimbulkan 
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rakat yang terjadi di daerah‐daerah yang 
sudah dan sedang mengajarkan bahasa 
daerah sebagai muatan lokal wajib.    
  Dalam pokok bahasan mata pelajaran 
bahasa dan sastra daerah merupakan sumber 
pendidikan karakter yang syarat dengan 
pendidikan nilai, yang mengajarkan norma 
dan etika, keyakinan, kebiasaan, konsepsi dan 
simbol‐simbol yang hidup dan berkembang 
dalam masyarakat. Pendidikan karakter pada 
dasarnya merupakan pendidikan budi pekerti 
dengan cara menanamkan nilai‐nilai moral ke‐
pada peserta didik agar memiliki pemahaman 
dan perilaku moral yang baik menjadikan 
manusia yang berharkat dan bermartabat. 
Nilai‐nilai moral yang dikembangkan dari 
budaya daerah sebagai kearifan lokal (local 
wisdom) masyarakatnya menjadi subtansi 
pokok bahasan dalam mata pelajaran bahasa 

daerah. Karena kearifan lokal dalam perspek‐
tif nilai, selalu dihubungkan dengan nilai 'baik' 
yang telah mentradisi dalam suatu komunitas 
masyarakat pendukungnya, sehingga menjadi‐
kan kearifan dari suatu adat‐istiadat yang 
didasari pengetahuan dan diakui kebenaran‐
nya secara akal serta dianggap baik ber‐
dasarkan ketentuan agama dan budayanya.
  Oleh karena itu, orientasi pengembang‐an 
muatan lokal pada kurikulum 2013, lebih 
menekankan pada upaya melestarikan dan 
mengembangkan budaya lokal dalam meng‐
hadapi tantangan global. Pengembangan 
budaya lokal harus berpijak pada landasan 
nilai‐nilai moral yang terdapat dalam kearifan 
budaya lokal (local wisdom) sebagai suatu 
kepribadian komunitas masyarakatnya meng‐
hadapi pengaruh negatif yang ditimbulkan 
dari nilai‐nilai budaya modern. Sedangkan 
pengaruh positif dari budaya modernisasi atas 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan tekno‐
logi harus terus didorong agar kualitas peserta 
didik memiliki kemampuan daya saing dengan 
bangsa‐bangsa lainnya. Sebagai gambaran 
mengenai orientasi keterpaduan dalam muat‐
an lokal pada proses pembelajaran yang 
dilandasi nilai‐nilai luhur yang bersumber dari 
kearifan lokal adalah bertujuan untuk meng‐
hasilkan peserta didik yang memiliki kecakap‐
an hidup, maka dapat diillustrasikan seperti 
pada gambar berikut ini (halaman 31).
  Dalam gambar tersebut menunjukkan 
bahwa muatan lokal dilakukan melalui proses 
pembelajaran yang berorientasi untuk me‐
ningkatkan kecakapan hidup peserta didik 
dalam mengembangkan budaya lokal meng‐
hadapi tantangan global, yang dilandasi nilai‐
nilai moral bersumber dari kearifan budaya‐
nya. Budaya lokal mencakup pandangan‐
pandangan yang mendasar, nilai‐nilai sosial, 
dan artefak‐artefak yang luhur bersifat lokal. 
Sedangkan kewirausahaan dan pravokasional 
merupakan  pendidikan yang bertujuan untuk 
mengembangkan potensi jiwa usaha dan 
kecakapannya. Pendidikan lingkungan dituju‐
kan agar peserta didik memiliki pengenalan 
dan kepedulian terhadap lingkungannya lebih 
baik. Setiap satuan pendidikan atau daerah 
tertentu  terkadang memiliki suatu ciri khas 
atau kekhususan, maka dapat mengembang‐
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kannya dalam kurikulum muatan lokal. Oleh 
karena itu, dalam pengembangan muatan 
lokal perlu keterlibatan berbagai unsur, 
terutama di tingkat satuan pendidikan seperti: 
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didukung supervisi dan koordinasi pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya yang 
dilakukan melalui perangkat daerah yang 
menangani bidang pendidikan. 
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butuhkan suatu 'kajian' pada setiap satuan 
pendidikan maupun lingkup daerah, maka 
berbagai mata pelajaran termasuk bahasa 
daerah yang terkait dengan muatan lokal yang 
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bagian dari kajian tersebut. Penentuan bahan 
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mengembangkan kompetensi dasar yang 
mengacu pada kompetensi inti, (j) menyusun 
silabus muatan lokal.
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memperhatikan beberapa prinsip antara lain: 
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artinya pendidikan muatan lokal tidak hanya 

Wawasan�Perencanaan

Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013 31



berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga 
mengupayakan peserta didik untuk belajar 
secara terus‐menerus, (7) Manfaat, artinya 
pendidikan muatan lokal berorientasi pada 
upaya melestarikan dan mengembangkan 
budaya lokal dalam menghadapi tantangan 
global. 
  Strategi pengembangan muatan lokal ini 
pada tataran satuan pendidikan berorientasi 
dari bawah ke atas (bottom up) yang dilaku‐
kan secara bertahap tumbuh dari satuan pen‐
didikan, sehingga diberi kewenangan untuk 
menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan 
hasil analisis konteks atas suatu kajian yang 
menghasilkan suatu kurikulum. Selanjutnya, 
hasil kajian dari suatu kurikulum muatan lokal 
tersebut dilakukan analisis oleh Tim Pengem‐
bang muatan lokal yang memberikan reko‐
mendasi kepada pemerintah daerah untuk 
membuat kebijakan tentang jenis muatan 
lokal yang diselenggarakan di daerah sebagai  
pendekatan dari atas ke bawah (top‐down). 
Oleh karena itu, strategi pengembangan 
muatan lokal menggunakan dua pendekatan 
secara terpadu dari bawah ke atas dan dari 
atas ke bawah. 
  Dalam tataran implementasi pelaksana‐
an, muatan lokal diajarkan pada setiap 
jenjang kelas mulai dari tingkat pra‐satuan 
pendidikan hingga satuan pendidikan dalam 
bentuk mata pelajaran tersendiri dan/atau di‐
padukan ke dalam mata pelajaran lain. Alokasi 
waktu mata pelajaran khsusus muatan lokal 
sebanyak 2 jam per minggu yang dilaksa‐
nakan selama satu semester atau satu tahun 
atau sampai tiga tahun dengan proses pem‐
belajaran mencakup empat aspek (kognitif, 
afektif, psikomotor, action) dan penilaian 
pembelajaran mengutamakan unjuk kerja, 
produk, dan portofolio. Satuan pendidikan 
dapat menentukan satu atau lebih jenis bahan 
kajian mata pelajaran muatan lokal yang pe‐
nyelenggaraannya dapat disesuaikan dengan 
potensi dan karakteristiknya, sehingga bila 
satuan pendidikan tidak memiliki tenaga 
khusus dapat bekerja‐sama dengan pihak lain. 
Terlaksananya pengembangan muatan lokal 
dalam satuan pendidikan sangat tergantung 
pada kemampuan daya dukung yang me‐
nyangkut kebijakan muatan lokal, ketersedi‐

aan guru yang profesional, sarana dan pra‐
sarana, dan manajemen sekolah yang baik.  

D.  Penutup
Mengacu kepada pedoman pengembangan 
muatan lokal sebagai penjelasan imple‐
mentasi kurikulum 2013, maka mata pelajaran 
bahasa daerah yang telah berjalan selama ini 
pada satuan pendidikan dasar dan menengah 
tidak berarti harus ditiadakan, tetapi mem‐
butuhkan kajian yang disesuaikan lingkup 
muatan lokal sebagai landasannya. Mata 
pelajaran bahasa daerah yang sarat dengan 
pokok bahasan nilai‐nilai moral dari kearifan 
budaya masyarakat sangat penting diberikan 
dalam satuan pendidikan dasar dan me‐
nengah untuk membangun karakter bangsa 
berharkat dan bermartabat yang memiliki 
kemampuan daya saing dengan bangsa‐
bangsa lainnya. Oleh karena itu, setiap satuan 
pendidikan dasar dan menengah diberi ke‐
leluasaan dan kewenangan dalam menentu‐
kan muatan lokal dengan mengacu kepada 
pedoman pengembangan muatan lokal ber‐
dasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Repubulik Indonesia. 
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I. Pendahuluan
embangunan adalah suatu proses 

Pyang panjang dan kait mengait 
antara lima kelompok variable yakni: 

(i) Sumberdaya Manusia, (ii) Sumberdaya 
Alam, (iii) Modal, (iv) Teknologi, dan (v) 
Kelembagaan (socialinstitutions). Dari kelima 
variable ini, aspek sumber daya manusia 
adalah yang paling strategis. Karena manusia 
adalah objek dan subjek pembangunan. 
Namun apabila kita terlalu cepat menghakimi 
(to‐judge), secara emosional bagi suatu 
proses yang sedang berlangsung tidaklah arif. 
Namun, jika jawabannya terus berlindung 
dalam proses, pertanyaan idealnya adalah 
kapan adil makmur dan peradaban manusia‐
nya akan meningkat? 

  Benarkah peradaban kehidupan kita 
semakin baik pada dekade belakangan ini, 
bila dibandingkan dengan dahulu? Jawaban‐
nya tentu bermacam macam. Sangat tergan‐
tung apa alat ukur yang digunakan untuk 
menjawabnya, dan subjektifitas penjawab. 
Apabila peradaban diterjemahkan dengan 
teknologi dan modernisasi, tentu peradaban 
itu menjadi kering. Karena peradaban 
manusia tidaklah kaku, tetapi ada budaya 
adiluhung, kearifan lokal, kenyamanan dan 
ketentraman hidup dan saling menghormati, 
serta nilai nilai lainnya disana. Nilai‐nilai ini 
pada umumnya berada di otak kanan 
manusia. Sayang, justru di tengah bisingnya 
deru pembangunan, nilai‐nilai tadi makin 
terkikis dalam kehidupan kita, sehingga 
motorik otak kanan berputar lebih lambat. 
Hasil pembangunan peradaban manusia 
seperti itu terlihat kini. Manusia menjadi 
“serigala” bagi manusia yang lainnya. Saling 
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berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga 
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kapan adil makmur dan peradaban manusia‐
nya akan meningkat? 

  Benarkah peradaban kehidupan kita 
semakin baik pada dekade belakangan ini, 
bila dibandingkan dengan dahulu? Jawaban‐
nya tentu bermacam macam. Sangat tergan‐
tung apa alat ukur yang digunakan untuk 
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Apabila peradaban diterjemahkan dengan 
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memfitnah, memakan, membunuh, dan 
menzalimi. Bahkan antar kabupaten kota 
bersaing keras, bukan merajut kebersamaan. 
Anak dari desentralisasi yang keliru. Padahal 
akar budaya kita adalah kebersamaan dan 
gotong royong. Apakah itu peradaban 
manusia yang tinggi? Atau apakah itu cermin 
peradaban manusia modern?

2. Kondisi Eksisting
  Runtuhnya peradaban manusia tidak 
lain karena pertumbuhan penduduk yang 
begitu cepat. Walaupun ada program KB 
yang merupakan mahakarya manusia, ter‐
nyata kewalahan mengatasinya derasnya per‐
tumbuhan penduduk tadi. Maka, apa yang 
dikatakan seorang ekonom Inggris Thomas 
Robert Malthus: “Pertumbuhan penduduk 
seperti deret ukur, pertumbuhan produksi 
seperti deret hitung” menarik untuk didis‐
kusikan. Tampaknya tesis tersebut belum 
bisa dipatahkan, bahkan cenderung semakin 
terbukti. Tesis itupun didukung oleh Lester R 
Brown melalui The Twenty Ninth Day. Dunia 
ini akan penuh dengan manusia pada hari ke‐
29. Bahkan, Kelompok Roma (Club of Rome) 
dalam The Limits to Growth, mengatakan 
tahun 2072 akan berbunyi “lonceng 
kematian” karena ledakan penduduk dunia, 
dan dunia masuk dalam keadaan darurat. 
Namun estimasi yang pernah menggun‐
cangkan dunia kaum intelektual itu, ternyata 
melekat beberapa kelemahan dalam asumsi 
dasar ramalannya, terutama kesalahan 
matematis dalam komputer yang digunakan.
  Terlepas dari semua tesis dan perhi‐
tungan para ahli kependudukan itu, kerusak‐
an lingkungan, banjir, kekeringan, kemacet‐
an, benturan antar kelompok dan desa, serta 
hidup berhimpitan di slums area atau di flat 
yang menjulang terus berlanjut. Sampah 
berserakan, penyakit menular merajalela, 
mengejar kehidupan dengan tingkat kom‐
petitif yang tinggi. Apakah ini cermin dari 
peradaban manusia yang semakin baik? 
Sekolah kian mahal, BBM mulai langka, 
bahan pokok diimpor dari luar, air bersih 
harus dengan uang, semuanya bukan berarti 
kita tidak berbuat. Kalau dilihat dari supply 

side dan demand side, terjadi ketimpangan 
yang tinggi. Supply seluruh aspek kehidupan 
ini tidak bisa memenuhi demand (permin‐
taan). Jadi, jawabannya yang benar adalah: 
Jalan macet bukan karena terlalu banyak 
mobil, tetapi terlalu banyak manusia. Banjir 
bukan karena rusak lingkungan, tetapi terlalu 
banyak manusia. Begitu juga dengan pe‐
ngangguran, kemiskinan, kesehatan dan 
seterusnya…Lantas dosa siapa ini semuanya? 
  Teori Altruisme Modern mengatakan: 
Apabila seorang mengambil lebih, tentu ada 
yang kekurangan. Orang dengan peradaban‐
nya tinggi bukan orang membayar pajak, 
lantas negara mendistribusikannya untuk 
pembangunan. Juga bukan orang yang mem‐
bayar zakat yang disalurkan oleh lembaga 
kepada kaum papa. Orang yang beradab, 
adalah orang tidak akan mengambil lebih. 
Kita bagi cahaya matahari ini secara rata. 
Seperti apa yang dikatakan orang bijak: 
“Suatu hari orang baru sadar bahwa mem‐
punyai uang tidak ada artinya, karena produk 
yang akan dibeli tidak ada”. Karena tanah 
sudah habis, tidak bisa ditanam tanaman, 
dan di atasnya tidak bisa digembalakan apa‐
apa. Semua penuh dengan manusia. 
  Jawa Barat kini dihuni oleh sekitar 43 
juta penduduk. Laju Pertumbuhan penduduk 
Jawa Barat (LPP), sejak sensus 1970 hingga 
sekarang selalu di atas rata‐rata nasional. 
Padahal sebelumnya, laju pertumbuhan 
penduduk Jawa Barat di bawah rata‐rata 
nasional. Ada apa ini? Dengan tinggnya laju 
pertumbuhan penduduk itu, Jawa Barat 
sering dituding sebagai “biang kerok” dari 
tingginya laju pertumbuhan penduduk 
Indonesia. Angka yang lebih mengerikan lagi 
adalah: proyeksi para ahli kependudukan, 
diperkirakan tahun 2035 penduduk Jawa 
Barat berada pada angka 70 jutaan. Itu 
dengan catatan, program KB harus lebih baik 
dari sekarang. Apa bisa? Terlebih zona‐zona 
industri terus berkembang pesat di Jawa 
Barat yang mengundang in migration secara 
berduyun‐duyun. Padahal in migration 
merupakan bola salju untuk pertumbuhan 
penduduk di Jawa Barat. Sektor industri 
pengolahan dan jasa saja hingga saat ini 
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diperkirakan sekitar 40 persen pekerjanya di 
Jawa Barat adalah in migration. Bisa di‐
bayangkan, bagaimana peradaban manusia 
Jawa Barat sekitar 20 tahunan lagi? Yang 
pasti Jawa Barat saat itu harus menambah 
sekitar 81 juta piring nasi setiap hari. Dari 
mana didatangkannya? Mana sawahnya? 
Belum lagi bicara rumah, sekolah, jalan, yang 
semuanya mengkanibal tanah‐tanah produk‐
tif. Pada saat yang sama, permintaan akan 
pangan terus meningkat. Jadi bila tidak ada 
jalan tol, hari ini Bandung ke Sumedang 
memerlukan waktu 2 jam, nanti bisa jadi 4 
jam. Semua persoalan ini bukan akan dialami 
oleh cucu kita, tetapi akan menghadang anak 
kita sendiri. Disinilah apa yang dikatakan 
Malthus semakin terbukti, walaupun maha‐
karya manusia yakni program KB dilaksana‐
kan. Bisa dibayangkan kalau program KB 
tidak ada. Mau dimana nanti kita dikubur? 
Bisa‐bisa dikubur berdiri

3. Isu Strategis
  Pembangunan yang berwawasan ke‐
pendudukan memang sudah digulirkan. Jawa 

Barat juga mengacu kepada pembangunan 
yang menitik beratkan pembangunan manu‐
sianya. Namun, interaksi pembangunan 
manusia dengan lainnya, sulit sekali diken‐
dalikan. Jalinan hubungan sosial, pranata 
pranata social diperdesaan yang pecah, 
sistem desentralisasi yang “setengah hati”, 
sistem panutan, dinamika politik, dan lainya 
memberikan warna yang tegas terhadap 
pembangunan kependudukan di Jawa Barat. 
Maka, berbagai isu strategisnya adalah:
1. Pembangunan di Jawa Barat, apakah 

memberikan value terhadap masyarakat‐
nya atau tidak. Karena berbagai investasi 
yang dilakukan, mengundang para in 
migration kesini. Kendati dalam bingkai 
NKRI ini tidak bermasalah.

2. Tingkat kepadatan penduduk yang tidak 
seimbang, rentan dengan masalah sosial 
yang baru. Tentu hukum ekonomi berlaku 
seperti “autonomus investment” dan 
“induced investment”.

3. Rekaman tingkat kerusakan lingkungan 
karena kanibalisme lahan untuk kepen‐
tingan kehidupan manusia di Jawa Barat, 
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dalam The Limits to Growth, mengatakan 
tahun 2072 akan berbunyi “lonceng 
kematian” karena ledakan penduduk dunia, 
dan dunia masuk dalam keadaan darurat. 
Namun estimasi yang pernah menggun‐
cangkan dunia kaum intelektual itu, ternyata 
melekat beberapa kelemahan dalam asumsi 
dasar ramalannya, terutama kesalahan 
matematis dalam komputer yang digunakan.
  Terlepas dari semua tesis dan perhi‐
tungan para ahli kependudukan itu, kerusak‐
an lingkungan, banjir, kekeringan, kemacet‐
an, benturan antar kelompok dan desa, serta 
hidup berhimpitan di slums area atau di flat 
yang menjulang terus berlanjut. Sampah 
berserakan, penyakit menular merajalela, 
mengejar kehidupan dengan tingkat kom‐
petitif yang tinggi. Apakah ini cermin dari 
peradaban manusia yang semakin baik? 
Sekolah kian mahal, BBM mulai langka, 
bahan pokok diimpor dari luar, air bersih 
harus dengan uang, semuanya bukan berarti 
kita tidak berbuat. Kalau dilihat dari supply 

side dan demand side, terjadi ketimpangan 
yang tinggi. Supply seluruh aspek kehidupan 
ini tidak bisa memenuhi demand (permin‐
taan). Jadi, jawabannya yang benar adalah: 
Jalan macet bukan karena terlalu banyak 
mobil, tetapi terlalu banyak manusia. Banjir 
bukan karena rusak lingkungan, tetapi terlalu 
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diperkirakan sekitar 40 persen pekerjanya di 
Jawa Barat adalah in migration. Bisa di‐
bayangkan, bagaimana peradaban manusia 
Jawa Barat sekitar 20 tahunan lagi? Yang 
pasti Jawa Barat saat itu harus menambah 
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kita sendiri. Disinilah apa yang dikatakan 
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memberikan value terhadap masyarakat‐
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NKRI ini tidak bermasalah.
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bergerak kearah yang tidak ideal. Inten‐
sifikasi dan ekstensifikasi tidak akan 
menjawab semua persoalan.

4. Sosial cost dari laju pertumbuhan pen‐
duduk yang tinggi ini, sangat menguras 
anggaran negara, yang seharusnya bisa 
dialokasikan untuk kegiatan lain. Contoh, 
berbagai tingkat subsidi menimgkat, 
karena yang menerimana meningkat.

5. SDM yang mampu memberikan advokasi 
dan peran media untuk menggiring 
masyarakat ikut program KB semakin 
tergerus oleh perkembangan zaman. 
Regenerasi tidak berjalan, kalau tidak mau 
dikatakan gagal untuk program ini.

6. Kewenangan Provinsi untuk menggerak‐
kan pembangunan kependudukan dan KB 
di Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dibatasi 
dengan undang‐undang desentralisasi.

  Sayang, negeri ini begitu abai terhadap 
inti persoalan pembangunan kependudukan/ 
KB. Elitnya hanya bicara kependudukan 
setahun sekali, yakni pada hari ini di puncak 
Hari keluarga nasional. Besoknya, sibuk 
dengan isu‐isu yang seksi seperti politik dan 
lainnya. Padahal, sejarah peradaban manusia 
dikaki langit membuktikan tidak ada satupun 
negara yang mampu mengangkat peradaban‐
nya, tanpa pada saat yang sama melakukan 
pengendalian penduduknya. Beberapa kajian 
juga menjukkan hasil, semakin baik program 
KB di suatu daerah, semakin turun tingkat 
kemiskinan. Semakin buruk program KB 
disatu daerah, semakin tinggi tingkat 
kemiskinan. Begitupun negeri tetap abai, 
entah sampai kapan.

4. Langkah Strategis
  Tampaknya, cepat atau lambat Dauble 
Population di Jawa Barat akan terjadi. 
Persoalannya adalah: apakah kita mampu 
menahan selama mungkin agar tidak terlalu 
cepat terjadi double population itu. Atau kita 
secara bersama sama menggagalkan double 
population dengan mempercepat terjadinya 
ZPG (Zero Polulation Growth) di sini. 
Beberapa langkah strategis yang biasa 
dilakukan adalah:
1. Bagaimana kita menterjemahkan se‐

mangat Undang‐Undang Tahun 2009 
tentang pengendalian penduduk di tingkat 
Kabupaten/kota.

2. Walaupun Provinsi tidak mempunyai 
banyak kewenangan di tingkat Kabupaten/ 
Kota, namun dengan semangat kebersa‐
maan bias menyatukan arah terhadap 
pembangunan yang berwawasan kepen‐
dudukan di Jawa Barat. Sekeras apapun 
dinamika politik yang sedang bergulir, bila 
untuk kepentingan bersama harus dilaksa‐
nakan.

3. Road Map Grand Desain pengendalian 
kuantitas penduduk, dijalankan secara 
rigit. Bila terjadi deviasi dari target yang 
ada, perlu dikaji ulang kenapa itu terjadi.

4. Konsekwensi dari perhatian yang tinggi, 
tentu mempunyai dampak terhadap ang‐
garan. Hampir tidak masuk akal apabila 
beban dan target penurunan tingkat kela‐
hiran ditekan tanpa didukung anggaran 
yang memadai.

5. Di Jawa Barat ada BKKBN Perwakilan Jawa 
Barat, dan BP3AKB. Seharusnya ini men‐
jadi potensi yang hebat untuk mensukses‐
kan program pembangunan kependuduk‐
an dan KB di Jawa Barat, bukan berhadap‐
hadapan, tetapi sebuah hamoni yang 
bagus. Itu yang harus dibangunan.

6. Walaupun kewenangan terbatas, Provinsi 
masih bisa menggunakan teknologi dan 
media untuk merubah mindset masya‐
rakat agar ikut program KB. Radio, Televisi, 
Media Sosial, dan lainnya bisa dilakukan di 
tingkat provinsi.

7. Mengajak banyak orang para pemerhati 
dan pengamat, untuk terus mengawal 
program dengan berbagai diskusi ataupun 
“urun rembuk”. Ada kecenderungan 
“putus genegasi” terhadap mereka yang 
peduli dalam bentuk NGO bergerak 
dibidang kependudukan.

8. Berbagai kebijakan yang memberikan 
dukungan politis dan aplikasinya terhadap 
mereka yang mengikuti program. Antara 
lain, sudah waktunya dilaksanakan KB 
gratis di Jawa Barat untuk seluruh tingkat‐
an sosial. Karena dampaknya bila ini gagal, 
peradaban manusia juga akan gagal.  
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* Bekerja pada BPS Jawa Barat, alumni Akademi Ilmu Statisik 
   (AIS) Jakarta (1978) dan FMIPA‐UNPAD Bandung ‐ Jurusan 
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   Interpretasi Data pada Kursus SPAMA Angkatan I s/d XIII 
   Diklat Depdagri. Wilayah II ‐ Bandung dan Anggota IPADI  
   (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi) ‐ Jawa Barat.

Pendahuluan

T
anggal 4 Oktober 2000, Rancangan UU 
No.23/2000 disyahkan pengundangan‐
nya dalam rapat paripurna DPR Republik 

Indonesia hasil PEMILU 1997, merupakan a‐
wal prosesi Provinsi Jawa Barat secara hukum 
dapat dipilah dua menjadi Provinsi Jawa Barat 
dan Banten. Selanjutnya sejak 17 Oktober 
2000, dengan UU No.23/Tahun 2000 yang res‐
mi ditandatangani KH Abdurachman Wahid, 
Presiden Republik Indonesia keempat, Provin‐
si Jawa Barat secara hukum resmi dipilah dua 
menjadi Provinsi Jawa Barat dan Banten.
  “Sejarah mencatat perjuangan masya‐
rakat Banten dimulai sejak tahun 1953, tiga 
tahun setelah Jawa Barat resmi menjadi salah 
satu provinsi di Pulau Jawa.” Kata Juru bicara 
Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang pem‐
bentukan Provinsi Banten (Pikiran Rakyat‐
14/3‐2000).
  Pada dasarnya ”goal target” yang diingin‐
kan dalam setiap sistem pemerintahan tidak‐

lah berubah, yaitu perolehan kesejahteraan 
yang prima bagi penduduk yang berdomisili di 
masing‐masing kabupaten/kota secara khusus 
dan secara umum adalah kesejahteraan bagi 
penduduk yang berdomisili di negeri ini. Hal 
tersebut merupakan salah satu alasan dasar, 
mengapa pada masa reformasi kerap terjadi 
pemilahan/pemekaran wilayah provinsi, wila‐
yah kabupaten/kota atau wilayah kecamatan; 
sedangkan untuk tingkat pemerintahan desa 
hal tersebut memang kerap kali terjadi. 
  Dari aspek statistik, pengembangan wila‐
yah tersebut mengharuskan adanya dissemi‐
nasi data dari berbagai hasil survei yang 
dilakukan pada saat daerah tersebut masih 
bergabung menjadi satu. Sehingga dapat ter‐
penuhi suatu kebutuhan data untuk mem‐
bantu daerah (provinsi) induk dan yang baru 
dalam pengembangan sistem perencanaan & 
pengembangan ekonomi regional (economic 
regional planning & development system) dan 
sistem penunjang pengambilan keputusan 
(decision support system).
  Suatu hal yang sangat kebetulan dan 
menguntungkan, pada saat kompilasi Sensus 
Penduduk 2000 (SP‐2000) dilakukan terjadi 
pemecahan wilayah Provinsi Jawa Barat 
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bergerak kearah yang tidak ideal. Inten‐
sifikasi dan ekstensifikasi tidak akan 
menjawab semua persoalan.
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menjadi dua provinsi; yaitu Banten dan Jawa 
Barat. Dengan demikian kebutuhan data 
penduduk untuk perencanaan ke depan untuk 
ke dua provinsi tersebut dari hasil kompilasi 
SP‐2000 dapat dipenuhi; tidak perlu dilakukan 
disseminasi data penduduk dari pengolahan 
yang sedang berlangsung.
  Walaupun demikian, diseminasi tersebut 
tidak mengabaikan apa yang disebutkan R.I. 
Levin (1986), bila diamati dari aspek kualitas 
data yang baik akan memiliki sifat, yaitu: 
accurate, cost‐effective, up to date, reliable 
dan useable. Serta sejalan dengan pandangan 
yang disampaikan Kresna Yahya (Bisnis 
Indonesia, 1997), kebutuhan akan informasi 
statistik makin menentukan keberhasilan dan 
kelangsungan kegiatan bisnis maupun 
perencanaan.

Masalah Penduduk
  Salah satu masalah krusial di bidang 
kependudukan adalah besarnya jumlah pen‐
duduk dan ketidakmerataan sebarannya. Dari 
data record yang dimiliki untuk kurun waktu 
1961‐2010, ada kecenderungan kontribusi 
Pulau Jawa terhadap besaran populasi pen‐
duduk negeri ini semakin berkurang. Hasil 
kompilasi Sensus Penduduk 2010 (SP‐2010) 
yang diperoleh, menunjukkan jumlah pendu‐
duk Indonesia sekitar 237 641 326 orang (lihat 
Tabel 1), dengan komposisi 57,49 persen 
penduduk berdomisili di Pulau Jawa dan 
sisanya sekitar 42,51 persen berdiam di Luar 
Pulau Jawa. Angka kontribusi penduduk pulau 

Jawa tahun 2010 lebih kecil dibandingkan 
sepuluh tahun yang lalu (SP‐2000) yaitu 
sekitar 58,83 persen dan malah lebih kecil 
dibandingkan lima puluh tahun yang lalu (SP 
1961) sebesar 64,95 persen.
  Fenomena ini berkebalikan dengan 
kondisi di Provinsi Jawa Barat, Jumlah 
penduduk Jawa Barat pada Tahun 2010 
sebesar 43,053,732 orang atau sekitar 18,12 
persen dengan perkataan lain dari setiap 
seratus orang penduduk Indonesia sekitar 
18,12 orang berdomisili di Jawa Barat dan 
angka tersebut mendekati tiga kali jumlah 
pen‐duduk pada tahun 1961 yang sebesar 
15.175.981 orang (jumlah penduduk tanpa 
penduduk kabupaten/kota yang menjadi 
wilayah Provinsi Banten).
  Data penduduk Jawa Barat pada Tabel 1, 
merupakan data hasil disseminasi dari kompi‐
lasi hasil Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971, 
1980, 1990, 2000 dan 2010 serta SUPAS 
Tahun 1995 dan 2005 yang dipublikasi BPS 
dalam bentuk hard copy maupun soft copy 
(pada Website BPS). Dari gambaran yang di‐
perlihatkan tebaran data penduduk pada 
Tabel 1. dapat disimpulkan adanya ketidak‐
merataan sebaran penduduk di negeri ini, di 
mana lebih dari lima puluh persen penduduk 
berdomisili di Pulau Jawa; sementara luas wi‐
layah hanya 25,43 persen dari luas Indonesia 
atau 127.569 km persegi (BPS, Juli 2002).
  Ananta (1990), menyebutkan adanya lima 
keistimewaan kharakteristik demografis Indo‐
nesia masa depan, yaitu: peningkatan propor‐

Tabel 1. Penduduk di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 dan 2010

DKI - Jakarta 2,973,052 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,389,443 8,860,000 9,607,787 
Jawa Barat* 15,175,981 18,587,530 23,434,003 29,413,775 32,106,895 35,723,473 38,886,975 43,053,732 
Jawa Tengah 18,407,471 21,877,136 25,372,889 28,520,643 29,653,266 31,228,940 31,978,000 32,382,657 
DI-Jogyakarta 2,241,477 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,122,268 3,344,000 3,457,491 
Jawa Timur 21,823,020 25,516,999 29,188,852 32,503,991 33,844,002 34,783,640 36,294,000 37,476,757 
Banten 2,438,574 3,035,999 4,019,522 5,970,577 7,099,892 8,098,780 9,029,000 10,632,166 

P Jawa 63,059,575 76,086,327 91,269,528 107,581,306 114,733,486 121,346,544 128,391,975 136,610,590 

Luar P Jawa 34,025,773 43,121,902 55,665,420 71,797,640 80,021,322 84,918,051 90,477,025 101,030,736 

Indonesia 97,085,348 119,208,229 146,934,948 179,378,946 194,754,808 206,264,595 218,869,000 237,641,326

Kontribusi terhadap nasional (%) :

Pulau Jawa 64.95 63.83 62.12 59.97 58.91 58.83 58.66 57.49

Jawa Barat 15.63 15.59 15.95 16.40 16.49 17.32 17.77 18.12 

Provinsi

Penduduk Provinsi di Pulau Jawa

SP 1961 SP 1971 SP 1980 SP 1990 1995 SP 2000 2005 SP 2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Sumber : BPS Jawa Barat, Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920‐2005. BPS, Dari penerbitan Hasil SUPAS 1995 & 2005 dan Sensus 
Penduduk 2010. Catatan : (*) = Sudah dieliminasi dari penduduk yang saat ini masuk wilayah Banten
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si penduduk usia tua (lansia), dominasi peker‐
ja kota, makin tingginya tingkat pendidikan 
penduduk Indonesia, makin “canggih”nya 
penyakit yang diperlukan untuk membunuh 
penduduk Indonesia, dan makin tingginya 
proporsi pekerja perempuan dalam pasar ker‐
ja. Fenomena ini kelihatannya tidak akan jauh 
berbeda dengan yang akan dihadapi Provinsi 
Jawa Barat, karena lebih dari seperenam 
penduduk Indonesia (18,12 persen pada 
Tahun 2010) berdiam di Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
  Terminologi manusia lanjut usia (manula‐
lansia) akan dipengaruhi oleh berbagai 
keperluan yang secara teoritis agak sulit untuk 
dibakukan. Kriteria batas lanjut usia yang 
dilansir PBB, ialah penduduk yang berusia  60 
tahun ke atas; sedangkan untuk Negara‐
negara yang sudah maju batas umur untuk 
lanjut usia sekitar 65 tahun ke atas (M 
Astawan, M Wahyuni, 1988). Dari penga‐
matan kontribusi sektor industri terhadap 
perekonomian wilayah (regional), Provinsi 
Jawa Barat sudah masuk kategori provinsi 
Industri atau dapat dikatakan sebagai daerah 
maju. Akan tetapi untuk keperluan pembu‐
atan artikel “Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Di 
Jawa Barat“ ini, kriteria penduduk lanjut usia 
yang digunakan adalah konsep dari PBB; yaitu 
penduduk berumur 60 tahun ke atas.
  Dan ini sejalan dengan Pengertian ten‐

tang Lansia dinyatakan pula dalam UU No.13/ 
tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
pada pasal 1 ayat 2, yaitu seseorang yang 
telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Pening‐
katan proporsi penduduk lansia merupakan 
fokus perhatian dari tulisan ini, dikaitkan 
dengan besaran penduduk Jawa Barat yang 
semakin meningkat.
  Hasil kompilasi Sensus Penduduk Tahun 
2000 (SP‐2000), jumlah penduduk Provinsi 
Jawa Barat sekitar 35.723.473 orang dengan 
komposisi jumlah penduduk laki‐laki se‐
banyak 18.048.049 orang dan penduduk 
perempuan sebanyak 17.675.424 orang.  
Dengan besaran jumlah penduduk tersebut, 
posisi Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 
pertama sebelum Provinsi Jawa Timur yang 
memiliki jumlah penduduk 34.765.998 orang 
(BPS, 2001). Lebih jauh, hasil kompilasi Survei 
Penduduk Antar Sensus Tahun 2005 (SUPAS‐
2005), jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 
38.886.975 orang dengan komposisi jumlah 
penduduk laki‐laki sebanyak 19.703.106 orang 
dan penduduk perempuan sebanyak 19.183. 
869 orang. Dari catatan akhir dari hasil final 
olah Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP‐2010) 
ditemukan, dari jumlah penduduk Indonesia 
sebesar: 237.641.326 orang, yang berdomisili 
di Jawa barat sebesar 43.053.732 orang 
dengan komposisi jumlah penduduk laki‐laki 
sebanyak 21.907.040 orang dan penduduk 
perempuan sebanyak 21.146.692 orang.
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Tabel 2. Perbandingan Populasi Penduduk dan Lansia di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Tahun 2000, 2005 dan 2010

Sumber : BPS, dari berbagai penerbitan Sensus & Supas 2005                                                                           Catatan : (*) = angka sementara

Uraian

Provinsi Jawa Barat Indonesia

2000 2005 2010 2000 2005 2010

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Penduduk Semua Umur

Laki-laki 18,048,049 19,703,106 21,907,040 103,389,485 110,033,097 119,630,913

Perempuan 17,675,424 19,183,869 21,146,692 102,875,110 108,835,903 118,010,413 

Laki-laki & Perempuan 35,723,473 38,886,975 43,053,732 206,264,595 218,869,000 237,641,326 

Penduduk Lansia

Laki-laki 1,298,838 1,394,583 1,436,738 6,911,400 7,451,900 8,287,101

Perempuan 1,235,097 1,345,136 1,594,374 7,706,500 8,504,400 9,749,908

Laki-laki & Perempuan 2,533,935 2,739,719 3,031,112 14,617,900 15,956,300 18,037,009 

Proporsi Penduduk Lansia

Laki-laki 7.20 7.08 6.56 6,68 6,77 6.93

Perempuan 6.99 7.01 7.54 7,49 7,81 8.26

Laki-laki & Perempuan 7.09 7.05 7.04 7,09 7,29 7.59

Angka Harapan Hidup (th) 64.76 67.20 70.70 67.93 68.10 70.90

Kontribusi sektor industri 40.84 44.46 37.80 26.16 27.41 24.80*

Kriteria UNIDO Industri Industri Industri Semi industri Semi industri Semi industri



menjadi dua provinsi; yaitu Banten dan Jawa 
Barat. Dengan demikian kebutuhan data 
penduduk untuk perencanaan ke depan untuk 
ke dua provinsi tersebut dari hasil kompilasi 
SP‐2000 dapat dipenuhi; tidak perlu dilakukan 
disseminasi data penduduk dari pengolahan 
yang sedang berlangsung.
  Walaupun demikian, diseminasi tersebut 
tidak mengabaikan apa yang disebutkan R.I. 
Levin (1986), bila diamati dari aspek kualitas 
data yang baik akan memiliki sifat, yaitu: 
accurate, cost‐effective, up to date, reliable 
dan useable. Serta sejalan dengan pandangan 
yang disampaikan Kresna Yahya (Bisnis 
Indonesia, 1997), kebutuhan akan informasi 
statistik makin menentukan keberhasilan dan 
kelangsungan kegiatan bisnis maupun 
perencanaan.

Masalah Penduduk
  Salah satu masalah krusial di bidang 
kependudukan adalah besarnya jumlah pen‐
duduk dan ketidakmerataan sebarannya. Dari 
data record yang dimiliki untuk kurun waktu 
1961‐2010, ada kecenderungan kontribusi 
Pulau Jawa terhadap besaran populasi pen‐
duduk negeri ini semakin berkurang. Hasil 
kompilasi Sensus Penduduk 2010 (SP‐2010) 
yang diperoleh, menunjukkan jumlah pendu‐
duk Indonesia sekitar 237 641 326 orang (lihat 
Tabel 1), dengan komposisi 57,49 persen 
penduduk berdomisili di Pulau Jawa dan 
sisanya sekitar 42,51 persen berdiam di Luar 
Pulau Jawa. Angka kontribusi penduduk pulau 

Jawa tahun 2010 lebih kecil dibandingkan 
sepuluh tahun yang lalu (SP‐2000) yaitu 
sekitar 58,83 persen dan malah lebih kecil 
dibandingkan lima puluh tahun yang lalu (SP 
1961) sebesar 64,95 persen.
  Fenomena ini berkebalikan dengan 
kondisi di Provinsi Jawa Barat, Jumlah 
penduduk Jawa Barat pada Tahun 2010 
sebesar 43,053,732 orang atau sekitar 18,12 
persen dengan perkataan lain dari setiap 
seratus orang penduduk Indonesia sekitar 
18,12 orang berdomisili di Jawa Barat dan 
angka tersebut mendekati tiga kali jumlah 
pen‐duduk pada tahun 1961 yang sebesar 
15.175.981 orang (jumlah penduduk tanpa 
penduduk kabupaten/kota yang menjadi 
wilayah Provinsi Banten).
  Data penduduk Jawa Barat pada Tabel 1, 
merupakan data hasil disseminasi dari kompi‐
lasi hasil Sensus Penduduk Tahun 1961, 1971, 
1980, 1990, 2000 dan 2010 serta SUPAS 
Tahun 1995 dan 2005 yang dipublikasi BPS 
dalam bentuk hard copy maupun soft copy 
(pada Website BPS). Dari gambaran yang di‐
perlihatkan tebaran data penduduk pada 
Tabel 1. dapat disimpulkan adanya ketidak‐
merataan sebaran penduduk di negeri ini, di 
mana lebih dari lima puluh persen penduduk 
berdomisili di Pulau Jawa; sementara luas wi‐
layah hanya 25,43 persen dari luas Indonesia 
atau 127.569 km persegi (BPS, Juli 2002).
  Ananta (1990), menyebutkan adanya lima 
keistimewaan kharakteristik demografis Indo‐
nesia masa depan, yaitu: peningkatan propor‐

Tabel 1. Penduduk di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005 dan 2010

DKI - Jakarta 2,973,052 4,579,303 6,503,449 8,259,266 9,112,652 8,389,443 8,860,000 9,607,787 
Jawa Barat* 15,175,981 18,587,530 23,434,003 29,413,775 32,106,895 35,723,473 38,886,975 43,053,732 
Jawa Tengah 18,407,471 21,877,136 25,372,889 28,520,643 29,653,266 31,228,940 31,978,000 32,382,657 
DI-Jogyakarta 2,241,477 2,489,360 2,750,813 2,913,054 2,916,779 3,122,268 3,344,000 3,457,491 
Jawa Timur 21,823,020 25,516,999 29,188,852 32,503,991 33,844,002 34,783,640 36,294,000 37,476,757 
Banten 2,438,574 3,035,999 4,019,522 5,970,577 7,099,892 8,098,780 9,029,000 10,632,166 

P Jawa 63,059,575 76,086,327 91,269,528 107,581,306 114,733,486 121,346,544 128,391,975 136,610,590 

Luar P Jawa 34,025,773 43,121,902 55,665,420 71,797,640 80,021,322 84,918,051 90,477,025 101,030,736 

Indonesia 97,085,348 119,208,229 146,934,948 179,378,946 194,754,808 206,264,595 218,869,000 237,641,326

Kontribusi terhadap nasional (%) :

Pulau Jawa 64.95 63.83 62.12 59.97 58.91 58.83 58.66 57.49

Jawa Barat 15.63 15.59 15.95 16.40 16.49 17.32 17.77 18.12 

Provinsi

Penduduk Provinsi di Pulau Jawa

SP 1961 SP 1971 SP 1980 SP 1990 1995 SP 2000 2005 SP 2010
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Sumber : BPS Jawa Barat, Seri Kependudukan Jawa Barat Tahun 1920‐2005. BPS, Dari penerbitan Hasil SUPAS 1995 & 2005 dan Sensus 
Penduduk 2010. Catatan : (*) = Sudah dieliminasi dari penduduk yang saat ini masuk wilayah Banten
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si penduduk usia tua (lansia), dominasi peker‐
ja kota, makin tingginya tingkat pendidikan 
penduduk Indonesia, makin “canggih”nya 
penyakit yang diperlukan untuk membunuh 
penduduk Indonesia, dan makin tingginya 
proporsi pekerja perempuan dalam pasar ker‐
ja. Fenomena ini kelihatannya tidak akan jauh 
berbeda dengan yang akan dihadapi Provinsi 
Jawa Barat, karena lebih dari seperenam 
penduduk Indonesia (18,12 persen pada 
Tahun 2010) berdiam di Provinsi Jawa Barat.

Penduduk Lanjut Usia (Lansia)
  Terminologi manusia lanjut usia (manula‐
lansia) akan dipengaruhi oleh berbagai 
keperluan yang secara teoritis agak sulit untuk 
dibakukan. Kriteria batas lanjut usia yang 
dilansir PBB, ialah penduduk yang berusia  60 
tahun ke atas; sedangkan untuk Negara‐
negara yang sudah maju batas umur untuk 
lanjut usia sekitar 65 tahun ke atas (M 
Astawan, M Wahyuni, 1988). Dari penga‐
matan kontribusi sektor industri terhadap 
perekonomian wilayah (regional), Provinsi 
Jawa Barat sudah masuk kategori provinsi 
Industri atau dapat dikatakan sebagai daerah 
maju. Akan tetapi untuk keperluan pembu‐
atan artikel “Penduduk Lanjut Usia (Lansia) Di 
Jawa Barat“ ini, kriteria penduduk lanjut usia 
yang digunakan adalah konsep dari PBB; yaitu 
penduduk berumur 60 tahun ke atas.
  Dan ini sejalan dengan Pengertian ten‐

tang Lansia dinyatakan pula dalam UU No.13/ 
tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 
pada pasal 1 ayat 2, yaitu seseorang yang 
telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Pening‐
katan proporsi penduduk lansia merupakan 
fokus perhatian dari tulisan ini, dikaitkan 
dengan besaran penduduk Jawa Barat yang 
semakin meningkat.
  Hasil kompilasi Sensus Penduduk Tahun 
2000 (SP‐2000), jumlah penduduk Provinsi 
Jawa Barat sekitar 35.723.473 orang dengan 
komposisi jumlah penduduk laki‐laki se‐
banyak 18.048.049 orang dan penduduk 
perempuan sebanyak 17.675.424 orang.  
Dengan besaran jumlah penduduk tersebut, 
posisi Provinsi Jawa Barat berada di peringkat 
pertama sebelum Provinsi Jawa Timur yang 
memiliki jumlah penduduk 34.765.998 orang 
(BPS, 2001). Lebih jauh, hasil kompilasi Survei 
Penduduk Antar Sensus Tahun 2005 (SUPAS‐
2005), jumlah penduduk Jawa Barat sekitar 
38.886.975 orang dengan komposisi jumlah 
penduduk laki‐laki sebanyak 19.703.106 orang 
dan penduduk perempuan sebanyak 19.183. 
869 orang. Dari catatan akhir dari hasil final 
olah Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP‐2010) 
ditemukan, dari jumlah penduduk Indonesia 
sebesar: 237.641.326 orang, yang berdomisili 
di Jawa barat sebesar 43.053.732 orang 
dengan komposisi jumlah penduduk laki‐laki 
sebanyak 21.907.040 orang dan penduduk 
perempuan sebanyak 21.146.692 orang.
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Tabel 2. Perbandingan Populasi Penduduk dan Lansia di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, Tahun 2000, 2005 dan 2010

Sumber : BPS, dari berbagai penerbitan Sensus & Supas 2005                                                                           Catatan : (*) = angka sementara

Uraian

Provinsi Jawa Barat Indonesia

2000 2005 2010 2000 2005 2010

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Penduduk Semua Umur

Laki-laki 18,048,049 19,703,106 21,907,040 103,389,485 110,033,097 119,630,913

Perempuan 17,675,424 19,183,869 21,146,692 102,875,110 108,835,903 118,010,413 

Laki-laki & Perempuan 35,723,473 38,886,975 43,053,732 206,264,595 218,869,000 237,641,326 

Penduduk Lansia

Laki-laki 1,298,838 1,394,583 1,436,738 6,911,400 7,451,900 8,287,101

Perempuan 1,235,097 1,345,136 1,594,374 7,706,500 8,504,400 9,749,908

Laki-laki & Perempuan 2,533,935 2,739,719 3,031,112 14,617,900 15,956,300 18,037,009 

Proporsi Penduduk Lansia

Laki-laki 7.20 7.08 6.56 6,68 6,77 6.93

Perempuan 6.99 7.01 7.54 7,49 7,81 8.26

Laki-laki & Perempuan 7.09 7.05 7.04 7,09 7,29 7.59

Angka Harapan Hidup (th) 64.76 67.20 70.70 67.93 68.10 70.90

Kontribusi sektor industri 40.84 44.46 37.80 26.16 27.41 24.80*

Kriteria UNIDO Industri Industri Industri Semi industri Semi industri Semi industri



  Ada berbagai alasan yang menyebabkan 
penduduk memilih wilayah Jawa Barat se‐
bagai tempat tinggal ataupun bekerja. Salah 
satu faktor kunci yang dapat dijadikan alasan 
penyebab membengkaknya jumlah penduduk 
suatu wilayah, adalah membaiknya kondisi 
kesehatan wilayah. Caldwell (1984) seperti di‐
kutip dalam BPS (Nopember 2006) menyata‐
kan bahwa turunnya tingkat kematian bayi 
dan anak mempunyai korelasi yang kuat 
dengan peningkatan status sosial ekonomi 
masyarakat. Hasil dari penurunan angka 
kematian bayi akan memberikan indikasi 
fenomena “penduduk yang berdomisili di 
wilayah ini memiliki peluang “panjang usia“ 
yang ditunjukkan dengan angka harap‐an 
hidup (AHH) yang semakin meningkat. Hal ini 
dapat diartikan segmen penduduk lanjut usia 
(lansia) akan bertambah, secara statistik 
proporsi lansia terhadap total penduduk akan 
cenderung meningkat.
  Pengamatan dari sudut perekonomian, 

2 suatu applikasi kriteria UNIDO (mengamati 
bentuk tata perekonomian regional dari aspek 
kontribusi sektor industri terhadap perekono‐
mian regional/wilayah) dicoba diterapkan dan 
hasilnya memperlihatkan Provinsi Jawa Barat 
pada kurun waktu Tahun (2000‐2010) tetap 
merupakan salah satu provinsi di Indonesia 
yang dapat dikategorikan sebagai daerah 
perekonomian industri (maju) dengan besaran 
kontribusi sektor industri terhadap perekono‐
mian wilayah di atas 30 persen (tepatnya pada 
tahun 2000 sebesar 40,84 persen, Tahun 2005 
sekitar 44,46 persen dan Tahun 2010 menjadi 
37,80 persen). Ada dugaan sukses provinsi ini 
dalam proses transformasi perekonomian, 
merupakan salah satu daya tarik bagi 
penduduk yang berkeinginan berdomisili di 
provinsi ini. 
  Pada Tahun 1999, jumlah penduduk 
lansia Indonesia telah mencapai peringkat 
keempat setelah RRC, India dan Amerika 

Serikat (PKBI, 1999 seperti dikutip dalam BPS 
(Nopember 2006). Menurut Suwoko (2004) 
seperti dikutip dalam BPS (ibid) abad 21 bagi 
bangsa Indonesia merupakan abad lansia (era 
of Population Aging), Karena pertumbuhan 
penduduk lansia di Indonesia diperkirakan 
lebih cepat dibandingkan dengan Negara‐
negara lain. Indonesia telah mulai memasuki 
era penduduk berstruktur tua (aging popula‐
tion), yaitu suatu Negara dengan proporsi 
penduduk lansia telah berada pada angka 7 
persen dari total populasi penduduk.
  Mengamati kembali data hasil kompilasi 
Sensus penduduk 2000, Indonesia sudah da‐
pat dikategorikan negara dengan penduduk 
berstruktur tua pada tahun 2000 dimana 
diperkirakan 7,09 persen penduduk Indonesia 
berusia 60 tahun ke atas. Dan fenomena yang 
sama dialami pula oleh Provinsi Jawa Barat, 
yaitu sudah memasuki pula Era penduduk 
berstruktur tua (lihat Tabel 2) dengan angka 
7,09 persen sama dengan angka nasional. 
Angka nasional untuk proporsi lansia pada ta‐
hun 2005 meningkat menjadi 7,29 persen dan 
tahun 2010 menjadi 7,59 persen; sedangkan 
Provinsi Jawa Barat untuk tahun yang sama 
memiliki potensi proporsi lansia yang 
menurun, yaitu 7,05 persen dan 7,04 persen.
  Bila diamati lebih jauh, angka Harapan 
Hidup (AHH) nasional lebih tinggi dibanding‐
kan AHH Provinsi Jawa Barat; sehingga secara 
resultante akan lebih besar proporsi lansia 
nasional dibandingkan angka proporsi lansia 
Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan 
fenomena peningkatan AHH, tidaklah meng‐
herankan apabila pada saat pencacahan 
Sensus Penduduk 2010 yang lalu banyak 
ditemukan beberapa warga penduduk Jawa 
Barat yang berusia di atas seratus tahun; 
padahal pada tahun 2010 angka perkiraan 
rata‐rata usia penduduk Jawa Barat akan 
mencapai 70,70 tahun.

Kesimpulan dan Saran
  Transformasi Perekonomian, pening‐
katan status sosial masyarakat dan perbaikan 
angka harapan hidup (AHH) merupakan 
beberapa faktor yang bernilai positip dari 
program pembangunan yang dilakukan 
selama ini. Dari hasil kompilasi data di atas,  
dapat disimpulkan:

____________________________________________________
2 Kriteria UNIDO:
 1. daerah yang masih tradisional (% kontribusi sektor industri 

terhadap perekonomian di bawah 10 persen). 
 2. daerah transisi (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 10‐20 persen). 
 3. daerah semi industri (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 20‐30 persen)
 4. daerah industri (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 30 persen). (Thee Kian Wie [1990], H. Suseno 
T.W. [1997])
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1. Provinsi Jawa Barat secara demografis 
sudah memasuki era penduduk ber‐
struktur tua, pada tahun 2000 besaran 
proporsi lansia sekitar 7,09 persen; pada 
Tahun 2005 besaran proporsi lansia 
menjadi sekitar 7,05 persen dan Tahun 
2010 besaran proporsi lansia menurun 
menjadi sekitar 7,04 persen.

2. Besaran proporsi penduduk lanjut usia 
Provinsi Jawa Barat lebih rendah di‐
bandingkan nasional, hal ini dapat 
dipahami karena ada dua hal; yaitu:

 a. Status Provinsi Jawa Barat dengan zone 
perekonomian industri akan lebih 
banyak mendatangkan penduduk usia 
muda dibandingkan pertambahan 
penduduk lansia, sementara secara 
nasional zone perekonomian baru 
mencapai semi industri.

 b. Angka Harapan Hidup Nasional meru‐
pakan resultante dari 33 AHH provinsial 
lebih besar dibandingkan AHH Provinsi 
Jawa Barat, sehingga peluang untuk 
hidup panjang secara nasional lebih 
besar dibandingkan di Jawa Barat.

  Perlu dilakukan pencermatan, apakah 
peningkatan kontribusi sektor industri mem‐
berikan dampak yang negatip bagi kehidupan 
masyarakat Jawa Barat; sebagai akibat tidak 
disiplinnya pemantauan kualitas limbah in‐
dustri sehingga menimbulkan lingkungan yang 
tidak sehat dalam situasi perekonomian yang 
meningkat. Dalam kaitan ini perlu ditingkat‐
kan peran pemantau dampak lingkungan, 
sehingga dapat dieliminasi pengaruh negatip 
dari perkembangan sektor industri.
  Saat ini, penghargaan pemerintah pada 
kaum lansia diberikan dengan menyediakan 
hari khusus kaum Lansia yang jatuh pada 
setiap tanggal 28 Mei dan KTP seumur hidup. 
Bila diamati peningkatan AHH yang relatip 
baik, setidaknya perlu dilakukan kebijakan 
yang dapat menjamin kemampuan kaum 
lansia untuk berkarya di sisa umurnya secara 
lebih baik. Tidak kita pungkiri, saat ini masih 
banyak usahawan lansia yang masih ber‐
kiprah ikut memajukan roda perekonomian 
negeri ini. 
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  Ada berbagai alasan yang menyebabkan 
penduduk memilih wilayah Jawa Barat se‐
bagai tempat tinggal ataupun bekerja. Salah 
satu faktor kunci yang dapat dijadikan alasan 
penyebab membengkaknya jumlah penduduk 
suatu wilayah, adalah membaiknya kondisi 
kesehatan wilayah. Caldwell (1984) seperti di‐
kutip dalam BPS (Nopember 2006) menyata‐
kan bahwa turunnya tingkat kematian bayi 
dan anak mempunyai korelasi yang kuat 
dengan peningkatan status sosial ekonomi 
masyarakat. Hasil dari penurunan angka 
kematian bayi akan memberikan indikasi 
fenomena “penduduk yang berdomisili di 
wilayah ini memiliki peluang “panjang usia“ 
yang ditunjukkan dengan angka harap‐an 
hidup (AHH) yang semakin meningkat. Hal ini 
dapat diartikan segmen penduduk lanjut usia 
(lansia) akan bertambah, secara statistik 
proporsi lansia terhadap total penduduk akan 
cenderung meningkat.
  Pengamatan dari sudut perekonomian, 

2 suatu applikasi kriteria UNIDO (mengamati 
bentuk tata perekonomian regional dari aspek 
kontribusi sektor industri terhadap perekono‐
mian regional/wilayah) dicoba diterapkan dan 
hasilnya memperlihatkan Provinsi Jawa Barat 
pada kurun waktu Tahun (2000‐2010) tetap 
merupakan salah satu provinsi di Indonesia 
yang dapat dikategorikan sebagai daerah 
perekonomian industri (maju) dengan besaran 
kontribusi sektor industri terhadap perekono‐
mian wilayah di atas 30 persen (tepatnya pada 
tahun 2000 sebesar 40,84 persen, Tahun 2005 
sekitar 44,46 persen dan Tahun 2010 menjadi 
37,80 persen). Ada dugaan sukses provinsi ini 
dalam proses transformasi perekonomian, 
merupakan salah satu daya tarik bagi 
penduduk yang berkeinginan berdomisili di 
provinsi ini. 
  Pada Tahun 1999, jumlah penduduk 
lansia Indonesia telah mencapai peringkat 
keempat setelah RRC, India dan Amerika 

Serikat (PKBI, 1999 seperti dikutip dalam BPS 
(Nopember 2006). Menurut Suwoko (2004) 
seperti dikutip dalam BPS (ibid) abad 21 bagi 
bangsa Indonesia merupakan abad lansia (era 
of Population Aging), Karena pertumbuhan 
penduduk lansia di Indonesia diperkirakan 
lebih cepat dibandingkan dengan Negara‐
negara lain. Indonesia telah mulai memasuki 
era penduduk berstruktur tua (aging popula‐
tion), yaitu suatu Negara dengan proporsi 
penduduk lansia telah berada pada angka 7 
persen dari total populasi penduduk.
  Mengamati kembali data hasil kompilasi 
Sensus penduduk 2000, Indonesia sudah da‐
pat dikategorikan negara dengan penduduk 
berstruktur tua pada tahun 2000 dimana 
diperkirakan 7,09 persen penduduk Indonesia 
berusia 60 tahun ke atas. Dan fenomena yang 
sama dialami pula oleh Provinsi Jawa Barat, 
yaitu sudah memasuki pula Era penduduk 
berstruktur tua (lihat Tabel 2) dengan angka 
7,09 persen sama dengan angka nasional. 
Angka nasional untuk proporsi lansia pada ta‐
hun 2005 meningkat menjadi 7,29 persen dan 
tahun 2010 menjadi 7,59 persen; sedangkan 
Provinsi Jawa Barat untuk tahun yang sama 
memiliki potensi proporsi lansia yang 
menurun, yaitu 7,05 persen dan 7,04 persen.
  Bila diamati lebih jauh, angka Harapan 
Hidup (AHH) nasional lebih tinggi dibanding‐
kan AHH Provinsi Jawa Barat; sehingga secara 
resultante akan lebih besar proporsi lansia 
nasional dibandingkan angka proporsi lansia 
Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan 
fenomena peningkatan AHH, tidaklah meng‐
herankan apabila pada saat pencacahan 
Sensus Penduduk 2010 yang lalu banyak 
ditemukan beberapa warga penduduk Jawa 
Barat yang berusia di atas seratus tahun; 
padahal pada tahun 2010 angka perkiraan 
rata‐rata usia penduduk Jawa Barat akan 
mencapai 70,70 tahun.

Kesimpulan dan Saran
  Transformasi Perekonomian, pening‐
katan status sosial masyarakat dan perbaikan 
angka harapan hidup (AHH) merupakan 
beberapa faktor yang bernilai positip dari 
program pembangunan yang dilakukan 
selama ini. Dari hasil kompilasi data di atas,  
dapat disimpulkan:

____________________________________________________
2 Kriteria UNIDO:
 1. daerah yang masih tradisional (% kontribusi sektor industri 

terhadap perekonomian di bawah 10 persen). 
 2. daerah transisi (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 10‐20 persen). 
 3. daerah semi industri (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 20‐30 persen)
 4. daerah industri (% kontribusi sektor industri terhadap 

perekonomian 30 persen). (Thee Kian Wie [1990], H. Suseno 
T.W. [1997])
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1. Provinsi Jawa Barat secara demografis 
sudah memasuki era penduduk ber‐
struktur tua, pada tahun 2000 besaran 
proporsi lansia sekitar 7,09 persen; pada 
Tahun 2005 besaran proporsi lansia 
menjadi sekitar 7,05 persen dan Tahun 
2010 besaran proporsi lansia menurun 
menjadi sekitar 7,04 persen.

2. Besaran proporsi penduduk lanjut usia 
Provinsi Jawa Barat lebih rendah di‐
bandingkan nasional, hal ini dapat 
dipahami karena ada dua hal; yaitu:

 a. Status Provinsi Jawa Barat dengan zone 
perekonomian industri akan lebih 
banyak mendatangkan penduduk usia 
muda dibandingkan pertambahan 
penduduk lansia, sementara secara 
nasional zone perekonomian baru 
mencapai semi industri.

 b. Angka Harapan Hidup Nasional meru‐
pakan resultante dari 33 AHH provinsial 
lebih besar dibandingkan AHH Provinsi 
Jawa Barat, sehingga peluang untuk 
hidup panjang secara nasional lebih 
besar dibandingkan di Jawa Barat.

  Perlu dilakukan pencermatan, apakah 
peningkatan kontribusi sektor industri mem‐
berikan dampak yang negatip bagi kehidupan 
masyarakat Jawa Barat; sebagai akibat tidak 
disiplinnya pemantauan kualitas limbah in‐
dustri sehingga menimbulkan lingkungan yang 
tidak sehat dalam situasi perekonomian yang 
meningkat. Dalam kaitan ini perlu ditingkat‐
kan peran pemantau dampak lingkungan, 
sehingga dapat dieliminasi pengaruh negatip 
dari perkembangan sektor industri.
  Saat ini, penghargaan pemerintah pada 
kaum lansia diberikan dengan menyediakan 
hari khusus kaum Lansia yang jatuh pada 
setiap tanggal 28 Mei dan KTP seumur hidup. 
Bila diamati peningkatan AHH yang relatip 
baik, setidaknya perlu dilakukan kebijakan 
yang dapat menjamin kemampuan kaum 
lansia untuk berkarya di sisa umurnya secara 
lebih baik. Tidak kita pungkiri, saat ini masih 
banyak usahawan lansia yang masih ber‐
kiprah ikut memajukan roda perekonomian 
negeri ini. 
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*Peneliti pada Bappeda Provinsi Jawa Barat,
**Penyuluh pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat.

• Agus Ruswandi* dan Dian Firdaus**

PENDAHULUAN
isi Jawa Barat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 

V2005‐2025 yaitu “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. 
Apa yang dimaksud termaju tersebut? Yaitu apabila terjadi kemajuan pada tujuh 

bidang unggulan sebagai penciri termaju Jawa Barat yaitu: 
1) Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bermutu (Beyond The Expectation), Akuntabel dan 

Berbasis Ilmu Pengetahuan.
2) Masyarakat yang Cerdas, Cermat, Produktif  dan Berdaya Saing Tinggi.
3) Pengelolaan Pertanian dan Kelautan.
4) Energi Baru dan Terbaharukan serta Pengelolaan  Sumber Daya Air. 
5) Industri Manufaktur, Industri Jasa dan Industri Kreatif. 
6) Infrastruktur yang Handal dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berimbang untuk 

Pembangunan yang Berkelanjutan.
7) Pengembangan Budaya Lokal dan Menjadi Destinasi Wisata Dunia.

PERWUJUDAN JAWA BARAT SEBAGAI SENTRA 
PRODUKSI BENIH/BIBIT NASIONAL 

PADA INDUSTRI PERIKANAN
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Gambar 1. Kegiatan Prioritas  Tematik Sektoral Jawa Barat Tahun 2013‐2018

aspek ekonomi yang cukup unggul dan me‐
nonjol di Jawa Barat sehingga dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Tahun 2005‐2025 dimasukan sebagai kompo‐
nen penciri termaju Jawa Barat di Indonesia. 
Begitu pula pada RPJMD Tahun 2013‐2018 
pada CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian, 
yang salah satunya adalah Jawa Barat ber‐
keinginan menjadi sentra produksi benih/ 
bibit nasional, yang salah satu komoditas 
unggulannya yaitu komoditas perikanan air 
tawar.
  Keinginan ini cukup rasional karena Jawa 
Barat memiliki potensi sumberdaya perikanan 
dan kelautan yang cukup besar yaitu (Dinas 
Perikanan dan Kelautan, 2009): 
1) Kolam 58.770,72 ha dengan potensi 

produksi 282.114,62 ton/tahun; 
2) Sawah 306.673,69 ha dengan potensi 

produksi ikan 173.308,93 ton/tahun; 
3) Perairan umum (waduk, danau, rawa) 

15.464,17 ha dengan potensi produksi 
36.000 ton/tahun; 

4) Keramba Jaring Apung 73.300 unit deng‐
an potensi produksi 147.400 ton/tahun;

5) Galian C 700 ha dengan potensi produksi 
200 ton/tahun; 

  Dalam kerangka kebijakan Pembagunan 
Jawa Barat khusnya pada Rencana Pem‐
bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Tahun 2013‐2018 dimuat adanya rencana 
kegiatan Tematik Sektoral yang dikemas 
dalam bentuk Common Goals (CG), yang 
terdiri dari sepuluh CG. 
  Common Goals yang terkait dengan 
pembangunan perbenihan adalah Common 
Goals 4 yaitu:

CG 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian 
1. Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit 

nasional.
2. Pengembangan agribisnis, forest business, 

marine business, dan agroindustry.
3. Perlindungan lahan pertanian berkelan‐

jutan, pemenuhan 13 juta ton GKG dan 
swasembada protein hewani.

4. Jawa Barat bebas rawan pangan.
5. Meningkatnya dukungan infrastruktur 

(jalan, jembatan dan irigasi) di sentra 
produksi pangan.

  Sesuai dengan judul tulisan ini, penulis 
hanya menyoroti pada aspek pembangunan 
Perikanan yang terfokus pada industri per‐
benihannya. Industri perikanan merupakan 
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Tahun 2013‐2018 dimuat adanya rencana 
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Kabupaten/Kota
Budidaya (orangt)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kab. Bogor

Kab. Sukabumi

Kab. Cianjur

Kab. Bandung

Kab. Garut

Kab. Tasikmalaya

Kab. Ciamis

Kab. Kuningan

Kab. Cirebon

Kab. Majalengka

Kab. Sumedang

Kab. Indramayu

Kab. Subang

Kab. Purwakarta

Kab. Karawang

Kab. Bekasi

Kab. Bandung Barat

Kota Bogor

Kota Sukabumi

Kota Bandung

Kota Cirebon

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Cimahi

Kota Tasikmalaya

Kota Bogor

Jumlah

Kolam

12.316

15.359

4.850

9.154

40.168

63.515

178.872

11.150

4.798

1.788

14.951

4.210

2.662

3.840

2.856

1.659

2.090

660

2.450

113

298

380

530

135

9.200

3.143

391.147

Sawah

107

‐

28.210

4.778

50.268

23.836

2.343

720

‐

482

2.260

‐

124

‐

514

30

132

10

170

169

‐

‐

‐

‐

2.384

‐

116.537

Jumlah

12.423

15.359

33.060

13.932

90.436

87.351

181.215

11.870

4.798

2.270

17.211

4.210

2.786

3.840

3.370

1.689

2.222

670

2.620

282

298

380

530

135

11.584

3.143

507.684

Tabel 1. Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar 
di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2011.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)
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IKAN NILA NIRWANA 

(NILA RAS WANAYASA)
  Sugguh suatu prestasi yang cukup besar 

yang telah dicapai oleh Dinas Perikanan 

Provinsi Jawa Barat atas dihasilkannya strain 

baru ikan nila yaitu Ikan Nila Ras Wanayasa 

(NIRWANA) yang telah dirilis oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan republik Indonesia.  

Keunggulan nila nirwana dibanding jenis nila 

lainnya dinataranya cepat tumbuh, produksi 

tinggi, relatif lebih tahan penyakit, lebih 

disukai konsumen.

PERBENIHAN IKAN NILA NIRWANA DAN IKAN PATIN JAWA BARAT 
DALAM KONSTELASI PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR NASIONAL

Gambar 2. Produksi  Benih ikan Nila Nirwana
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

  Pengembangan sistem bisnis ikan Nila 

Ras Wanayasa (Nirwana) saat ini merupakan 

agenda penting dalam pembangunan ekono‐

mi Provinsi Jawa Barat, karena ikan tersebut 

disamping merupakan hasil pengembangan 

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat juga 

usaha perikanan air tawar adalah yang paling 

dominan dalam sektor perikanan sehingga 

mempunyai peran yang besar dalam 

menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, 

dan dalam upaya mendukung pengentasan 

kemiskinan.

  Produksi Benih Ikan Nila Nirwana di 

lakukan di Balai Pengembangan Benih Ikan 

Air Tawar (BPBIAT) Wanayasa, merupakan 

Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Perikanan Provinsi Jawa Barat. Secara garis 

besar ada beberapa tahapan yang dilakukan 

di UPTD Wanayasa dalam produksi benih 

ikan Nila Nirwana ini yaitu proses pemulyaan 

(rekayasa genetik), Perbanyakan induk, 

Distribusi Induk, Pembinaan kepada Balai 

Benih Induk (BBI) di kabupaten/kota, serta 

Pembinaan ke Unit Pembeihan Rakyat (UPR) 

di Kabapaten/Kota. Skema pengembangan 

benih ikan Nila Nirwana diilustrasikan pada 

Gambar 3.

  Dari hasil produksi benih di UPTD 

wanayasa, Benih Ikan Nila Nirwana saat ini 

sudah tersebar baik di provinsi Jawa Barat 

maupun luar Provinsi Jawa Barat. Berikut ini 

(Tabel 3, 4, 5) Kami kemukakan data 

distribusi Benih ikan Nila Nirwana ke 

berbagai provinsi di Indonesia.

6) KAD 5.484 unit dengan potensi produksi  
19.594,46 ton/tahun; 

7) Sariban 374,89 Km dengan potensi 
produksi 149,96 ton/tahun; 

8) Sungai 11.331,82 Km dengan potensi 
produksi 2.266,36 ton/tahun; 

9) Tambak 75.000 ha dengan potensi 
produksi 174.561,07 ton/tahun; 

10) Laut 150.000 Km2 dengan potensi 
produksi 233.958,55 ton/tahun. 

  Potensi produksi dari keseluruhan la‐han 
perikanan tersebut sekitar 1.069.553,95 
ton/tahun, sedangkan pencapaian produksi 
tahun 2008 sebesar 615.293,54 ton/tahun 
(57,53% dari potensi produksi). Kondisi 
tersebut, mengindikasikan bahwa produksi 
perikanan Jawa Barat masih terbuka untuk 
ditingkatkan melalui intensifikasi dan diver‐
sifikasi. Berdasarkan jumlah produksinya 

bahwa perikanan air tawar sangat dominan 
bagi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang 
menjadikan perikanan air tawar begitu 
penting bagi Jawa Barat antara lain:
• Sebaran usaha budidaya ikan air tawar di 

Jawa Barat cukup luas, dan sudah mem‐
budaya di masyarakat Jawa Barat, sehing‐
ga sebaran kolam, sawah, danau, dan lahan 
lain yang dapat digunakan untuk budidaya 
ikan air tawar, serta pembudidaya ikan air 
tawar cukup tersebar di berbagai kabupa‐
ten/kota di Jawa Barat (seperti ditunjukkan 
pada Tabel 1).

• Dengan tingginya produksi ikan air tawar, 
dapat dijadikan sebagai sumber protein 
yang cukup potensial dalam pemenuhan 
protein hewani khususnya bagi penduduk 
Jawa Barat. 

• Budidaya ikan air tawar, cukup potensial 
bagi upaya penumbuhan wirausaha dan 
penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat.

  Pentingnya sistem bisnis ikan terhadap 
pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat 
juga ditunjukkan oleh kontribusinya yang 
mencapai sekitar 30% dari total 5 juta ton 
produksi ikan yang ada di Indonesia pada 
tahun 2012. Kontribusi tersebut diperoleh 
dari hasil budidaya ikan sebanyak 620 ribu ton 
yang sebagian besar atau 60% diperoleh dari 
air tawar, baik kolam, sawah maupun danau. 
  Pada tulisan ini, kami akan mengulas 
pada dua komoditas perikanan air tawar yang 
cukup potensial di Jawa Barat yaitu Ikan Nila 
Nirwana, dan Ikan Patin, yang terfokus pada 
industri perbenihannya.



Kabupaten/Kota
Budidaya (orangt)

No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Kab. Bogor

Kab. Sukabumi

Kab. Cianjur

Kab. Bandung

Kab. Garut

Kab. Tasikmalaya

Kab. Ciamis

Kab. Kuningan

Kab. Cirebon

Kab. Majalengka

Kab. Sumedang

Kab. Indramayu

Kab. Subang

Kab. Purwakarta

Kab. Karawang

Kab. Bekasi

Kab. Bandung Barat

Kota Bogor

Kota Sukabumi

Kota Bandung

Kota Cirebon

Kota Bekasi

Kota Depok

Kota Cimahi

Kota Tasikmalaya

Kota Bogor

Jumlah

Kolam

12.316

15.359

4.850

9.154

40.168

63.515

178.872

11.150

4.798

1.788

14.951

4.210

2.662

3.840

2.856

1.659

2.090

660

2.450

113

298

380

530

135

9.200

3.143

391.147

Sawah

107

‐

28.210

4.778

50.268

23.836

2.343

720

‐

482

2.260

‐

124

‐

514

30

132

10

170

169

‐

‐

‐

‐

2.384

‐

116.537

Jumlah

12.423

15.359

33.060

13.932

90.436

87.351

181.215

11.870

4.798

2.270

17.211

4.210

2.786

3.840

3.370

1.689

2.222

670

2.620

282

298

380

530

135

11.584

3.143

507.684

Tabel 1. Jumlah Pembudidaya Ikan Air Tawar 
di Kabupaten/Kota Jawa Barat 2011.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)
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IKAN NILA NIRWANA 

(NILA RAS WANAYASA)
  Sugguh suatu prestasi yang cukup besar 

yang telah dicapai oleh Dinas Perikanan 

Provinsi Jawa Barat atas dihasilkannya strain 

baru ikan nila yaitu Ikan Nila Ras Wanayasa 

(NIRWANA) yang telah dirilis oleh Menteri 

Kelautan dan Perikanan republik Indonesia.  

Keunggulan nila nirwana dibanding jenis nila 

lainnya dinataranya cepat tumbuh, produksi 

tinggi, relatif lebih tahan penyakit, lebih 

disukai konsumen.

PERBENIHAN IKAN NILA NIRWANA DAN IKAN PATIN JAWA BARAT 
DALAM KONSTELASI PERBENIHAN IKAN AIR TAWAR NASIONAL

Gambar 2. Produksi  Benih ikan Nila Nirwana
Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

  Pengembangan sistem bisnis ikan Nila 

Ras Wanayasa (Nirwana) saat ini merupakan 

agenda penting dalam pembangunan ekono‐

mi Provinsi Jawa Barat, karena ikan tersebut 

disamping merupakan hasil pengembangan 

Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat juga 

usaha perikanan air tawar adalah yang paling 

dominan dalam sektor perikanan sehingga 

mempunyai peran yang besar dalam 

menciptakan lapangan kerja, nilai tambah, 

dan dalam upaya mendukung pengentasan 

kemiskinan.

  Produksi Benih Ikan Nila Nirwana di 

lakukan di Balai Pengembangan Benih Ikan 

Air Tawar (BPBIAT) Wanayasa, merupakan 

Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) Dinas 

Perikanan Provinsi Jawa Barat. Secara garis 

besar ada beberapa tahapan yang dilakukan 

di UPTD Wanayasa dalam produksi benih 

ikan Nila Nirwana ini yaitu proses pemulyaan 

(rekayasa genetik), Perbanyakan induk, 

Distribusi Induk, Pembinaan kepada Balai 

Benih Induk (BBI) di kabupaten/kota, serta 

Pembinaan ke Unit Pembeihan Rakyat (UPR) 

di Kabapaten/Kota. Skema pengembangan 

benih ikan Nila Nirwana diilustrasikan pada 

Gambar 3.

  Dari hasil produksi benih di UPTD 

wanayasa, Benih Ikan Nila Nirwana saat ini 

sudah tersebar baik di provinsi Jawa Barat 

maupun luar Provinsi Jawa Barat. Berikut ini 

(Tabel 3, 4, 5) Kami kemukakan data 

distribusi Benih ikan Nila Nirwana ke 

berbagai provinsi di Indonesia.

6) KAD 5.484 unit dengan potensi produksi  
19.594,46 ton/tahun; 

7) Sariban 374,89 Km dengan potensi 
produksi 149,96 ton/tahun; 

8) Sungai 11.331,82 Km dengan potensi 
produksi 2.266,36 ton/tahun; 

9) Tambak 75.000 ha dengan potensi 
produksi 174.561,07 ton/tahun; 

10) Laut 150.000 Km2 dengan potensi 
produksi 233.958,55 ton/tahun. 

  Potensi produksi dari keseluruhan la‐han 
perikanan tersebut sekitar 1.069.553,95 
ton/tahun, sedangkan pencapaian produksi 
tahun 2008 sebesar 615.293,54 ton/tahun 
(57,53% dari potensi produksi). Kondisi 
tersebut, mengindikasikan bahwa produksi 
perikanan Jawa Barat masih terbuka untuk 
ditingkatkan melalui intensifikasi dan diver‐
sifikasi. Berdasarkan jumlah produksinya 

bahwa perikanan air tawar sangat dominan 
bagi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang 
menjadikan perikanan air tawar begitu 
penting bagi Jawa Barat antara lain:
• Sebaran usaha budidaya ikan air tawar di 

Jawa Barat cukup luas, dan sudah mem‐
budaya di masyarakat Jawa Barat, sehing‐
ga sebaran kolam, sawah, danau, dan lahan 
lain yang dapat digunakan untuk budidaya 
ikan air tawar, serta pembudidaya ikan air 
tawar cukup tersebar di berbagai kabupa‐
ten/kota di Jawa Barat (seperti ditunjukkan 
pada Tabel 1).

• Dengan tingginya produksi ikan air tawar, 
dapat dijadikan sebagai sumber protein 
yang cukup potensial dalam pemenuhan 
protein hewani khususnya bagi penduduk 
Jawa Barat. 

• Budidaya ikan air tawar, cukup potensial 
bagi upaya penumbuhan wirausaha dan 
penciptaan lapangan kerja di Jawa Barat.

  Pentingnya sistem bisnis ikan terhadap 
pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat 
juga ditunjukkan oleh kontribusinya yang 
mencapai sekitar 30% dari total 5 juta ton 
produksi ikan yang ada di Indonesia pada 
tahun 2012. Kontribusi tersebut diperoleh 
dari hasil budidaya ikan sebanyak 620 ribu ton 
yang sebagian besar atau 60% diperoleh dari 
air tawar, baik kolam, sawah maupun danau. 
  Pada tulisan ini, kami akan mengulas 
pada dua komoditas perikanan air tawar yang 
cukup potensial di Jawa Barat yaitu Ikan Nila 
Nirwana, dan Ikan Patin, yang terfokus pada 
industri perbenihannya.



No  Provinsi Calon Induk (ekor)

PS GPS

1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan 1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan

1. Jawa Barat 73.000 26.850 10.000 ‐ 4.800 4.800

2. Banten 12.000 1.800 600 ‐ ‐ ‐

3. Jawa Teng ah ‐ 600 300 ‐ ‐ ‐

4. Jawa tumur ‐ ‐ ‐ 10.000 ‐ ‐

5. Lampung ‐ 625 ‐ ‐ ‐ ‐

6. Sumatra Selatan 16.000 600 200 ‐ ‐ ‐

7. Jambi ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

8. Riau ‐ 700 500 10.000 ‐ ‐

9. Sumatra Barat 28.000 20.090 2.860 ‐ ‐ ‐

10. Sumatra Utara 10.000 450 100 ‐ ‐ ‐

11. NAD 10.000 300 100 ‐ ‐ ‐

12. Kalimantan Barat 55.000 ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

13. Kalimantan Selatan 20.000 600 200 10.000 ‐ ‐

14. Gorontalo ‐ ‐ ‐ 25.000 ‐ ‐

15. Sulawesi Tengah ‐ 300 100 ‐ ‐ ‐

16. NTB ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

17. Bali ‐ 600 200 ‐ ‐ ‐

18. Ambon ‐ ‐ ‐ 2.500 ‐ ‐

19. Papua 25.000 ‐ ‐ 10.000 ‐ ‐

Jumlah 249.000 53.515 15.160 82.500 4.800 4.800

Tabel 3. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun 2011

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)

No  Provinsi Calon Induk (ekor)

PS GPS

1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan 1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan

1. Jawa Barat 32.500 33.450 11.350 ‐ 4.800 4.800

2. Jawa Tengah ‐ 1.200 400 ‐ ‐ ‐

3. Jambi 55.000 7.000 ‐ 8.400 ‐ ‐

4. Sumba 285.000 7.200 2.400 140.000 ‐ ‐

5. Sumatra Utara ‐ 1.800 600 ‐ ‐ ‐

6. Sulawesi Utara ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

7. Lampung 5.000 1.500 500 ‐ ‐ ‐

8. Papua ‐ 300 100 15.000 ‐ ‐

9. Kalimantan Barat ‐ 700 100 ‐ ‐ ‐

10. Kalimantan Selatan 79.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

11. Banten ‐ 3.150 1050 ‐ ‐ ‐

12. Manado ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

13. Ambon ‐ ‐ ‐ 3.000 ‐ ‐

14. Bali ‐ 1.200 400 4.000 ‐ ‐

Jumlah 456.500 57.500 16.900 180.400 4.800 4.800

Tabel 4. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun2012.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)

Tabel 2. Distribusi Calon Induk Ikan Nila 
Nirwana Tahun 2010.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar (2012)

Calon Induk (ekor)

PSNo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Provinsi

Jawa Barat

Banten

Yogyakarta

Jambi

Riau

Sumatra Barat

Sumatra Utara

Kalimantan Barat

NTB

Jumlah

PS

‐

‐

‐

‐

‐

5.000

‐

‐

‐

5.000

Betina

79.900

300

300

‐

‐

3.098

‐

‐

‐

83.598

GPS

1.700

‐

‐

35.000

50.000

‐

5.000

10.000

5.000

106.700

Jantan

23.970

100

100

‐

‐

1.285

‐

‐

‐

25.455
Gambar 3. Skema Pengembangan Benih Ikan Nila Nirwana
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

DJPB ‐ KKP SATGAS INDUK/PAKAR

UPTD BPBIAT Wanayasa

BBI Kab/Kota se Jabar

Benih
Sabar

GPS

PS

PS

Pemuliaan
GGPS

Anggota Broodstock Nila

Wilayah BinaanVPR VPR VPR
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No.

 
Wilayah

Calon Induk PS Calon Induk PS
Calon Induk 

GPS
Calon Induk GPS

(uk. 1‐2 dan
3‐5 cm)

�(ekor) �(ekor)
(uk. 1‐2 dan 3‐

5 cm)
�(ekor) �(ekor)

1 Jawa Barat 4.000 12.205 4.125

2 Jawa Tengah

3 Jambi

4 Sumatera Barat 3.120 690

5 Sumatera Utara

6 Gorontalo 15.000

7 Sulut/Manado 10.000 240

8 Papua 5.000

9 Kalimantan Barat 800

10 Kalimantan Selatan

11 Banten

12 Bandar Lampung 50.000 600 200

13 Ambon

14 Batam

15 Kerpri

16 Bali 600 200 5.000

17
Nangroe Aceh 
Darussalam

300 100

Jumlah Total 69.800 17.065 5.315 20.000 0 0

Tabel 5. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun 2013.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2013)

IKAN PATIN
  Ikan Patin merupakan salah satu 

komoditas program Industrialisasi dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia. Dalam budidaya ikan 

air tawar, ikan patin cukup berkembang 

dan daerah sebarannya cukup luas. 

Produksi ikan paton terbesar di Indonesia 

ada di Sumatra selatan, tetapi pemasok 

benih terbesar di Indonesia adalah dari 

Jawa Barat yang berpusat di Balai 

Pengembangan Budidaya Air Tawar 

(BPBAT) Cijengkol Subang, yang merupa‐

kan UPT dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Barat. Benih Ikan Patin dari 

Jawa Barat telah tersebut ke Kabupaten/ 

kota di Jawa Barat maupun ke luar 

Provinsi Jawa Barat seperti Banten, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, lampung, Sumatera 

Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat. 

  Produksi benih patin di Jawa Barat 

terus berkembang, sehingga Jawa Barat 

mempunyai peranan terbesar (yaitu 60%) 

terhadap pemenuhan kebutuhan benih 

patin nasional.

  Atas prestasi yang membanggakan ter‐

sebut, perjuangan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Barat tidak berhenti 

sampai di situ, tetapi Nila Nirwana akan terus 

dikembangkan baik kualitas maupun kuan‐

titasnya bahkan penyebarannya akan terus 

dikembangkan ke luar Indonesia. Untuk men‐

capai cita‐cita tersebut, saat ini bersama 

dengan tim peneliti Bappeda Provinsi Jawa 

Barat perbenihan ikan Nila Nirwana terus 

dikembangkan dalam skema pengembangan 

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Kuster 

Perbenihan Ikan Nila Nirwana dengan Visi 

dalam pengembangan sistem perbenihan ikan 

nila nirwana adalah sebagai berikut: “Jawa 

Barat Sebagai Penghasil Benih Ikan Nila 

Nirwana di Asia Tenggara”. Visi tersebut 

dicapai melalui beberapa Misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk 

unggul ikan nila nirwana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan kawasan perbenihan ikan 

nila nirwana.

3. Mewujudkan ikan nila nirwana sebagai 

komoditas unggulan dan andalan perikanan 

nasional dan Asia Tenggara.



No  Provinsi Calon Induk (ekor)

PS GPS

1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan 1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan

1. Jawa Barat 73.000 26.850 10.000 ‐ 4.800 4.800

2. Banten 12.000 1.800 600 ‐ ‐ ‐

3. Jawa Teng ah ‐ 600 300 ‐ ‐ ‐

4. Jawa tumur ‐ ‐ ‐ 10.000 ‐ ‐

5. Lampung ‐ 625 ‐ ‐ ‐ ‐

6. Sumatra Selatan 16.000 600 200 ‐ ‐ ‐

7. Jambi ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

8. Riau ‐ 700 500 10.000 ‐ ‐

9. Sumatra Barat 28.000 20.090 2.860 ‐ ‐ ‐

10. Sumatra Utara 10.000 450 100 ‐ ‐ ‐

11. NAD 10.000 300 100 ‐ ‐ ‐

12. Kalimantan Barat 55.000 ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

13. Kalimantan Selatan 20.000 600 200 10.000 ‐ ‐

14. Gorontalo ‐ ‐ ‐ 25.000 ‐ ‐

15. Sulawesi Tengah ‐ 300 100 ‐ ‐ ‐

16. NTB ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

17. Bali ‐ 600 200 ‐ ‐ ‐

18. Ambon ‐ ‐ ‐ 2.500 ‐ ‐

19. Papua 25.000 ‐ ‐ 10.000 ‐ ‐

Jumlah 249.000 53.515 15.160 82.500 4.800 4.800

Tabel 3. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun 2011

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)

No  Provinsi Calon Induk (ekor)

PS GPS

1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan 1‐2 dan 3‐5 
cm

Betina Jantan

1. Jawa Barat 32.500 33.450 11.350 ‐ 4.800 4.800

2. Jawa Tengah ‐ 1.200 400 ‐ ‐ ‐

3. Jambi 55.000 7.000 ‐ 8.400 ‐ ‐

4. Sumba 285.000 7.200 2.400 140.000 ‐ ‐

5. Sumatra Utara ‐ 1.800 600 ‐ ‐ ‐

6. Sulawesi Utara ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

7. Lampung 5.000 1.500 500 ‐ ‐ ‐

8. Papua ‐ 300 100 15.000 ‐ ‐

9. Kalimantan Barat ‐ 700 100 ‐ ‐ ‐

10. Kalimantan Selatan 79.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

11. Banten ‐ 3.150 1050 ‐ ‐ ‐

12. Manado ‐ ‐ ‐ 5.000 ‐ ‐

13. Ambon ‐ ‐ ‐ 3.000 ‐ ‐

14. Bali ‐ 1.200 400 4.000 ‐ ‐

Jumlah 456.500 57.500 16.900 180.400 4.800 4.800

Tabel 4. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun2012.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2012)

Tabel 2. Distribusi Calon Induk Ikan Nila 
Nirwana Tahun 2010.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jabar (2012)

Calon Induk (ekor)

PSNo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Provinsi

Jawa Barat

Banten

Yogyakarta

Jambi

Riau

Sumatra Barat

Sumatra Utara

Kalimantan Barat

NTB

Jumlah

PS

‐

‐

‐

‐

‐

5.000

‐

‐

‐

5.000

Betina

79.900

300

300

‐

‐

3.098

‐

‐

‐

83.598

GPS

1.700

‐

‐

35.000

50.000

‐

5.000

10.000

5.000

106.700

Jantan

23.970

100

100

‐

‐

1.285

‐

‐

‐

25.455
Gambar 3. Skema Pengembangan Benih Ikan Nila Nirwana
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat

DJPB ‐ KKP SATGAS INDUK/PAKAR

UPTD BPBIAT Wanayasa

BBI Kab/Kota se Jabar
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No.

 
Wilayah

Calon Induk PS Calon Induk PS
Calon Induk 

GPS
Calon Induk GPS

(uk. 1‐2 dan
3‐5 cm)

�(ekor) �(ekor)
(uk. 1‐2 dan 3‐

5 cm)
�(ekor) �(ekor)

1 Jawa Barat 4.000 12.205 4.125

2 Jawa Tengah

3 Jambi

4 Sumatera Barat 3.120 690

5 Sumatera Utara

6 Gorontalo 15.000

7 Sulut/Manado 10.000 240

8 Papua 5.000

9 Kalimantan Barat 800

10 Kalimantan Selatan

11 Banten

12 Bandar Lampung 50.000 600 200

13 Ambon

14 Batam

15 Kerpri

16 Bali 600 200 5.000

17
Nangroe Aceh 
Darussalam

300 100

Jumlah Total 69.800 17.065 5.315 20.000 0 0

Tabel 5. Distribusi Calon Induk Ikan Nila Nirwana Tahun 2013.

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Jawa Barat (2013)

IKAN PATIN
  Ikan Patin merupakan salah satu 

komoditas program Industrialisasi dari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Republik Indonesia. Dalam budidaya ikan 

air tawar, ikan patin cukup berkembang 

dan daerah sebarannya cukup luas. 

Produksi ikan paton terbesar di Indonesia 

ada di Sumatra selatan, tetapi pemasok 

benih terbesar di Indonesia adalah dari 

Jawa Barat yang berpusat di Balai 

Pengembangan Budidaya Air Tawar 

(BPBAT) Cijengkol Subang, yang merupa‐

kan UPT dinas Perikanan dan Kelautan 

Provinsi Jawa Barat. Benih Ikan Patin dari 

Jawa Barat telah tersebut ke Kabupaten/ 

kota di Jawa Barat maupun ke luar 

Provinsi Jawa Barat seperti Banten, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, lampung, Sumatera 

Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, 

Kalimantan Barat. 

  Produksi benih patin di Jawa Barat 

terus berkembang, sehingga Jawa Barat 

mempunyai peranan terbesar (yaitu 60%) 

terhadap pemenuhan kebutuhan benih 

patin nasional.

  Atas prestasi yang membanggakan ter‐

sebut, perjuangan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Provinsi Jawa Barat tidak berhenti 
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Barat perbenihan ikan Nila Nirwana terus 

dikembangkan dalam skema pengembangan 

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Kuster 

Perbenihan Ikan Nila Nirwana dengan Visi 

dalam pengembangan sistem perbenihan ikan 

nila nirwana adalah sebagai berikut: “Jawa 

Barat Sebagai Penghasil Benih Ikan Nila 

Nirwana di Asia Tenggara”. Visi tersebut 

dicapai melalui beberapa Misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas induk 

unggul ikan nila nirwana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan kawasan perbenihan ikan 

nila nirwana.

3. Mewujudkan ikan nila nirwana sebagai 

komoditas unggulan dan andalan perikanan 

nasional dan Asia Tenggara.



Gambar 5. Kantor UPTD BPBAT Cijengkol, Subang. (Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat)

PENUTUP
Dari uraian di atas, dapat ditarik beberapa 

catatan sebagai berikut:

• Sampai saat ini Benih Ikan Nila Nirwana 

telah dikembangkan di 117 Unit Pembe‐

nihan Rakyat (UPR) yang tersebar di 12 

kab/kota di Jawa Barat dan telah dikem‐

bangkan/tersebar ke lebih dari 21 provinsi 

di Indonesia. Sengan kata lain, Ikan Nila 

Nirwana telah berkembang dari ujung 

Timur sampai Ujung Barat Indonesia.

• Berdasarkan jumlah benih yang diproduksi 

dan didistribusi tersebut Jawa Barat telah 

berkontribusi sebesar 83% terhadap pe‐

menuhan kebutuhan benih Nila Nirwana 

di tingkat Nasional. 

• Selain memberikan layanan dalam bentuk 

benih, tentunya pembinaan teknis pun 

diberikan kepada BBI provinsi maupun 

kabupaten baik di Jawa Barat maupun di 

luar Jawa Barat, sehingga UPTD Wanayasa 

saat ini telah menjadi pusat pelatihan 

pembenihan ikan Nila Nirwana. Selain itu 

Permintaan pembinaan teknis terus ber‐

datangan dari luar provinsi Jawa Barat, 

bahkan kunjungan dari luar provinsi ke 

UPTD Wanayasa terus berdatangan.

• Dalam Komoditas perikanan air tawar 

khususnya pada produksi benih Ikan Nila 

Nirwana dan Ikan Patin, keinginan Jawa 

Barat sebagai Sentra produksi benih 

(sebagaimana tertuang dalam CG 4) telah 

terwujud. 

Gambar 6. Proyeksi Produksi 
Ikan Patin, Kebutuhan 
Larva dan Induk Patin 
Tahun 2010‐2014.
Sumber: hasil analisis proyeksi
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LATAR BELAKANG
ndang‐undang nomor 32 tahun 2009 

Utentang Perlindungan dan Pengelola‐
an Lingkungan Hidup dalam pasal 42 

dan 43 secara eksplisit mengamanatkan 
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Wajib mengembangkan dan menerapkan ins‐
trument ekonomi lingkungan hidup. Salah sa‐
tu instrument tersebut adalah pengembangan 
imbal jasa lingkungan (IJL). Mekanisme imbal 
jasa lingkungan (IJL) merupakan mekanisme 
alternative yang menghubungkan pihak hulu 
dan hilir, memerlukan pendekatan berbasis 
lanskap dan intergratif antara berbagai peng‐
guna lahan dan harus sejalan dengan rencana 
penggunaan lahan setempat, rencana penge‐
lolaan hutan, air dan prioritas pembangunan.
  Imbal jasa lingkungan adalah suatu 

• Ir. Rika Rachmatika MP* dan M. Rezha Sopiyana, Amd**

mekanisme untuk memperbaiki ketersediaan 
jasa lingkungan, meliputi:
• Penyedia jasa lingkungan menerima imbal‐

an atas usahanya dalam melindungi dan 
merehabilitasi jasa lingkungan.

• Pemanfaat jasa lingkungan memberikan 
imbalan kepada penyedia jasa lingkungan.

• Pemberian imbalan jasa lingkungan bersifat 
kondisional bagi kedua belah pihak.

• Keterlibatan pihak terkait bersifat sukarela.

  Menurut Sriyanto (2007 dalam IPB 2012), 
jasa lingkungan adalah jasa yang diberikan 
oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan 
yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan 
secara langsung maupun tidaklangsung oleh 
para pemangku kepentingan (stakeholders) 
dalam rangka membantu memelihara dan/ 
atau meningkatkan kualitas lingkungan dan 
kehidupan masyarakat dalam mewujudkan 
pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan. 
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  Definisi menurut RUPES, jasa lingkungan 
adalah penyediaan, pengaturan, penyokong 
proses alami,dan pelestarian nilai budaya oleh 
suksesi alamiah dan manusia yang ber‐
manfaat bagi keberlangsungan kehidupan. 
Dengan demikian, pemanfaatan jasa ling‐
kungan adalah upaya pemanfaatan potensi 
jasa (baik berupa jasa penyediaan, jasa 
pengaturan, jasa budaya, maupun jasa pen‐
dukung) yang diberikan oleh fungsi ekosistem 
dengan tidakmerusak dan tidak mengurangi 
fungsi pokok ekosistem tersebut.
  Sedangkan menurut Wunder (2005)  
definisi IJL sebagai sebuah transaksi sukarela 
dengan kerangka kerja yang dinegosiasikan 
dimana terdapat jada lingkungan yang dapat 
terukur atau adanya penggunaan lahan untuk 
memelihara jasa lingkungan yang dikandung‐
nya yang kemudian jasa lingkungan tersebut 
dibeli oleh minimal satu pembeli dari minimal 
satu penyedia jasa lingkungan jika dan hanya 
jika penyedia jasa lingkungan memelihara 
keberlangsungan jasa lingkungan yang diper‐
jualbelikan tersebut sesuai dengan ketentuan 
yang disyaratkan saat negosiasi.
  Dengan demikian, Jasa lingkungan adalah 
produk sumberdaya alam hayati dan eko‐
sistemnya yang berupa manfaat langsung 
(tangible) dan/atau manfaat tidak langsung 
(intangible), yang meliputi antara lain: jasa 
wisata alam, jasa perlindungan tata air 
(hidrologi), kesuburan tanah, pengendalian 
erosi dan banjir, keindahan dan keunikan 
alam, penyerapan dan penyimpanan karbon 
(carbon offset). Jasa lingkungan dihasilkan 
dari berbagai jenis penggunaan lahan (hutan 
atau pertanian), juga perairan baik air tawar 
(sungai, danau, rawa) maupun laut. Jasa 
lingkungan dihasilkan dari perpaduan asset 
alami, kualitas manusia, kondisi sosial yang 
kondusif, serta modifikasi teknik.

IDENTIFIKASI TIPE‐TIPE JASA 
LINGKUNGAN
  Jenis jasa lingkungan yang umum diper‐
dagangkan dalam skema jasa lingkungan yang 
sudah dikenal oleh masyarakat global saat ini 
diantaranya adalah (1) jasa lingkungan 
perlindungan tata air, (2) jasa lingkungan 
keanekaragaman hayati, (3) jasa lingkungan 
penyerapan karbon, dan(4) jasa lingkungan 

keindahan alam.
  Jasa‐jasa lingkungan tersebut seluruhnya 
memiliki aspek konservasi dan rehabilitasi 
yang tentu saja memiliki konsukuensi terha‐
dap konteks institusional dari system reward.
  Di Indonesia yang paling polpuler adalah 
komoditas Daerah Aliran Sungai dan konser‐
vasi Biodiversity. Dalam identifikasi komoditas 
jasa lingkungan ini, diuraikan secara rinci des‐
kripsi jenis jasa lingkungan yang akan diper‐
dagangkan dalam skema pembayaran jasa 
lingkungan.

PENYEDIA DAN PEMANFAAT JASA 
LINGKUNGAN
  Penyedia jasa lingkungan adalah peme‐
rintah, badan usaha, kelompok masyarakat 
atau individual yang memiliki akses terhadap 
sumber daya/ekosistem/lahan dan dapat 
membantu menyediakan/menghasilkan/me‐
ningkatkan produksi jasa lingkungan. Penyedia 
jasa harus dapat menjamin provisi dari jasa 
lingkungan yang disepakati dalam perjanjian 
kontrak. Penyedia jasa lingkungan dapat 
berupa individual pemilik lahan atau group 
yang terorganisasi.

  Pemanfaat jasa lingkungan adalah peme‐
rintah badan usaha, kelompok masyarakat 
atau individual yang memiliki akses terhadap 
jasa lingkungan yang dihasilkan dari alam 
dengan bantuan penyedia keberlangsungan 
jasa lingkungan. Pemanfaat jasa lingkungan 
dari sector privat, dapat berupa perusahaan 
atau group perusahaan, misalnya operator 
pariwisata.

  Secara umum, pihak yang dapat bertin‐
dak sebagai penyedia dan pemanfaat adalah 
pemerintah pusat, pemerintah daerah dan 
pemerintah Negara lain, perusahaan swasta/ 
badan usaha, kelompok masyarakat/masyara‐
kat adat, dan individual.

  Imbal jasa lingkungan dapat dilaksana‐
kan diantara penyedia dan penerima manfaat 
jasa lingkungan dalam kerangka:
1. Pemerintah dengan Pemerintah.
2. Pemerintah dengan swasta.
3. Pemerintah dengan masyarakat.
4. Masyarakat dengan Masyarakat.
5. Masyarakat dengan Swasta.
6. Swasta dengan Swasta.
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Beberapa contoh Implementasi mekanisme Jasa Lingkungan 
(1) PJL Pemerintah dengan Pemerintah
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(2)  PJL Pemerintah dengan Swasta
      Departemen Kehutanan (Pustanling) dengan masyarakat Lampung

(3)  PJL Masyarakat dengan Masyarakat
      Masyarakat Rinjani ‐ Lombok 

Gubernur Banten
Ketua  FKDC

Direktur Utama 
Krakatau Tirta Industri

NOTA
SEPAHAM

Rehabilitasi, Pemeliharaan, 
dan Pelestarian DAS

MEKANISME IMBAL JASA LINGKUNGAN

PERJANJIAN
Imbal Jasa
Lingkungan

KETUA HARIAN 
FKDC

Direktur Utama 
Krakatau Tirta Industri (PT)

Kelompok Tani Karya 
Muda Citaman

Kelompok Tani Maju 
Bersama Cibojong

1

2

3

Imbal Jasa Lingkungan di CIDANAU

(4)  PJL Masyarakat dengan swasta
      Masyarakat Cidanau Banten dengan Krakatau steel
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IMPLEMENTASI JASA LINGKUNGAN 
DI JAWA BARAT
  Pelaksanaan kegiatan jasa lingkungan 
sudah dimulai sejak tahun 2009 atas 
kerjasama BPLHD dengan LP3ES Jakarta (Bpk 
Munawir). Awalnya merupakan fasilitator 
antar pihak swasta sebagai pengguna jasa 
yang terletak di hilir dengan penghasil jasa 
yaitu para petani yang terletak di hulu 
sebagai pelaku konservasi lingkungan. Dari 
pertemuan‐pertemuan dan FGD yang dilaku‐
kan maka terbentuk kelompok kecil yang 
bergerak dalam bidang jasa lingkungan,  
pada tahun 2010 telah ditandatangani  MOU 
antara petani  Syurga Air dan  petani Cikole di 
Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung 
Barat sebagai penyedia jasa lingkungan 
dengan PT Aetra Jakarta dan Pustanling 
Departemen Kehutanan sebagai pemanfaat/ 
pengguna jasa lingkungan.
  Pada tanggal 1 Oktober 2012 telah 
ditetapkan Surat Keputusan Gubernur nomor 
660/Kep.1176‐BPLHD/2012 tentang Kelom‐
pok Kerja Jasa Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat, yang beranggotakan antara pemerin‐
tah, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam SK 
tersebut yang ditunjuk sebagai Ketua Harian 
adalah Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat 
dengan sekretaris adalah Kepala BPLHD 
Provinsi Jawa Barat. Dengan bidang bidang 
yang terdiri dari:

1. Bidang Pendidikan dan Ke‐
agamaan, Ketua Kepala Bidang 
sos ia l  dan  Budaya  pada  
Bappeda Provinsi Jawa Barat 

2. Bidang Kewilayahan, Ketua 
Kepala Bidang Fisik pada 
Bappeda Provinsi Jawa Barat

3. Bidang Inisiasi Implementasi, 
Ketua Kepala Bidang Konser‐
vasi Sumber Daya Alam dan 
Mitigasi Bencana pada BPLHD 
Prov Jawa Barat

4. Bidang Kesekretariatan, Ketua 
Kasubbid Konservasi Sumber 
Daya Alam pada BPLHD Prov 
Jawa Barat.

Aktivitas Bidang Inisiasi Implemnetasi 
sebagai realisasi SK Gubernur di atas yakni:
1. Melakukan inisiasi di DAS Citarik Kabupa‐

ten Sukabumi dengan melibatkan BLH 
Kabupaten Sukabumi, Camat, Kelompok 
masyarakat dan Perusahaan swasta serta 
Taman Nasional Pangrango dan Halimun 
Salak sebanyak 5 kali pertemuan. Berda‐
sarkan hasil inisiasi tersebut teridentifikasi 
bahwa telah terjadi kerjasama:

 a. CSR Bank Mandiri Sukabumi dengan 
Arum Jeram.

 b. Taman Nasional Gunung Pangrango 
dengan LSM Caldera.

 c. Perusahaan Minuman Pocari sweet 
dengan LSM Gamelan.

 Selain kerjasama yang telah dibangun, di 
Kabupaten Sukabumi masih memungkin‐
kan kerjasama lainnya, namun masih di‐
perlukan pembinaan lebih lanjut.

2. Melakukan inisiasi mekanisme imbal jasa 
lingkungan di Sub Das Citarik Kabupaten 
Sumedang dengan melibatkan  Kelurahan 
dan Kecamatan, Yayasan Peduli Citarum 
(Bp Didin), Perusahaan minuman Coca 
Cola dan  Yayasan Bina Usaha Lingkungan 
(YBUL). Pada tanggal 25 Juni 2013 telah 
terjadi penandatanganan MOU petani 
Desa Pakuwon Kecamatan Tegalmanggung 
Kabupaten Sumedang dengan Coca Cola 
Foundation Indonesia (CCFI) dan Yayasan 
Bina Usaha Lingkungan (YBUL). 
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I. PENDAHULUAN
aat ini pemikiran sebagian besar 

Spetani di Indonesia selalu bertumpu 
pada penggunaan pupuk anorganik 

dalam mengusahakan tanaman untuk men‐
dapatkan produksi yang tinggi tanpa diikuti 
oleh kesadaran terhadap kemungkinan 
dampak negatif yang ditimbulkan.
  Penggunaan pupuk anorganik secara 
berlebihan dan terus‐menerus dalam jangka 
waktu yang lama, dapat menyebabkan 
degradasi (menurunnya) kesuburan tanah, 
sehingga tidak mampu mengikat unsur hara 
dengan baik (Suharto, 2000). Pada kondisi 
seperti ini kemungkinan terjadi inefisiensi 
pemanfaatan unsur hara menjadi lebih besar, 
sehingga dibutuhkan upaya penanggulangan. 
Penggunaan bahan organik seperti kotoran 
sapi merupakan salah satu upaya yang dapat 
dilakukan untuk memperbaiki kesuburan 
tanah, baik kesuburan fisik, kimia maupun 
biologi (Thorne, 1979). 
  Yang dimaksud bahan organik adalah sisa 
bahan tanaman dan ternak, terutama yang 
telah mengalami proses perombakan seperti 
pupuk kandang, pupuk hijau dan kompos. 
Menurut Sarief (1984) pupuk kandang mem‐
punyai beberapa sifat yang lebih baik dari 
pupuk alam lainnya maupun dari pupuk 
buatan. Sifat‐sifat baik tersebut antara lain: 
(a). merupakan humus, dan (b) sebagai sum‐
ber hara nitrogen, fospor dan kalium, yang 
amat penting bagi pertumbuhan dan per‐
kembangan tanaman. Sarwani, dkk, (1993) 

PENGELOLAAN�

KOMPOS�
KOTORAN�SAPI

menyatakan bahwa secara keseluruhan, 
bahan organik dari kotoran ternak lebih baik 
dari pada pupuk hijau atau sisa tanaman. 
Selanjutnya Anty (1987) menyatakan bahwa 
bahan organik yang berasal dari kotoran sapi 
mempunyai kelebihan dibanding dengan 
bahan organik yang berasal dari kotoran 
ayam. Hal tersebut disebabkan urine sapi 
mengandung zat perangsang tumbuh yang 
dapat digunakan sebagai pengatur tumbuh 
diantaranya adalah asam indol asetat (AIA).
  Pupuk kandang yang baru diangkat dari 
kandang, biasanya temperaturnya masih 
ting‐gi (panas), oleh sebab itu tidak boleh 
langsung diberikan ke tanah dekat perakaran 
tanaman. Inoko (1984) menyatakan bahwa, 
apabila bahan organik diberikan langsung ke 
dalam tanah, pertumbuhan tanaman dapat 
mengalami gangguan akibat proses immobi‐
lisasi N dan reduksi yang hebat dalam tanah. 
Untuk menghindari gangguan pada tanaman, 
maka bahan organik yang diberikan sebaik‐
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nya dibokashi atau dikomposkan. Bahan 
Organik yang melalui proses pengomposan 
yang baik dapat berperan sebagai plant 
growth regulator dalam bentuk senyawa 
organik (Hardjowigeno, 1987).

2. PERANAN BAHAN ORGANIK 
TERHADAP KESUBURAN TANAH
  Bahan organik merupakan parameter 
kesuburan tanah yang penting, karena di 
samping sebagai bahan amelioran, bahan 
organik dalam tanah dapat menghasilkan 
hara N, P, K, Ca, Mg dan S tanah (Nursyamsi 
dkk, 2001). Meningkatnya kesuburan tanah 
dengan pemberian bahan organik, akan 
meningkatkan produktivitas tanah.
  Kesuburan tanah adalah suatu keadaan 
tanah di mana tata air, udara, dan unsur hara 
dalam keadaan cukup, seimbang dan terse‐
dia sesuai kebutuhan tanaman (Sarief, 1984). 
Dari pengertian tersebut maka kesuburan 
tanah mengandung arti sebagai kesuburan 
fisik, kesuburan kimia, dan kesuburan biologi 
tanah, karena semuanya menentukan tingkat 
kesuburan tanah secara keseluruhan. 

Peranan Bahan Organik Tanah terhadap 
fisika tanah
  Bahan organik dapat memperbaiki kuali‐
tas tanah, yaitu: membentuk agregat dari 
partikel tanah, memperbaiki struktur tanah, 
memperbaiki aerasi tanah serta merangsang 
pertumbuhan akar. Akar tanaman mudah 
menembus lebih dalam dan luas sehingga 
tanaman lebih kokoh dan mampu menyerap 
hara tanaman serta air lebih banyak. 
Perbaikan agregasi tanah akan memperbaiki 
permeabilitas dan peredaran udara tanah. 
  Bahan organik juga menjadikan fluktuasi 
temperatur tanah lebih kecil. Tanah yang 
kandungan bahan organiknya tinggi, lebih 
mudah diolah daripada yang kandungan 
bahan organiknya rendah, tidak membentuk 
kerak (crust) dan tidak merekah besar (crack) 
jika kekeringan dan mempunyai tingkat keke‐
rasaan yang rendah. Dengan lengkapnya 
lubang‐lubang atau pori‐pori tanah yang 
baik, tanaman akan dapat menyerap air dan 
udara yang seimbang (Sarief, 1984). Sedang‐

kan tanah yang miskin bahan organik akan 
berkurang daya menyangga hara dan ber‐
kurang koefisien pupuk karena sebagian hara 
hilang dari lingkungan perakaran. Dengan 
kandungan bahan organik yang tinggi, daya 
pegang tanah terhadap hara yang diberikan 
makin meningkat, terutama hara N dan K 
yang mudah tercuci, apalagi pada tanah‐
tanah yang bertekstur pasir.

Peranan Bahan Organik Tanah terhadap 
kimia tanah
  Bahan organik menyediakan sebagian 
dari kapasitas tukar kation (KTK) tanah dapat 
mencapai 30‐70% total KTK tanah. KTK yang 
tinggi penting untuk memegang pupuk 
anorganik yang diberikan dan meningkatkan 
daya sangga (buffer) dari tanah, sehingga 
tanaman dapat terhindar dari beberapa 
cekaman seperti kemasaman tanah dan 
keracunan beberapa unsur seperti  Al, Fe dan 
Mn (Adiningsih dan Rochayati, 1987). 
  Selanjutnya Hakim (1986) menyatakan 
bahwa di samping dapat menambah unsur 
hara ke dalam tanah, juga dapat memper‐
tinggi humus, memperbaiki struktur tanah 
juga dapat mendorong kehidupan jasad 
renik. Bahan organik juga meningkatkan 
ketersediaan beberapa unsur hara seperti N, 
P, K dan S. Peranan bahan organik sebagai 
komplek serapan anion (fosfat, silikat, nitrat, 
sulfat dan lain‐lain) juga sangat penting dan 
selama ini kurang mendapat perhatian. 
Justru peranan bahan organik sebagai 
pengikat anion lebih besar daripada pengikat 
kation. Perombakan bahan organik akan 
melepas unsur‐unsur hara seperti N, P, K, S 
dan beberapa unsur lain. Bahan organik 
dapat menigkatkan efisiensi pemupukan 
karena nuilai KTK yang tinggi. Di samping itu 
bahan organik dapat mengkelat (chelation) 
kation‐kation racun seperti Al, Fe, Mn 
sehingga dapat mengurangi keracunan. Oleh 
sebab itu bahan organik juga dapat mengu‐
rangi kebutuhan kapur.

Peranan Bahan Organik Tanah Terhadap 
Biologi Tanah
  Bahan organik tanah adalah sumber 
utama energi bagi aktivitas jasad mikro 
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dan beberapa unsur lain. Bahan organik 
dapat menigkatkan efisiensi pemupukan 
karena nuilai KTK yang tinggi. Di samping itu 
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tanah. Penambahan bahan organik dengan 
C/N rasio tinggi mendorong pembiakan jasad 
renik dan mengikat beberapa unsur harta 
tanaman. Setelah C/N rasio turun, sebagaian 
jasad mikro mati dan melepaskan kembali 
unsur hara ke tanah. Bahan organik merupa‐
kan sumber utama energi bagi aktivitas jasad 
mikro tanah. Sosrosoediardjo, (1979) menya‐
takan bahwa bahan organik yang akan 
digunakan sebagai pupuk sebaiknya mem‐
punyai perbandingan C/N yang mendekati 
C/N tanah, yaitu 10‐12. Penambahan bahan 
organik dengan C/N ratio tinggi mendorong 
pembiakan jasad renik dan mengikat 
beberapa unsur hara tanaman.

3. PENGOMPOSAN 
  Pengomposan adalah proses pengu‐
bahan oleh jasad renik secara konstan oleh 
aktivitas mikroba dari suatu suksesi berbagai 
jasad renik yang masing‐masing memiliki 
kondisi tertentu dengan waktu yang relatif 
terbatas. Kompos merupakan salah satu 
pupuk organik yang potensinya dapat 
memperbaiki sifat kimia, fisika dan biologis 
tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, 
menambah kemampuan tanah menahan air 
dan meningkatkan ketersediaan unsur mikro 
dan tidak menimbulkan polusi lingkungan.
  Ada beberapa alasan mengapa bahan‐
bahan organik itu harus dikomposkan ter‐
lebih dahulu, karena: (a) Tidak selalu mem‐
punyai pupuk kandang atau bahan organik 
lainnya pada saat diperlukan. Jadi pembuat‐
an kompos merupakan cara penyimpanan 
bahan organik sebelum digunakan sebagai 
pupuk; (b) Struktur bahan organik segar 
sangat kasar dan daya ikatnya terhadap air 
kecil. Bila langsung dibenamkan maka akan 
mengakibatkan tanah menjadi sangat ber‐
derai; (c) Bila tanah cukup mengandung 
udara dan air peruraian bahan organik itu 
akan berlangsung dengan cepat. Akibatnya 
jumlah CO2 dalam tanah akan meningkat 
dengan cepat, sehingga pertumbuhan 
tanaman menjadi terganggu, (d) Bahan segar 
pada peruraiannya hanya sedikit sekali 
memberikan humus dan unsur‐unsur hara ke 
dalam tanah.

Tempat Pembuatan dan Peyimpanan
  Sebelum pembuatan kompos perlu 
disiapkan tempat untuk pembuatan dan 
peympanan kompos. Tempat pembuatan 
hendaknya dipilih dekat dengan sumber 
bahan pokok pembuatan kompos, tidak 
tergenang air.
  Tempat pembuatan dan penyimpanan 
kompos perlu dibuat saung dengan lantai 
dan dinding yang kedap air. Hal ini ditujukan 
agare kompos selama dalam pembuatan dan 
penyimpanan tidak terkena air hujan atau‐
pun sinarmatahari langsung.

Alat dan Bahan
Untuk membuat 1 ton kompos kotoran sapi 
diperlukan:
 ▪ Kotoran sapi 800 kg
 ▪ Abu sekam 100 kg
 ▪ Kalsit (dolomit, gamping) 20 kg
 ▪ Serbuk gergaji 50 kg
 ▪ Mikroorganisme/decomposer 
  (sesuai dosis  yang dianjurkan)
 ▪ Air secukupnya

  Kotoran sapi merupakan bahan pokok 
pembuatan kompos.  Abu sekam kalsit dan 
serbuk gergaji berfungsi untuk memperbaiki 
pH, sehingga proses perombakan oleh 
mikroba berjalan baik dan pelengkap 
kebutuhan kalium. Starter/mikroorganisme 
berguna untuk pengembangan bakteri 
(bahan aktif) pembusuk yang menguntung‐
kan sehingga proses pembuatan kompos 
dapat lebih cepat. Bahan aktif pegomposan 
sudah banyak beredar di pasaran, merek 
dagang seperti: Stardek, Orgadek, EM4 dapat 
diperoleh di toko pestisida. Air digunakan 
untuk membantu penghancuran dan men‐
ciptakan kelembaban kompos agar mikroba 
dapat tumbuh dengan baik.

Proses Pembuatan
▪ Campurkan pupuk kandang, abu sekam, 

kalsit dan serbuk gergaji dengan merata.
▪ Semprotkan/taburkan mikroorganisme 

(dekomposer) secara merata ke dalam 
campuran tersebut. Pertahakan kadar air 
50‐60% (cukup lembab).

▪ Campuran tersebut disimpan dan ditum‐
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pukkan dengan tinggi minimal satu meter, 
dengan ketebalan setiap lapisan 20‐25 cm.

▪ Setiap minggu tumpukan bahan kompos 
tersebut dibalikkan sambil ditambahkan 
air, kemudian tutup kembali dengan terpal.

▪ Waktu pengolahan kompos selama 21 hari 
(3 minggu).

▪ Ciri kompos yang telah siap untuk diguna‐
kan diantaranya adalah berwarna kehitam‐
an, remah seperti tanah dan tidak berbau.

  Komposisi kimia kotoran sapi segar dan 
kompos kotoran sapi dapat dilihat pada Tabel 
berikut:

Tabel.  Komposisi kimia kompos kotoran sapi dengan 
pakan utama jerami padi fermentasi  sebagai berikut:

Kotoran 
Sapi 

Segar

85

04

0,1

‐

‐

Komposisi 
kimia

Kadar air

pH

Total N

P2O5

K2O

CaO

MgO

C/N

Kompos 
Kotoran 

Sapi

51,15

8,8

0,89
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Suriaperman dan Y. Surdianto.2001.

4. PUPUK KOMPOS UNTUK MENING‐
KATKAN PRODUKSI PADI SAWAH

  Pemakaian pupuk buatan untuk tanaman 
padi sawah, telah diperkenalkan kepada pe‐
tani secara massal, bersamaan dengan pelak‐
sanaan program intensifikasi Bimas sejak 
akhir tahun 1960‐an. Sebelum itu, petani 
biasanya menggunakan pupuk kandang dan 
abu dapur dalam jumlah terbatas. Dengan 
pemakaian bibit unggul yang tanggap ter‐
hadap pemupukan, maka pupuk buatan 
(pupuk anorganik) seperti Urea, TSP dan KCl 
memberikan sumbangan nyata terhadap 
peningkatan produksi padi nasional. Sejak 
itu, petani selalu menggunakan pupuk buat‐
an untuk tanaman padi sawah dan menge‐
sampingkan pupuk organik karena lebih mu‐
dah dan murah memanfaatkan pupuk pabrik 
serta cepat mendapat respon tanaman padi 
yang jelas.

  Akibat penggunaan pupuk pabrik dalam 
waktu lama, timbul akibat sampingan, yaitu:  
sifat fisik tanah memburuk, tanah menjadi 
padat, terjadi penimbunan fosfat, keadaan 
mikrobiologi tanah kurang serasi sehingga 
kegiatan jasad mikro tanah merosot. Hal ini 
disebabklan karena kadar bahan organik 
tanah telah menurun. Kadar bahan organik 
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tanah merupakan kunci utama kesehatan 
tanah, secara fisik, kimia dan biologi. Oleh 
karena itu, upaya memperbaiki kesehatan 
tanah dilakukan melalui pengelolaan bahan 
organik.
  Penggunaan kompos pada lahan sawah 
irigasi mampu meningkatkan hasil padi, dan 
kualitas lahan dengan biaya murah serta 
menjadikan petani lebih mandiri atau tidak 
menggantungkan diri pada  pupuk anorganik.  
Hasil Penelitian Fagi dan Partohardjono 
(1982) dalam Adiningsih dan Soepartini 
(1995) menunjukkan bahwa penambahan 5 
ton pupuk kandang per hektar dan jerami 
padi yang dibakar disertai pemupukan NPK, 
dapat meningkatkan hasil padi sebanyak 1,0 
ton lebih tinggi dari pada pemupukan NPK 
saja. Oleh sebab itu, pada tanaman padi 
sawah pupuk kompos yang berasal dari 
kotoran sapi cukup diberikan dengan takaran 

5 ton/ha.
  Suharto (2000) dengan tegas menekan‐
kan bahwa penggunaan pupuk organik 
kompos pada lahan pertanian memberi 
manfaat, yaitu:
a) Mampu menggantikan atau mengefektif‐

kan penggunaan pupuk kimia (anorganik) 
sehingga biaya pembelian pupuk dapat 
ditekan.

b) Bebas dari biji tanaman liar (gulma), 
bakteri pathogen, phytotoxin serta parasit 
dan telur‐telurnya.

c) Tidak berbau dan mudah digunakan.
d) Menyediakan unsur hara yang seimbang 

dalam tanah.
e) Meningkatkan populasi mikrobia tanah, 

sehingga struktur tanah tetap gembur.
f) Memperbaiki derajat keasaman (pH) 

tanah.
g) Peningkatan produksi antara 10‐30%. 
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PETANI
ir merupakan senyawa kimia yang 

Asangat penting bagi kehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain‐

nya. Hampir semua kegiatan yang dilakukan 
manusia membutuhkan air. Faktor penting 
yang mempengaruhi pemanfaatan air adalah 
kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas dan 
kualitas air ditentukan oleh senyawa‐senyawa 
kimia dan mikroorganisme yang terdapat di 
dalamnya. 
  Air yang digunakan oleh manusia 
umumnya adalah air permukaan tawar dan air 
tanah murni, sedangkan pada daerah kering, 
sebagian kebutuhan airnya berasal dari 
lautan. Peningkatan kebutuhan air tidak hanya 
disebabkan oleh peningkatan jumlah pen‐
duduk, tetapi juga oleh peningkatan taraf 
hidup untuk keperluan rumah tangga, in‐
dustri, pertanian, perkebunan, dan lain‐lain.
  Persaingan penggunaan air untuk kebu‐
tuhan sehari‐hari dan kebutuhan penunjang 
seperti industri serta buruknya kualitas air 
menyebabkan terjadinya krisis air. Krisis air 
tersebut dapat teratasi dengan melakukan 
berbagai inovasi teknologi di sektor air yang 
berbasis lingkungan. Inovasi teknologi ling‐
kungan di sektor air mencakup empat bidang, 
yaitu:
1. Teknologi konservasi air tanah
  Konservasi air tanah merupakan suatu 
usaha meresapkan air hujan ke dalam tanah 
baik secara alami maupun artifisial (buatan). 
Masuknya air hujan ke dalam tanah secara 
alami terjadi pada daerah‐daerah yang porus 
misalnya sawah, tanah lapangan, permukaan 
tanah yang terbuka, hutan, halaman rumah 
yang tidak tertutup, dan lain‐lain. Sedangkan 
secara buatan, dibutuhkan daerah‐daerah 
berpori. Air hujan yang jatuh pada daerah 
berpori akan meresap ke dalam tanah sebagai 
air infiltrasi, selanjutnya air tersebut meresap 
hingga memasuki daerah akuifer dan akhirnya 
menjadi air tanah.
  Salah satu teknologi yang digunakan 

INOVASI�TEKNOLOGI�AIR

untuk konservasi air tanah adalah sistem 
Webio (Well‐Biopore). Sistem Webio adalah 
menggabungkan desain sumur resapan dan 
lubang resapan biopori menjadi sebuah 
sistem peresapan air yang efektif. Sistem ini 
lebih efektif dari metode konservasi lahan dan 
air tanah dengan sistem danau buatan 
ataupun vegetasi, karena tidak memerlukan 
pembebasan lahan secara khusus yang 
membuang waktu, tenaga dan biaya. Sistem 
Webio juga bersifat seperti web, dimana 
antara titik Webio yang satu dan yang lain 
adalah satu kesatuan seperti jejaring yang 
dikoordinasikan langsung oleh tiap desa 
ataupun batas administratif lain.
  Sebagai kesatuan sistem yang memadu‐
kan keunggulan dari metode‐metode konser‐
vasi air, sistem Webio memiliki beberapa 
komponen pokok dengan penamaan, struktur, 
dan fungsi yang berbeda‐beda tergantung 
penempatan dalam jaringan Webio. Dimensi 
tiap struktur juga sudah dianalisa berdasarkan 
data rerata curah hujan dan limpasan 
permukaan yang terjadi di Pulau Jawa. 
  Keunggulan inovasi teknologi Webio di‐
bandingkan dengan teknologi konservasi lain‐
nya adalah: (a) Cocok digunakan untuk kawas‐
an yang secepatnya memerlukan peresapan 
air, (b) Cukup dengan memanfaatkan saluran 
drainase yang sudah ada, (c) Dapat memper‐
baiki kesuburan tanah, dan (d) Meningkatkan 
peran serta masyarakat secara aktif. 

Gambar 1. Saluran peresap air hujan. 
(Sumber: www.biopori.com)
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tanah merupakan kunci utama kesehatan 
tanah, secara fisik, kimia dan biologi. Oleh 
karena itu, upaya memperbaiki kesehatan 
tanah dilakukan melalui pengelolaan bahan 
organik.
  Penggunaan kompos pada lahan sawah 
irigasi mampu meningkatkan hasil padi, dan 
kualitas lahan dengan biaya murah serta 
menjadikan petani lebih mandiri atau tidak 
menggantungkan diri pada  pupuk anorganik.  
Hasil Penelitian Fagi dan Partohardjono 
(1982) dalam Adiningsih dan Soepartini 
(1995) menunjukkan bahwa penambahan 5 
ton pupuk kandang per hektar dan jerami 
padi yang dibakar disertai pemupukan NPK, 
dapat meningkatkan hasil padi sebanyak 1,0 
ton lebih tinggi dari pada pemupukan NPK 
saja. Oleh sebab itu, pada tanaman padi 
sawah pupuk kompos yang berasal dari 
kotoran sapi cukup diberikan dengan takaran 

5 ton/ha.
  Suharto (2000) dengan tegas menekan‐
kan bahwa penggunaan pupuk organik 
kompos pada lahan pertanian memberi 
manfaat, yaitu:
a) Mampu menggantikan atau mengefektif‐

kan penggunaan pupuk kimia (anorganik) 
sehingga biaya pembelian pupuk dapat 
ditekan.

b) Bebas dari biji tanaman liar (gulma), 
bakteri pathogen, phytotoxin serta parasit 
dan telur‐telurnya.

c) Tidak berbau dan mudah digunakan.
d) Menyediakan unsur hara yang seimbang 

dalam tanah.
e) Meningkatkan populasi mikrobia tanah, 

sehingga struktur tanah tetap gembur.
f) Memperbaiki derajat keasaman (pH) 

tanah.
g) Peningkatan produksi antara 10‐30%. 
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PETANI
ir merupakan senyawa kimia yang 

Asangat penting bagi kehidupan 
manusia dan makhluk hidup lain‐

nya. Hampir semua kegiatan yang dilakukan 
manusia membutuhkan air. Faktor penting 
yang mempengaruhi pemanfaatan air adalah 
kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas dan 
kualitas air ditentukan oleh senyawa‐senyawa 
kimia dan mikroorganisme yang terdapat di 
dalamnya. 
  Air yang digunakan oleh manusia 
umumnya adalah air permukaan tawar dan air 
tanah murni, sedangkan pada daerah kering, 
sebagian kebutuhan airnya berasal dari 
lautan. Peningkatan kebutuhan air tidak hanya 
disebabkan oleh peningkatan jumlah pen‐
duduk, tetapi juga oleh peningkatan taraf 
hidup untuk keperluan rumah tangga, in‐
dustri, pertanian, perkebunan, dan lain‐lain.
  Persaingan penggunaan air untuk kebu‐
tuhan sehari‐hari dan kebutuhan penunjang 
seperti industri serta buruknya kualitas air 
menyebabkan terjadinya krisis air. Krisis air 
tersebut dapat teratasi dengan melakukan 
berbagai inovasi teknologi di sektor air yang 
berbasis lingkungan. Inovasi teknologi ling‐
kungan di sektor air mencakup empat bidang, 
yaitu:
1. Teknologi konservasi air tanah
  Konservasi air tanah merupakan suatu 
usaha meresapkan air hujan ke dalam tanah 
baik secara alami maupun artifisial (buatan). 
Masuknya air hujan ke dalam tanah secara 
alami terjadi pada daerah‐daerah yang porus 
misalnya sawah, tanah lapangan, permukaan 
tanah yang terbuka, hutan, halaman rumah 
yang tidak tertutup, dan lain‐lain. Sedangkan 
secara buatan, dibutuhkan daerah‐daerah 
berpori. Air hujan yang jatuh pada daerah 
berpori akan meresap ke dalam tanah sebagai 
air infiltrasi, selanjutnya air tersebut meresap 
hingga memasuki daerah akuifer dan akhirnya 
menjadi air tanah.
  Salah satu teknologi yang digunakan 

INOVASI�TEKNOLOGI�AIR

untuk konservasi air tanah adalah sistem 
Webio (Well‐Biopore). Sistem Webio adalah 
menggabungkan desain sumur resapan dan 
lubang resapan biopori menjadi sebuah 
sistem peresapan air yang efektif. Sistem ini 
lebih efektif dari metode konservasi lahan dan 
air tanah dengan sistem danau buatan 
ataupun vegetasi, karena tidak memerlukan 
pembebasan lahan secara khusus yang 
membuang waktu, tenaga dan biaya. Sistem 
Webio juga bersifat seperti web, dimana 
antara titik Webio yang satu dan yang lain 
adalah satu kesatuan seperti jejaring yang 
dikoordinasikan langsung oleh tiap desa 
ataupun batas administratif lain.
  Sebagai kesatuan sistem yang memadu‐
kan keunggulan dari metode‐metode konser‐
vasi air, sistem Webio memiliki beberapa 
komponen pokok dengan penamaan, struktur, 
dan fungsi yang berbeda‐beda tergantung 
penempatan dalam jaringan Webio. Dimensi 
tiap struktur juga sudah dianalisa berdasarkan 
data rerata curah hujan dan limpasan 
permukaan yang terjadi di Pulau Jawa. 
  Keunggulan inovasi teknologi Webio di‐
bandingkan dengan teknologi konservasi lain‐
nya adalah: (a) Cocok digunakan untuk kawas‐
an yang secepatnya memerlukan peresapan 
air, (b) Cukup dengan memanfaatkan saluran 
drainase yang sudah ada, (c) Dapat memper‐
baiki kesuburan tanah, dan (d) Meningkatkan 
peran serta masyarakat secara aktif. 

Gambar 1. Saluran peresap air hujan. 
(Sumber: www.biopori.com)
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2. Teknologi pengolahan air bersih
  Teknologi ini bertujuan untuk meme‐
nuhi ketersediaan air bersih untuk kebutuhan 
sehari‐hari dan bahan baku industri. Air yang 
layak diminum memiliki persyaratan secara 
fisik, kimia, dan bakteriologis yang bersifat 
kesatuan sehingga jika salah satu syarat tidak 
terpenuhi maka air tersebut tidak layak untuk 
diminum karena dapat berdampak buruk bagi 
kesehatan. Masalah air bersih yang kurang 
memenuhi syarat untuk proses industri sangat 
berpengaruh terhadap kualitas produk. 
Contohnya, dalam industri makanan dan 
minuman, penggunaan air tidak bersih akan 
berdampak terhadap tumbuhnya mikroorga‐
nisme pantogen yang dapat membahayakan 
kesehatan konsumen.
  Secara garis besar, teknologi pengo‐
lahan air bersih dapat dijelaskan melalui 
diagram berikut:

Gambar 2. Diagram teknologi pengolahan air bersih. 
(Sumber: Wahjono, 1999)

  Selain teknologi‐teknologi tersebut, saat 
ini sedang dikembangkan jenis‐jenis inovasi 
teknologi lainnya, yaitu:

a. Teknologi panel surya
 Teknologi panel surya untuk pengolahan air 
bersih banyak dikembangkan di berbagai 
negara, di antaranya Indonesia dan Australia. 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  
telah menciptakan "Banyu Mili" atau singkat‐
an dari "Banyu Milik LIPI" yang bisa mengolah 
air dari sumber manapun secara singkat dan 
dapat langsung diminum. Komponen alat 
pemurni air tersebut terdiri dari panel surya, 
kabel, filter karbon aktif, filter mikron, lampu 

ultraviolet, accu, selang, dan kran air. Air yang 
diproses akan masuk lewat selang ke filter 
karbon aktif. Di sini, air akan dibebaskan dari 
senyawa kimia berbahaya. Selanjutnya, air 
masuk ke filter mikron untuk memisahkannya 
dari partikel debu. Proses sterilisasi air akan 
berlangsung di dalam saluran dengan sinar 
UV. Setelah proses ini, air akan dikeluarkan 
lewat kran dan sudah siap diminum.
  Perusahaan asal Australia, F Cubed 
membuat alat pengolah air bersih yang 
memanfaatkan teknologi desalinasi dan 
purifikasi air dengan tenaga surya (direct solar 
powered desalination). Prinsip kerja alat ini 
bertumpu pada dua bahan utama, yakni 
metal fabric dan plastik film biodegradable. 
Metal fabric merupakan lapisan kain ber‐
warna hitam yang terpasang pada bagian 
dasar alat. Kain hitam ini mengandung serat 
besi. Warna hitam bertujuan agar kain dapat 
menyerap panas sinar matahari secara mak‐
simal. Serat besi dalam kain berguna untuk 
menambah kemampuan panel memanaskan 
air yang dialirkan di atasnya. Lapisan kain juga 
berfungsi sebagai penyaring. Air hasil peng‐
olahan bisa dikonsumsi setelah dimasak ter‐
lebih dulu. Bahan kedua adalah lapisan plastik 
film di bagian atas yang berfungsi menerus‐
kan sinar ultraviolet dan memerangkapnya di 
dalam.
  Teknologi panel surya memiliki keun‐
tungan‐keuntungan sebagai berikut: (a) 
Mampu menghasilkan air minum bersih siap 
minum tanpa harus difiltrasi dan direbus, (b) 
Hanya menggunakan energi surya, tanpa 
memerlukan listrik atau baterai, (c) Jika 
menggunakan air laut, akan menghasilkan air 

Gambar 3. Teknologi panel surya pengolah air bersih
Sumber: http://nationalgeographic.co.id
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bersih sekaligus garam, (d) Tak hanya bersih 
dari bahan kimia dan logam berat, air destilasi 
juga bebas kuman serta bakteri, (e) Dapat 
digunakan untuk mengolah air sungai, air 
gambut, air hujan, dan air laut menjadi air 
bersih siap minum. 
b. Teknologi biocoagulant
  Koagulan dibutuhkan dalam pengolah‐
an air untuk menggumpalkan partikel‐partikel 
dalam air kotor menjadi suatu gumpalan yang 
lebih besar sehingga gumpalan akan meng‐
endap dan air bersih pun dapat dipisahkan. 
Namun, koagulan yang baik harganya mahal 
dan tidak mudah ditemukan di berbagai 
daerah terpencil. Berdasarkan hal tersebut, 
digunakan inovasi teknologi dengan meman‐
faatkan bahan‐bahan yang tersedia di alam, 
seperti tepung biji tanaman kelor (Moringa 
oleifera) dan kaktus (Opuntia ficus‐indica).
  Tanaman kelor (Moringa oleifera) 
banyak tumbuh di India bagian utara, tetapi 
sekarang sudah menyebar ke mana‐mana ke 
seluruh kawasan tropis, termasuk Indonesia. 
Di Indonesia tanaman kelor dikenal sebagai 
tanaman dengan daun yang kecil‐kecil.
  Bagian tanaman kelor yang digunakan 
untuk menjernihkan air adalah bijinya. Biji 
kelor ditumbuk halus kemudian ditambahkan 
sedikit air hingga menjadi pasta. Pasta 
dimasukkan ke dalam botol yang bersih dan 
ditambahkan satu cup (200 mL) air bersih, lalu 
dikocok selama lima menit hingga tercampur 
sempurna. Dengan cara tersebut, terjadi 
proses aktivitasi senyawa kimia yang terdapat 
dalam bubuk biji kelor. Larutan yang telah  
tercampur dengan koagulan biji kelor disaring 
menggunakan kain kasa dan filtratnya dima‐
sukkan ke dalam 20 liter air yang telah disiap‐

kan kemudian diaduk secara pelan‐pelan 
selama 10‐15 menit. Selama pengadukan,  
butiran biji yang telah dilarutkan akan 
mengikat dan menggumpalkan partikel‐
partikel padatan, mikroba, dan kuman‐kuman 
penyakit di dalam air sehingga membentuk 
gumpalan lebih besar yang mudah meng‐
endap. Setelah satu jam, air bersihnya dapat 
diisap keluar untuk keperluan keluarga.
  Penggunaan tanaman kelor sebagai 
biocoagulant memiliki keuntungan dapat 
melekatkan 90‐99,9% bakteri pada partikel‐
partikel padat serta menjernihkan air. Dengan 
demikian, air yang telah melalui pengolahan 
relatif aman untuk dikonsumsi sebagai air 
minum. Namun, beberapa mikroba patogen 
masih ada peluang tetap berada di dalam air, 
khususnya bila air telah tercemar secara 
berat. Untuk mematikan bakteri pathogen ter‐
sebut, maka air minum harus dimasak ter‐
lebih dahulu. Pengembangan tanaman kelor 
sebagai biocoagulant di Indonesia memiliki 
prospek yang baik karena tanaman ini dapat 
tumbuh dengan baik di setiap daerah.
  Penelitian yang dilakukan oleh Norma 
Alcantar, seorang ilmuwan dari University of 
South Florida AS menemukan bahwa getah 
kental pada tanaman kaktus (Opuntia ficus‐
indica) yang biasanya berfungsi sebagai 
penyimpan air ternyata juga bersifat pengen‐
tal. Hasil uji coba membuktikan terjadinya 
penggumpalan partikel yang mengendap di 
dasar air setelah getah kaktus ditambah air 
dan dicampur dengan sedimen serta bakteri 
pada kadar yang tinggi. Getah tersebut juga 
mengakibatkan 98% bakteri menyatu dan 
memudahkan untuk disaring. Masyarakat di 
negara berkembang seperti Indonesia bisa 

Gambar 5. Tanaman kaktus (Opuntia ficus‐indica)
Sumber: http://galeriilmiah.wordpress.com

Gambar 4. Tanaman kelor (Moringa oleifera)
Sumber: http://kharistya.wordpress.com
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pada kadar yang tinggi. Getah tersebut juga 
mengakibatkan 98% bakteri menyatu dan 
memudahkan untuk disaring. Masyarakat di 
negara berkembang seperti Indonesia bisa 

Gambar 5. Tanaman kaktus (Opuntia ficus‐indica)
Sumber: http://galeriilmiah.wordpress.com

Gambar 4. Tanaman kelor (Moringa oleifera)
Sumber: http://kharistya.wordpress.com



memanaskan sepotong kaktus untuk menge‐
luarkan getahnya, kemudian menambahkan‐
nya ke dalam air yang membutuhkan pemur‐
nian. Meratanya kaktus, keterjangkauan dan 
budaya menjadikan bahan alam tersebut se‐
bagai teknologi pemurnian air yang menarik.

3. Teknologi pengolahan air limbah
  Teknologi pengolahan air limbah harus 
dapat dioperasikan dan dipelihara oleh 
masyarakat setempat. Dengan demikian, tek‐
nologi pengolahan yang dipilih harus sesuai 
dengan kemampuan teknologi masyarakat 
yang bersangkutan. Teknologi pengolahan air 
limbah secara umum terbagi menjadi tiga me‐
tode pengolahan, yaitu: (1) Pengolahan secara 
fisika untuk memisahkan bahan tersuspensi 
berukuran besar yang mudah mengendap 
atau mengapung (gambar 6); (2) Pengolahan 
secara kimia untuk menghilangkan partikel‐
partikel yang tidak mudah mengendap 
(koloid), logam‐logam berat, senyawa fosfor, 
dan zat organik beracun dengan membu‐
buhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan 
(gambar 7); (3) Pengolahan secara biologi 
untuk menurunkan kadar BOD dengan meng‐
gunakan aktivitas mikroorganisme (gambar 8). 
Ketiga metode tersebut dapat dilakukan 
secara individu maupun kombinasi. 
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  Inovasi teknologi lain yang dikembang‐
kan untuk mengolah limbah cair adalah 
teknologi oksidasi dan fitoremediasi

a. Teknologi oksidasi
  Teknologi Advanced Oxidation Processes 
(AOPs) adalah satu atau kombinasi dari 
beberapa proses seperti ozone, hydrogen 
peroxide, ultraviolet light, titanium oxide, 
photo catalyst, sonolysis, electron beam, 
electrical discharges (plasma) serta beberapa 
proses lainnya untuk menghasilkan hydroxyl 
radical (OH). OH adalah spesies aktif yang 
dikenal memiliki oksidasi potensial tinggi 2.8 
V melebihi ozone yang memiliki oksidasi 

62 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

I p t e k I p t e k

Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013 63

potensial hanya 2.07 V. Hal ini membuat OH 
sangat mudah bereaksi dengan senyawa‐
senyawa lain yang ada di sekitarnya.
  Teknologi oksidasi dapat menguraikan 
serta membersihkan senyawa‐senyawa orga‐
nik yang selama ini sulit atau tidak dapat 
diuraikan dengan metode mikrobiologi atau 
membrane filtration. Selain itu, teknologi ini 
dapat diaplikasikan tidak hanya untuk meng‐
olah limbah cair hasil industri, namun dapat 
juga dipergunakan untuk mengolah air minum 
atau air bersih.
  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
pusat penelitian KIM‐LIPI disimpulkan, 
pemanfaatan AOP berupa kombinasi ozon dan 
ultraviolet memiliki beberapa keunggulan di 
antaranya areal instalasi pengolahan air 
limbah yang tidak luas, waktu pengolahan 
cepat, penggunaan bahan kimia sedikit, 
penguraian senyawa organik yang efektif, 
keluaran (output) limbah lumpur (sludge) 
sedikit, dan air hasil pengolahannya dapat 
dipergunakan kembali.

b. Teknologi fitoremediasi
  Fitoremediasi adalah teknologi proses 
dengan menggunakan vegetasi (tanaman) 
baik in situ maupun ex situ untuk meng‐
hilangkan dan memperbaiki kondisi tanah, 
sludge, sedimen, air tanah, air permukaan dan 
air limbah dari kontaminan. Adanya batas 
konsentrasi polutan yang dapat ditolelir oleh 
tumbuhan, menyebabkan teknik fitoremediasi 
biasanya menggunakan jenis‐jenis tumbuhan 
yang toleran terhadap polutan tertentu.
  Jenis tumbuhan yang cocok untuk 
fitoremediasi adalah mampu menyerap tinggi 

Gambar 9. Skema fitoremediasi (sumber: arabidopsis.info)

polutan organik dan anorganik, tumbuh baik 
dalam lahan yang terkontaminasi/toleransi 
tinggi, pertumbuhan cepat dan mudah untuk 
dikontrol. Keuntungan dengan menggunakan 
teknik fitoremediasi diantaranya secara finan‐
sial relatif murah bila dibandingkan dengan 
metoda konvensional, ramah lingkungan dan 
efektif. Keuntungan lainnya dapat memper‐
baiki kualitas tanah, mengurangi kadar polu‐
tan, dan aman digunakan karena mengguna‐
kan materi biologi. Akan tetapi, teknik ini juga 
memiliki keterbatasan yaitu apabila polutan 
tersebut bersifat hidrofobik maka waktu yang 
dibutuhkan untuk mengurangi kadar polutan 
tersebut lama karena berikatan dengan parti‐
kel tanah. Teknik fitoremediasi tidak sesuai 
diterapkan apabila polutan dengan cepat 
menyebar terhadap kesehatan manusia. 
Fitoremediasi dapat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan seperti konsentrasi pencemar, 
banyaknya nutrien yang terkandung di dalam 
pencemar, air dan oksigen. Hal yang dapat 
menghambat fitoremediasi adalah konsen‐
trasi pencemar terlalu tinggi sehingga menye‐
babkan keracunan pada organisme yang 
melakukan fitoremediasi.
  Indonesia memiliki prospek yang meng‐
untungkan dalam penerapan fitoremediasi 
sebagai teknologi pengolahan limbah cair 
karena Indonesia memiliki beragam tanaman 
yang bersifat hiperakumulator seperti eceng 
gondok, mendong, kangkung, akar wangi, dan 
lain‐lain.

4. Teknologi pemanfaatan air
  Perkembangan teknologi pemanfaatan 
sumber daya air untuk menunjang kehidupan 
manusia berkembang secara cepat. Teknologi 
ini berkembang tidak hanya menggunakan 
energi air sebagai pembangkit listrik tetapi 
juga sebagai bahan bakar serta pemotong 
benda‐benda keras. Berikut ini beberapa 
teknologi pemanfaatan air:

a. Teknologi brown energy
  Teknologi brown energy sangat seder‐
hana, yaitu dengan menggunakan battery 
mobil, kita melakukan elektrolisa air H O yang 2

dicampur dengan soda kue atau kalium 
hidroksida (KOH) untuk memperlancar proses 
tersebut. Hasil reaksinya adalah gas Hidrogen‐
Hidrogen‐Oxygen (HHO). Gas HHO ini dicam‐



memanaskan sepotong kaktus untuk menge‐
luarkan getahnya, kemudian menambahkan‐
nya ke dalam air yang membutuhkan pemur‐
nian. Meratanya kaktus, keterjangkauan dan 
budaya menjadikan bahan alam tersebut se‐
bagai teknologi pemurnian air yang menarik.

3. Teknologi pengolahan air limbah
  Teknologi pengolahan air limbah harus 
dapat dioperasikan dan dipelihara oleh 
masyarakat setempat. Dengan demikian, tek‐
nologi pengolahan yang dipilih harus sesuai 
dengan kemampuan teknologi masyarakat 
yang bersangkutan. Teknologi pengolahan air 
limbah secara umum terbagi menjadi tiga me‐
tode pengolahan, yaitu: (1) Pengolahan secara 
fisika untuk memisahkan bahan tersuspensi 
berukuran besar yang mudah mengendap 
atau mengapung (gambar 6); (2) Pengolahan 
secara kimia untuk menghilangkan partikel‐
partikel yang tidak mudah mengendap 
(koloid), logam‐logam berat, senyawa fosfor, 
dan zat organik beracun dengan membu‐
buhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan 
(gambar 7); (3) Pengolahan secara biologi 
untuk menurunkan kadar BOD dengan meng‐
gunakan aktivitas mikroorganisme (gambar 8). 
Ketiga metode tersebut dapat dilakukan 
secara individu maupun kombinasi. 
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a. Teknologi oksidasi
  Teknologi Advanced Oxidation Processes 
(AOPs) adalah satu atau kombinasi dari 
beberapa proses seperti ozone, hydrogen 
peroxide, ultraviolet light, titanium oxide, 
photo catalyst, sonolysis, electron beam, 
electrical discharges (plasma) serta beberapa 
proses lainnya untuk menghasilkan hydroxyl 
radical (OH). OH adalah spesies aktif yang 
dikenal memiliki oksidasi potensial tinggi 2.8 
V melebihi ozone yang memiliki oksidasi 
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potensial hanya 2.07 V. Hal ini membuat OH 
sangat mudah bereaksi dengan senyawa‐
senyawa lain yang ada di sekitarnya.
  Teknologi oksidasi dapat menguraikan 
serta membersihkan senyawa‐senyawa orga‐
nik yang selama ini sulit atau tidak dapat 
diuraikan dengan metode mikrobiologi atau 
membrane filtration. Selain itu, teknologi ini 
dapat diaplikasikan tidak hanya untuk meng‐
olah limbah cair hasil industri, namun dapat 
juga dipergunakan untuk mengolah air minum 
atau air bersih.
  Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 
pusat penelitian KIM‐LIPI disimpulkan, 
pemanfaatan AOP berupa kombinasi ozon dan 
ultraviolet memiliki beberapa keunggulan di 
antaranya areal instalasi pengolahan air 
limbah yang tidak luas, waktu pengolahan 
cepat, penggunaan bahan kimia sedikit, 
penguraian senyawa organik yang efektif, 
keluaran (output) limbah lumpur (sludge) 
sedikit, dan air hasil pengolahannya dapat 
dipergunakan kembali.

b. Teknologi fitoremediasi
  Fitoremediasi adalah teknologi proses 
dengan menggunakan vegetasi (tanaman) 
baik in situ maupun ex situ untuk meng‐
hilangkan dan memperbaiki kondisi tanah, 
sludge, sedimen, air tanah, air permukaan dan 
air limbah dari kontaminan. Adanya batas 
konsentrasi polutan yang dapat ditolelir oleh 
tumbuhan, menyebabkan teknik fitoremediasi 
biasanya menggunakan jenis‐jenis tumbuhan 
yang toleran terhadap polutan tertentu.
  Jenis tumbuhan yang cocok untuk 
fitoremediasi adalah mampu menyerap tinggi 
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polutan organik dan anorganik, tumbuh baik 
dalam lahan yang terkontaminasi/toleransi 
tinggi, pertumbuhan cepat dan mudah untuk 
dikontrol. Keuntungan dengan menggunakan 
teknik fitoremediasi diantaranya secara finan‐
sial relatif murah bila dibandingkan dengan 
metoda konvensional, ramah lingkungan dan 
efektif. Keuntungan lainnya dapat memper‐
baiki kualitas tanah, mengurangi kadar polu‐
tan, dan aman digunakan karena mengguna‐
kan materi biologi. Akan tetapi, teknik ini juga 
memiliki keterbatasan yaitu apabila polutan 
tersebut bersifat hidrofobik maka waktu yang 
dibutuhkan untuk mengurangi kadar polutan 
tersebut lama karena berikatan dengan parti‐
kel tanah. Teknik fitoremediasi tidak sesuai 
diterapkan apabila polutan dengan cepat 
menyebar terhadap kesehatan manusia. 
Fitoremediasi dapat dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan seperti konsentrasi pencemar, 
banyaknya nutrien yang terkandung di dalam 
pencemar, air dan oksigen. Hal yang dapat 
menghambat fitoremediasi adalah konsen‐
trasi pencemar terlalu tinggi sehingga menye‐
babkan keracunan pada organisme yang 
melakukan fitoremediasi.
  Indonesia memiliki prospek yang meng‐
untungkan dalam penerapan fitoremediasi 
sebagai teknologi pengolahan limbah cair 
karena Indonesia memiliki beragam tanaman 
yang bersifat hiperakumulator seperti eceng 
gondok, mendong, kangkung, akar wangi, dan 
lain‐lain.

4. Teknologi pemanfaatan air
  Perkembangan teknologi pemanfaatan 
sumber daya air untuk menunjang kehidupan 
manusia berkembang secara cepat. Teknologi 
ini berkembang tidak hanya menggunakan 
energi air sebagai pembangkit listrik tetapi 
juga sebagai bahan bakar serta pemotong 
benda‐benda keras. Berikut ini beberapa 
teknologi pemanfaatan air:

a. Teknologi brown energy
  Teknologi brown energy sangat seder‐
hana, yaitu dengan menggunakan battery 
mobil, kita melakukan elektrolisa air H O yang 2

dicampur dengan soda kue atau kalium 
hidroksida (KOH) untuk memperlancar proses 
tersebut. Hasil reaksinya adalah gas Hidrogen‐
Hidrogen‐Oxygen (HHO). Gas HHO ini dicam‐



pur dengan udara untuk dimasukkan ke piston 
pembakaran mesin melalui saringan udara 
karburator.
  Hasilnya, mesin mobil bensin maupun 
mobil diesel bekerja lebih efisien dan berte‐
naga lebih kuat dibandingkan tanpa campuran 
gas HHO tersebut. Keuntungan lainnya, hasil 
pembakaran gas HHO ini lebih ramah ling‐
kungan dari pada aslinya, serta lebih sedikit 
kerak karbon yang menempel di piston mesin 
mobil. Efisiensi yang diperoleh bisa mencapai 
59%. Dengan demikian, air sangat berpotensi 
untuk menjadi alternatif pengganti Bahan 
Bakar Minyak. Namun, pengembangannya 
juga harus didukung oleh perkembangan 
industri otomotif yang akan menggunakan 
teknologi ini.
b. Teknologi mikrohidro
  Mikrohidro adalah pembangkit listrik 
mini dengan mengunakan energi air. Kondisi 
air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 
penghasil listrik adalah air yang memiliki 
kapasitas aliran dan ketinggian tertentu. 
Makin besar kapasitas aliran dan ketinggian‐
nya, maka makin besar energi yang bisa 
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi 
listrik. Mikrohidro dibangun berdasarkan fakta 
di lapangan, bahwa air mengalir di suatu 
daerah dengan kapasitas dan ketinggian yang 
memadai.
  Mikrohidro memiliki tiga komponen uta‐
ma yaitu air (sumber energi), turbin dan gene‐
rator. Sistem kerja mikrohidro adalah sebagai 
berikut: (a) Air yang mengalir dengan kapasi‐
tas dan ketinggian tertentu disalurkan menuju 
rumah instalasi (rumah turbin), (b) Di rumah 
turbin, air akan menumbuk turbin sehingga 
turbin menerima energi air tersebut dan 
mengubahnya menjadi energi mekanik, yaitu 
berputarnya poros turbin, (c) Poros yang ber‐
putar kemudian ditransmisikan ke generator 
dengan mengunakan kopling. Dari generator 
akan dihasilkan energi listrik yang masuk ke 
sistem kontrol arus listrik sebelum dialirkan ke 
rumah‐rumah atau keperluan lainnya (beban).
  Mikrohidro merupakan instalasi pem‐
bangkit listrik yang ramah lingkungan karena 
menggunakan sumber daya air dan tidak me‐
nimbulkan pencemaran. Teknologi ini sangat 
cocok untuk dikembangkan di daerah‐daerah 
yang memiliki air terjun atau sungai deras. 

Masyarakat secara swadaya dapat membuat 
mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di daerah mereka karena teknologi ini tidak 
membutuhkan biaya yang mahal. 
c. Teknologi air sebagai alat pemotong 
 benda
  Pada dasarnya alat ini menerapkan 
konsep air bertekanan tinggi. Dengan gerakan 
lambat, air dapat mengikis sedikit demi 
sedikit permukaan benda yang akan diputus. 
Untuk mempercepat proses pemotongan, 
maka alat tersebut mengeluarkan air dengan 
tekanan tinggi sehingga air dapat memotong 
benda padat seperti kayu dan baja. Teknologi 
ini tergolong sederhana karena hanya meng‐
gunakan air sebagai bahan baku, namun pihak 
industri juga harus mampu memanfaatkan 
kembali air yang telah digunakan untuk 
memotong agar neraca keseimbangan air 
dalam industri tetap seimbang.
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PETANI
ecara umum, yang namanya "petani" 

Sdi negara kita, seringkali dilukiskan 
dengan sosok anak bangsa yang 

berpakaian hitam‐hitam, baik baju pangsi 
atau celana sontog‐nya, menggunakan topi 
model caping dan membawa cangkul. 
Tampilan seperti itu, mungkin saja cukup 
tepat, jika petani ingin diposisikan ke dalam 
dunia tradisionalitas. Bahkan hamparan 
sawah yang luas, dilengkapi dengan seekor 
kerbau yang siap membajak, boleh jadi akan 
menambah romantisme kehidupan petani itu 
sendiri. Penampilan petani semacam ini, 
tentu saja akan sangat berbeda dengan 
penggambaran petani di negerinya Paman 
Sam. Di Amerika Serikat, para petaninya 
tandang dengan celana jeans, baju biasanya 
kotak‐kotak dan dilengkapi dengan topi laken 
dan traktor yang siap memanen hasilnya. 

Sosok petani yang demikian, tentu saja 
mencirikan kemodernan, sekali pun di benak 
kita terkesan ke‐barat‐barat‐an.
  Dari beberapa temuan yang ada, para 
peneliti, biasanya akan membagi petani ke 
dalam dua kelompok. Pertama adalah yang 
dikatakan dengan "farmers" yaitu mereka 
yang menguasai lahan sawah dan mengu‐
sahakannya dengan baik; dan kedua adalah 
yang disebut dengan "peasant" yaitu mereka 
yang selama ini kita kenali dengan julukan 
petani giurem (memiliki rata‐rata luas lahan 
sawah sekitar 0,3 hektar) atau petani buruh 
(mereka yang sama sekali tidak memiliki 
lahan sawah sama sekali). Di negara kita, 
rasa‐rasanya lebih pas jika petani disetara‐
kan dengan yang namanya "peasant", meng‐
ingat sebagian besar jumlah petani di tanah 
merdeka ini adalah para petani gurem dan 
petani buruh. Sedangkan yang dikatakan 
dengan "farmers", umumnya sangat sedikit 
jumlahnya.

PETANI DAN GLOBALISASI PERTANIAN
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pur dengan udara untuk dimasukkan ke piston 
pembakaran mesin melalui saringan udara 
karburator.
  Hasilnya, mesin mobil bensin maupun 
mobil diesel bekerja lebih efisien dan berte‐
naga lebih kuat dibandingkan tanpa campuran 
gas HHO tersebut. Keuntungan lainnya, hasil 
pembakaran gas HHO ini lebih ramah ling‐
kungan dari pada aslinya, serta lebih sedikit 
kerak karbon yang menempel di piston mesin 
mobil. Efisiensi yang diperoleh bisa mencapai 
59%. Dengan demikian, air sangat berpotensi 
untuk menjadi alternatif pengganti Bahan 
Bakar Minyak. Namun, pengembangannya 
juga harus didukung oleh perkembangan 
industri otomotif yang akan menggunakan 
teknologi ini.
b. Teknologi mikrohidro
  Mikrohidro adalah pembangkit listrik 
mini dengan mengunakan energi air. Kondisi 
air yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber 
penghasil listrik adalah air yang memiliki 
kapasitas aliran dan ketinggian tertentu. 
Makin besar kapasitas aliran dan ketinggian‐
nya, maka makin besar energi yang bisa 
dimanfaatkan untuk menghasilkan energi 
listrik. Mikrohidro dibangun berdasarkan fakta 
di lapangan, bahwa air mengalir di suatu 
daerah dengan kapasitas dan ketinggian yang 
memadai.
  Mikrohidro memiliki tiga komponen uta‐
ma yaitu air (sumber energi), turbin dan gene‐
rator. Sistem kerja mikrohidro adalah sebagai 
berikut: (a) Air yang mengalir dengan kapasi‐
tas dan ketinggian tertentu disalurkan menuju 
rumah instalasi (rumah turbin), (b) Di rumah 
turbin, air akan menumbuk turbin sehingga 
turbin menerima energi air tersebut dan 
mengubahnya menjadi energi mekanik, yaitu 
berputarnya poros turbin, (c) Poros yang ber‐
putar kemudian ditransmisikan ke generator 
dengan mengunakan kopling. Dari generator 
akan dihasilkan energi listrik yang masuk ke 
sistem kontrol arus listrik sebelum dialirkan ke 
rumah‐rumah atau keperluan lainnya (beban).
  Mikrohidro merupakan instalasi pem‐
bangkit listrik yang ramah lingkungan karena 
menggunakan sumber daya air dan tidak me‐
nimbulkan pencemaran. Teknologi ini sangat 
cocok untuk dikembangkan di daerah‐daerah 
yang memiliki air terjun atau sungai deras. 

Masyarakat secara swadaya dapat membuat 
mikrohidro untuk memenuhi kebutuhan listrik 
di daerah mereka karena teknologi ini tidak 
membutuhkan biaya yang mahal. 
c. Teknologi air sebagai alat pemotong 
 benda
  Pada dasarnya alat ini menerapkan 
konsep air bertekanan tinggi. Dengan gerakan 
lambat, air dapat mengikis sedikit demi 
sedikit permukaan benda yang akan diputus. 
Untuk mempercepat proses pemotongan, 
maka alat tersebut mengeluarkan air dengan 
tekanan tinggi sehingga air dapat memotong 
benda padat seperti kayu dan baja. Teknologi 
ini tergolong sederhana karena hanya meng‐
gunakan air sebagai bahan baku, namun pihak 
industri juga harus mampu memanfaatkan 
kembali air yang telah digunakan untuk 
memotong agar neraca keseimbangan air 
dalam industri tetap seimbang.
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PETANI
ecara umum, yang namanya "petani" 

Sdi negara kita, seringkali dilukiskan 
dengan sosok anak bangsa yang 

berpakaian hitam‐hitam, baik baju pangsi 
atau celana sontog‐nya, menggunakan topi 
model caping dan membawa cangkul. 
Tampilan seperti itu, mungkin saja cukup 
tepat, jika petani ingin diposisikan ke dalam 
dunia tradisionalitas. Bahkan hamparan 
sawah yang luas, dilengkapi dengan seekor 
kerbau yang siap membajak, boleh jadi akan 
menambah romantisme kehidupan petani itu 
sendiri. Penampilan petani semacam ini, 
tentu saja akan sangat berbeda dengan 
penggambaran petani di negerinya Paman 
Sam. Di Amerika Serikat, para petaninya 
tandang dengan celana jeans, baju biasanya 
kotak‐kotak dan dilengkapi dengan topi laken 
dan traktor yang siap memanen hasilnya. 

Sosok petani yang demikian, tentu saja 
mencirikan kemodernan, sekali pun di benak 
kita terkesan ke‐barat‐barat‐an.
  Dari beberapa temuan yang ada, para 
peneliti, biasanya akan membagi petani ke 
dalam dua kelompok. Pertama adalah yang 
dikatakan dengan "farmers" yaitu mereka 
yang menguasai lahan sawah dan mengu‐
sahakannya dengan baik; dan kedua adalah 
yang disebut dengan "peasant" yaitu mereka 
yang selama ini kita kenali dengan julukan 
petani giurem (memiliki rata‐rata luas lahan 
sawah sekitar 0,3 hektar) atau petani buruh 
(mereka yang sama sekali tidak memiliki 
lahan sawah sama sekali). Di negara kita, 
rasa‐rasanya lebih pas jika petani disetara‐
kan dengan yang namanya "peasant", meng‐
ingat sebagian besar jumlah petani di tanah 
merdeka ini adalah para petani gurem dan 
petani buruh. Sedangkan yang dikatakan 
dengan "farmers", umumnya sangat sedikit 
jumlahnya.

PETANI DAN GLOBALISASI PERTANIAN
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  Dihadapkan pada suasana yang demi‐
kian, kelihatannya akan menjadi lebih 
relevan, jika sebelum dilakukan pembahasan 
yang lebih jauh soal petani, maka ada baik‐
nya kita perjelas dahulu siapa sebenarnya 
yang dinamakan dengan petani itu? Ukuran 
dan indikatornya bagaimana? Apakah yang 
namanya petani itu harus berdaulat atas 
lahan sawahnya sendiri; ataukah ada ukuran‐
ukuran lain yang lebih pas untuk disampai‐
kan. Pertanyaan ini menarik untuk dijawab 
dan dicarikan jalan keluarnya. Terlebih‐lebih 
bila hal di atas kita kaitkan dengan fenomena 
kehidupan yang selama ini kita temukan di 
lapangan. Tumbuh‐kembang atau dalam 
bahasa lain "menjamur"nya mereka yang 
beratributkan "petani berdasi" atau "petani 
bersafari", bisa saja bakal menambah keru‐
wetan yang mesti disolusikan secara cerdas, 
khususnya kalau kita ingin mempertegas 
siapa sebetulnya yang patut disebut sebagai 
petani itu tersebut.
  Upaya pendefinisian petani, tampak‐
nya sudah tidak mungkin akan ditunda‐tunda 
lagi. Untuk itu, seiring dengan semangat 
untuk melahirkan Undang Undang Perlin‐
dungan dan Pemberdayaan Petani, mestinya 
para perancang RUU ini, berani secara tegas 
untuk mendefinisikan petani. Dalam Undang 
Undang inilah dicantumkan secara tegas 
siapa sebetulnya yang dimaksud dengan 
petani di negeri merdeka? Ketegasan sikap 
semacam ini mutlak dilakukan agar setiap 
kebijakan yang diluncurkan Pemerintah, tidak 
menjadi salah sasaran lagi. Kalau pun 
sekarang ini seolah‐olah ada "keraguan" 
untuk mendefinisikan petani mengingat 
beragam pertimbangan, namun bila kita 
cermati suasana yang ada di sentra‐sentra 
produksi pertanian, di sana jelas terlihat 
bahwa yang disebut petani adalah mereka 
yang kesehariannya menggarap, menyakap, 
menyewa dan sudah jarang lagi kita temukan 
petani yang berdaulat atas lahan sawah yang 
diusahakannya. 
  Menggunakan ukuran nyata di lapang‐
an, untuk menciptakan pemahaman yang 
utuh terhadap pengertian dasar siapa sebe‐
tulnya yang disebut petani itu, maka dapat 

saja kita amati dari sisi "penguasaan" dan 
"pengusahaan" lahan sawah yang digeluti‐
nya. Apakah mereka yang menguasai (dalam 
arti memiliki) lahan sawah tapi dirinya tidak 
mengusahakan lahan sawahnya, pantas 
disebut sebagai petani? Apakah mereka yang 
tidak menguasai lahan sawah namun dirinya 
itu mengusahakan lahan sawahnya itu yang 
layak disebut petani? Atau harus ke dua‐dua‐
nya, dimana yang dikatakan dengan petani 
itu adalah mereka yang menguasai sekaligus 
juga mengusahakan lahan sawahnya?
  Menjadi petani di negeri ini, rupanya 
sudah bukan pilihan yang menjanjikan lagi di 
negara kita. Bukan saja disebabkan oleh citra 
dan jati diri petani yang selama ini kerap kali 
dinilai tidak membanggakan, khususnya di 
kalangan kaum muda, ternyata di sisi yang 
lain pun, Pemerintah sendiri seolah‐olah 
tidak terlalu serius dalam melakukan perlin‐
dungan dan pembelaan terhadap para 
petani. Belum lagi kebijakan harga pangan 
murah, yang mempertegas bahwa hingga 
kapan pun yang namanya petani, khususnya 
petani padi, kondisi kehidupannya tidak akan 
pernah sejahtera selama politik perberasan‐
nya diputuskan sebagaimana sekarang ini. 
Petani tetap saja akan terpuruk dan termar‐
jinalkan. Mereka tetap akan terjebak dalam 
proses kemiskinan yang mencengkramnya. 
Mereka kian hari kian banyak yang akan 
menerima jatah program raskin. Lebih jauh 
dari itu, ternyata semangat untuk menjadi‐
kan petani berdaulat pun tampak makin jauh 
dari harapan yang diimpikan.

Regenerasi Petani
  Bila kita menyempatkan diri untuk 
jalan‐jalan ke perdesaan, maka ada baiknya 
kita tengok kehidupan para petani yang ada 
disekitarnya. Petani yang sedang mengolah 
sawah, rata‐rata sudah berusia lanjut. Umur 
mereka terkesan di atas 50 tahunan. Dan 
jarang sekali kita temukan generasi muda 
yang bekerja di pematang‐pematang sawah. 
Sektor pertanian atau profesi petani, keli‐
hatannya sudah kurang diminati lagi oleh 
para pemuda desa. Mereka lebih memilih 
untuk bekerja di perkotaan sekalipun yang 
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digarapnya adalah sebagai kuli gali atau kuli 
bangunan. Di mata mereka, pekerjaan se‐
macam itu relatif lebih bergenksi ketimbang 
harus berkutat di sawah yang sejatinya sudah 
tidak menjanjikan lagi. Bekerja sebagai 
petani padi, betul‐betul sebuah profesi yang 
tidak memberi jaminan akan masa depan. 
Akibatnya wajar, jika kemudian banyak anak 
muda di perdesaan yang mencari pekerjaan 
lain di luar bertani, sekalipun orang tua 
mereka adalah petani.
  Menurunnya minat generasi muda 
perdesaan untuk bekerja di sektor pertanian, 
sudah seharusnya kita sikapi dengan sek‐
sama. Kita penting untuk mencari jawaban 
mengapa anak muda perdesaan lebih senang 
memilih pekerjaan di perkotaan. Bahkan kita 
pun dituntut untuk dapat memberikan solusi 
cerdasnya. Apa yang kita hadapi sekarang, 
sebenarnya pernah pula melanda bangsa‐
bangsa lain seperti Jepang. Sekitar tahun 
1970 an, di Jepang anak mudanya lebih 
senang bekerja di kantoran ketimbang harus 
bekerja di sawah. Generasi muda Jepang 
lebih memilih pekerjaan yang duduk di 
kantoran, ruangannya ber‐AC, memakai 
pakaian jas dasi, dari pada harus berpanas‐
panasan kena terik matahari. 
  Mereka sudah tidak terlalu memikirkan 
penghasilan yang diperoleh. Mereka juga 
memahami bahwa dari sisi pendapatan 
bekerja sebagai petani akan mendapatkan 
penghasilan yang lebih besar ketimbang 
mereka bekerja di kantoran. Namun, meng‐
ingat bekerja itu terkait dengan "kepuasan", 
rupanya anak‐anak muda di Jepang lebih me‐
milih genksi dari pada pendapatan yang diha‐
silkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah 
dalam konteks kekinian, tidak maunya anak‐
anak muda di perdesaan untuk berkiprah di 
dunia pertanian itu dikarenakan pendapatan 
di luar sektor pertanian relatif lebih besar 
dibandingkan dengan dirinya menjadi petani; 
ataukah memang sebaliknya, dimana bekerja 
di sektor pertanian itu, hanyalah sekedar 
untuk menyambung nyawa?
  Masalah ini memang menarik. Sekali 
pun fenomenanya sama, namun secara fakta 
bisa jadi berbeda. Di kita, boleh jadi peng‐

hasilan dari bekerja sebagai petani memang 
tidak lebih baik bila dibandingkan dengan 
bekerja sebagai kuli bangunan di perkotaan. 
Di negara kita, menjadi tukang ojek mungkin 
bakal memperoleh pendapatan yang lebih 
menjanjikan dari pada bekerja sebagai pe‐
tani. Hal ini wajar terjadi, karena dengan luas 
kepemilikan lahan yang kecil‐kecil (gurem), 
mana mungkin mereka akan mendapatkan 
penghasilan yang cukup, layak dan memadai. 
Menurut hasil penelitian para akhi, sebuah 
keluarga tani akan memperoleh penghasilan 
yang memadai, jika dirinya memiliki lahan 
sawah sekurang‐kurangnya 1,6 Hektar. Jadi, 
dapat dibayangkan jika rata‐rata keluarga 
tani di negara kita hanya sekitar 0,25 hektar.
  Dihadapkan pada kondisi yang demi‐
kian, salah satu solusi yang harus kita 
lakukan adalah bagaimana caranya agar 
menjadi petani itu betul‐betul suatu profesi 
yang membanggakan. Petani adalah bidang 
kerja yang sangat terhormat. Betapa tidak! 
Sebab, selain para petani adalah "pahlawan 
pangan", di mana berkat kerja keras mereka 
itulah rakyat Indonesia dapat mencukupi  
kebutuhan pangan pokoknya, namun kita 
juga memahami karena kiprah mereka itulah 
maka Indonesia dapat mencatatkan diri 
sebagai negeri yang mampu berswasembada 
beras. Akibatnya tentu tidak terlampau 
berlebihan jika Pemerintah memberi perla‐
kuan khusus terhadap pengelolaan pem‐
bangunan pertanian, khususnya yang lebih 
terkait dengan pembangunan petaninya.
  Bagaimana pun juga Indonesia dikenal 
sebagai negara agraris. Data yang ada masih 
menyatakan bahwa sebagian besar pen‐
duduk negara kita bermata pencaharian di 
sektor pertanian. Oleh karena itu, yang 
namanya petani masih memiliki posisi yang 
strategis dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat. Untuk itu, 
agar profesi petani tetap mendapat hati di 
kalangan generasi muda, maka yang kita 
perlukan, sebenarnya lebih mengarah 
kepada sikap dan komitmen Pemerintah itu 
sendiri. Adakah kesungguhan Pemerintah 
untuk menjadikan petani sebagai profesi 
yang membanggakan? Dan yang lebih serius 
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  Dihadapkan pada suasana yang demi‐
kian, kelihatannya akan menjadi lebih 
relevan, jika sebelum dilakukan pembahasan 
yang lebih jauh soal petani, maka ada baik‐
nya kita perjelas dahulu siapa sebenarnya 
yang dinamakan dengan petani itu? Ukuran 
dan indikatornya bagaimana? Apakah yang 
namanya petani itu harus berdaulat atas 
lahan sawahnya sendiri; ataukah ada ukuran‐
ukuran lain yang lebih pas untuk disampai‐
kan. Pertanyaan ini menarik untuk dijawab 
dan dicarikan jalan keluarnya. Terlebih‐lebih 
bila hal di atas kita kaitkan dengan fenomena 
kehidupan yang selama ini kita temukan di 
lapangan. Tumbuh‐kembang atau dalam 
bahasa lain "menjamur"nya mereka yang 
beratributkan "petani berdasi" atau "petani 
bersafari", bisa saja bakal menambah keru‐
wetan yang mesti disolusikan secara cerdas, 
khususnya kalau kita ingin mempertegas 
siapa sebetulnya yang patut disebut sebagai 
petani itu tersebut.
  Upaya pendefinisian petani, tampak‐
nya sudah tidak mungkin akan ditunda‐tunda 
lagi. Untuk itu, seiring dengan semangat 
untuk melahirkan Undang Undang Perlin‐
dungan dan Pemberdayaan Petani, mestinya 
para perancang RUU ini, berani secara tegas 
untuk mendefinisikan petani. Dalam Undang 
Undang inilah dicantumkan secara tegas 
siapa sebetulnya yang dimaksud dengan 
petani di negeri merdeka? Ketegasan sikap 
semacam ini mutlak dilakukan agar setiap 
kebijakan yang diluncurkan Pemerintah, tidak 
menjadi salah sasaran lagi. Kalau pun 
sekarang ini seolah‐olah ada "keraguan" 
untuk mendefinisikan petani mengingat 
beragam pertimbangan, namun bila kita 
cermati suasana yang ada di sentra‐sentra 
produksi pertanian, di sana jelas terlihat 
bahwa yang disebut petani adalah mereka 
yang kesehariannya menggarap, menyakap, 
menyewa dan sudah jarang lagi kita temukan 
petani yang berdaulat atas lahan sawah yang 
diusahakannya. 
  Menggunakan ukuran nyata di lapang‐
an, untuk menciptakan pemahaman yang 
utuh terhadap pengertian dasar siapa sebe‐
tulnya yang disebut petani itu, maka dapat 

saja kita amati dari sisi "penguasaan" dan 
"pengusahaan" lahan sawah yang digeluti‐
nya. Apakah mereka yang menguasai (dalam 
arti memiliki) lahan sawah tapi dirinya tidak 
mengusahakan lahan sawahnya, pantas 
disebut sebagai petani? Apakah mereka yang 
tidak menguasai lahan sawah namun dirinya 
itu mengusahakan lahan sawahnya itu yang 
layak disebut petani? Atau harus ke dua‐dua‐
nya, dimana yang dikatakan dengan petani 
itu adalah mereka yang menguasai sekaligus 
juga mengusahakan lahan sawahnya?
  Menjadi petani di negeri ini, rupanya 
sudah bukan pilihan yang menjanjikan lagi di 
negara kita. Bukan saja disebabkan oleh citra 
dan jati diri petani yang selama ini kerap kali 
dinilai tidak membanggakan, khususnya di 
kalangan kaum muda, ternyata di sisi yang 
lain pun, Pemerintah sendiri seolah‐olah 
tidak terlalu serius dalam melakukan perlin‐
dungan dan pembelaan terhadap para 
petani. Belum lagi kebijakan harga pangan 
murah, yang mempertegas bahwa hingga 
kapan pun yang namanya petani, khususnya 
petani padi, kondisi kehidupannya tidak akan 
pernah sejahtera selama politik perberasan‐
nya diputuskan sebagaimana sekarang ini. 
Petani tetap saja akan terpuruk dan termar‐
jinalkan. Mereka tetap akan terjebak dalam 
proses kemiskinan yang mencengkramnya. 
Mereka kian hari kian banyak yang akan 
menerima jatah program raskin. Lebih jauh 
dari itu, ternyata semangat untuk menjadi‐
kan petani berdaulat pun tampak makin jauh 
dari harapan yang diimpikan.

Regenerasi Petani
  Bila kita menyempatkan diri untuk 
jalan‐jalan ke perdesaan, maka ada baiknya 
kita tengok kehidupan para petani yang ada 
disekitarnya. Petani yang sedang mengolah 
sawah, rata‐rata sudah berusia lanjut. Umur 
mereka terkesan di atas 50 tahunan. Dan 
jarang sekali kita temukan generasi muda 
yang bekerja di pematang‐pematang sawah. 
Sektor pertanian atau profesi petani, keli‐
hatannya sudah kurang diminati lagi oleh 
para pemuda desa. Mereka lebih memilih 
untuk bekerja di perkotaan sekalipun yang 
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digarapnya adalah sebagai kuli gali atau kuli 
bangunan. Di mata mereka, pekerjaan se‐
macam itu relatif lebih bergenksi ketimbang 
harus berkutat di sawah yang sejatinya sudah 
tidak menjanjikan lagi. Bekerja sebagai 
petani padi, betul‐betul sebuah profesi yang 
tidak memberi jaminan akan masa depan. 
Akibatnya wajar, jika kemudian banyak anak 
muda di perdesaan yang mencari pekerjaan 
lain di luar bertani, sekalipun orang tua 
mereka adalah petani.
  Menurunnya minat generasi muda 
perdesaan untuk bekerja di sektor pertanian, 
sudah seharusnya kita sikapi dengan sek‐
sama. Kita penting untuk mencari jawaban 
mengapa anak muda perdesaan lebih senang 
memilih pekerjaan di perkotaan. Bahkan kita 
pun dituntut untuk dapat memberikan solusi 
cerdasnya. Apa yang kita hadapi sekarang, 
sebenarnya pernah pula melanda bangsa‐
bangsa lain seperti Jepang. Sekitar tahun 
1970 an, di Jepang anak mudanya lebih 
senang bekerja di kantoran ketimbang harus 
bekerja di sawah. Generasi muda Jepang 
lebih memilih pekerjaan yang duduk di 
kantoran, ruangannya ber‐AC, memakai 
pakaian jas dasi, dari pada harus berpanas‐
panasan kena terik matahari. 
  Mereka sudah tidak terlalu memikirkan 
penghasilan yang diperoleh. Mereka juga 
memahami bahwa dari sisi pendapatan 
bekerja sebagai petani akan mendapatkan 
penghasilan yang lebih besar ketimbang 
mereka bekerja di kantoran. Namun, meng‐
ingat bekerja itu terkait dengan "kepuasan", 
rupanya anak‐anak muda di Jepang lebih me‐
milih genksi dari pada pendapatan yang diha‐
silkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah 
dalam konteks kekinian, tidak maunya anak‐
anak muda di perdesaan untuk berkiprah di 
dunia pertanian itu dikarenakan pendapatan 
di luar sektor pertanian relatif lebih besar 
dibandingkan dengan dirinya menjadi petani; 
ataukah memang sebaliknya, dimana bekerja 
di sektor pertanian itu, hanyalah sekedar 
untuk menyambung nyawa?
  Masalah ini memang menarik. Sekali 
pun fenomenanya sama, namun secara fakta 
bisa jadi berbeda. Di kita, boleh jadi peng‐

hasilan dari bekerja sebagai petani memang 
tidak lebih baik bila dibandingkan dengan 
bekerja sebagai kuli bangunan di perkotaan. 
Di negara kita, menjadi tukang ojek mungkin 
bakal memperoleh pendapatan yang lebih 
menjanjikan dari pada bekerja sebagai pe‐
tani. Hal ini wajar terjadi, karena dengan luas 
kepemilikan lahan yang kecil‐kecil (gurem), 
mana mungkin mereka akan mendapatkan 
penghasilan yang cukup, layak dan memadai. 
Menurut hasil penelitian para akhi, sebuah 
keluarga tani akan memperoleh penghasilan 
yang memadai, jika dirinya memiliki lahan 
sawah sekurang‐kurangnya 1,6 Hektar. Jadi, 
dapat dibayangkan jika rata‐rata keluarga 
tani di negara kita hanya sekitar 0,25 hektar.
  Dihadapkan pada kondisi yang demi‐
kian, salah satu solusi yang harus kita 
lakukan adalah bagaimana caranya agar 
menjadi petani itu betul‐betul suatu profesi 
yang membanggakan. Petani adalah bidang 
kerja yang sangat terhormat. Betapa tidak! 
Sebab, selain para petani adalah "pahlawan 
pangan", di mana berkat kerja keras mereka 
itulah rakyat Indonesia dapat mencukupi  
kebutuhan pangan pokoknya, namun kita 
juga memahami karena kiprah mereka itulah 
maka Indonesia dapat mencatatkan diri 
sebagai negeri yang mampu berswasembada 
beras. Akibatnya tentu tidak terlampau 
berlebihan jika Pemerintah memberi perla‐
kuan khusus terhadap pengelolaan pem‐
bangunan pertanian, khususnya yang lebih 
terkait dengan pembangunan petaninya.
  Bagaimana pun juga Indonesia dikenal 
sebagai negara agraris. Data yang ada masih 
menyatakan bahwa sebagian besar pen‐
duduk negara kita bermata pencaharian di 
sektor pertanian. Oleh karena itu, yang 
namanya petani masih memiliki posisi yang 
strategis dalam kehidupan berbangsa, 
bernegara dan bermasyarakat. Untuk itu, 
agar profesi petani tetap mendapat hati di 
kalangan generasi muda, maka yang kita 
perlukan, sebenarnya lebih mengarah 
kepada sikap dan komitmen Pemerintah itu 
sendiri. Adakah kesungguhan Pemerintah 
untuk menjadikan petani sebagai profesi 
yang membanggakan? Dan yang lebih serius 
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untuk segera dilakukan adalah "grand 
desain" regenerasi petani seperti apa yang 
akan disiapkan Pemerintah? 

PETANI DAN GLOBALISASI
  Era global yang kita arungi saat ini, 
tentu menuntut berbagai kesiapan. Bukan 
saja yang berhubungan dengan Sumber Daya 
Manusia, namun kesungguhan untuk dapat 
berinteraksi diantara sesama warga dunia 
pun mutlak dibutuhkan. Globalisasi ibarat 
tamu tak diundang. Globalisasi melahirkan 
hubungan tanpa sekat dan tanpa batas 
diantara sesama anak bangsa. Itu sebabnya, 
banyak kalangan yang berpandangan, era 
global adalah momen yang tepat untuk me‐
wujudkan impian, sekaligus juga menangkap 
peluang yang ada di dalamnya.
  Menyikapi era global ini, Organisasi 
Perdagangan Ekonomi Dunia yang selama ini 
lebih ngetop dengan sebutan OECD, meru‐
muskan ada 3 masalah utama yang bakal 
menghantui banyak negara. Ke tiga masalah 
itu adalah pembangunan pertanian dan pe‐
desaan; kemiskinan dan ketahanan pangan. 
Bicara soal ke tiga hal di atas, rasanya kita 
tidak boleh melupakan keberadaan petani 
sebagai sosok yang memiliki peran penting 
dalam penuntasan masalah tersebut. Oleh 
karena itu, sangat diharapkan agar para 
petani pun mampu tampil menjadi bagian 
strategis dari era global.
  Menjadi bagian dari era global, tidak 
seharusnya petani tampil hanya sebagai 

pengekor kegiatan. Di bidang usaha tani, 
mulai dari budidaya hingga ke soal distribusi, 
petani perlu mengedepan dan dapat men‐
jadikan dirinya sebagai "aktor utama" pem‐
bangunan. Hal ini penting diingatkan, agar 
petani tidak harus kalah bersaing dengan 
petani manca negara. Lewat sikap, tindakan 
dan wawasan yang mengglobal, kita ber‐
keyakinan, para petani bakal memperoleh 
tempat terhormat di panggung dunia.
   Untuk dapat tampil sebagai sosok yang 
diperhitungkan di era global, petani sudah 
sepantasnya mampu menyiapkan diri dengan 
matang. Kisah sukses swasembada beras 
yang diraih tahun 1984 lalu, sudah seharus‐
nya memberi keyakinan kepada petani, 
tentang kemampuan yang mereka miliki. 
Dengan kerja keras dan konsisten terhadap 
apa yang disepakati, ternyata petani mampu 
menorehkan catatan sejarah yang sarat 
dengan makna. Petani Indonesia, terbukti 
mampu menorehkan sesuatu yang selama itu 
dianggap sebagai yang tidak mungkin untuk 
diwujudkan.
  Fenomena swasembada beras yang kita 
raih 29 tahun silam, sebetul nya memberi 
gambaran kepada kita, petani pantas disebut 
sebagai "pahlawan pangan". Tanpa kiprah 
mereka, sangat sulit bagi kita untuk dapat 
mematrikan momen yang sangat membaha‐
giakan itu. Seluruh warga dunia, tampak ter‐
pukau menyaksikan keberhasilan Indonesia, 
yang selama ini mereka kenal sebagai impor‐
tir beras terbesar di dunia. Mereka seakan 
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tak percaya dengan apa yang kita raih. 
Namun setelah mereka mendengar apa‐apa 
yang selama ini diperbuat oleh para petani, 
akhirnya mereka pun jadi manggut‐manggut 
juga.
  Era global, semestinya mampu mem‐
bangkitkan petani untuk ikut secara nyata 
terlibat di dalamnya. Sebagai bangsa yang 
tumbuh dan berkembang dalam percaturan 
dunia, era global harus mampu dijadikan 
peluang untuk mewujudkan segudang im‐
pian yang ada, dan bukan mempersepsikan‐
nya sebagai sebuah kecemasan yang ber‐
lebihan. Itu sebabnya, ketika banyak pihak 
yang meragukan keberadaan petani dalam 
memasuki era global, maka yang penting 
dibuktikan petani adalah sampai sejauh 
mana petani Indonesia mampu tandang di 
barisan depan guna menyongsong era global 
dengan segala keoptimisannya. Inilah sejati‐
nya petani di era global. 

KEBANGKITAN PETANI
  Di negeri ini, petani masih belum mam‐
pu tampil sebagai penikmat pembangunan. 
Di beberapa daerah, kita saksikan masih 
banyak petani yang kondisi kehidupannya 
sangat mengenaskan. Kemerdekaan yang 
telah memasuki usia 68 tahun, ternyata be‐
lum dapat membebaskan petani dari suasana 
hidup miskin. Petani dan keluarganya seolah‐
olah tetap terjerembab dalam lingkaran 
setan kesengsaraan yang tak berujung 
pangkal. Sebuah potret diri yang memilukan.
  Jika hal di atas kita kaitkan dengan 
kondisi yang tengah tercipta saat ini, rupa‐
nya ada pertanyaan yang menggelitik terkait 
dengan potret diri petani di negeri ini. Salah 
satunya adalah tentang mulai mengendor 
nya para wakil rakyat kita di DPR untuk 
secara sungguh‐sungguh merampungkan 
Rancangan Undang Undang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani.  Walau akhirnya 
UU ini terbit juga, namun mereka seperti 
yang setengah hati dalam menyelesaikan 
RUU yang sudah diinisiasi 2 tahun lalu. 
Padahal, kalau saja para anggota DPR betul‐
betul mau untuk menuntaskannya, maka 
bukan suatu hal yang tidak mungkin jika 

potret diri petani pun bakal mengalami 
perubahan.
  Rampungnya RUU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani menjadi sebuah UU, 
tentu memiliki makna tersendiri bagi nasib 
dan kehidupan petani di negeri ini. Dengan 
adanya regulasi, yang esensinya bicara ten‐
tang "pembelaan" negara terhadap petani, 
maka kita boleh optimis bahwa ke depan sisi 
buram kehidupan petani, pasti akan dapat 
digantikan dengan sisi kehidupan yang lebih 
cerah. Stigma: petani identik dengan keme‐
laratan, tentu bakal kita rubah dengan sua‐
sana hidup sejahtera. Itu sebabnya, slogan 
"bersama petani membangun bangsa", seti‐
daknya bakal melengkapi jargon "bersama 
dalam kemakmuran dan makmur dalam 
kebersamaan".
  Cita‐cita untuk mensejahterakan peta‐
ni, harusnya bukan cuma indah di atas kertas 
atau hanya manis dijadikan bahan pidato 
para pejabat semata. Petani sejahtera sudah 
sepantasnya menjadi semangat bersama 
untuk secepatnya dapat diwujudkan. Oleh 
sebab itu, kalau sekarang ini terekam adanya 
kondisi kehidupan petani yang menyedihkan, 
maka menjadi tugas kita bersama untuk 
merubah‐arahkannya. Inilah sesungguhnya 
tugas berat di masa datang, yang memang 
tidak gampang untuk diwujudkan.
  Bersama petani membangun bangsa, 
pada dasarnya merupakan spirit yang perlu 
ditopang oleh segenap komponen bangsa. 
Sejak perencanaan pembangunan dilakukan, 
para petani sudah waktunya dilibatkan 
secara aktif. Petani jangan selalu dipersepsi‐
kan hanya sebagai "pelengkap penderita" 
dalam proses pembangunan, namun sesuai 
dengan potensinya, maka petani pun sangat 
layak untuk dijadikan subyek utama pem‐
bangunan. Bersama petani membangun 
bangsa, secara tidak langsung juga mengarah 
ke sebuah semangat dalam membangun 
"posisioning" petani agar semakin ajeg 
dalam proses pembangunan.
  Semoga, keberadaan petani di negeri 
ini, benar‐benar akan mampu tumbuh dan 
berkembang menjadi potensi bangsa yang 
membanggakan. 
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untuk segera dilakukan adalah "grand 
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karena itu, sangat diharapkan agar para 
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pengekor kegiatan. Di bidang usaha tani, 
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petani perlu mengedepan dan dapat men‐
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keyakinan, para petani bakal memperoleh 
tempat terhormat di panggung dunia.
   Untuk dapat tampil sebagai sosok yang 
diperhitungkan di era global, petani sudah 
sepantasnya mampu menyiapkan diri dengan 
matang. Kisah sukses swasembada beras 
yang diraih tahun 1984 lalu, sudah seharus‐
nya memberi keyakinan kepada petani, 
tentang kemampuan yang mereka miliki. 
Dengan kerja keras dan konsisten terhadap 
apa yang disepakati, ternyata petani mampu 
menorehkan catatan sejarah yang sarat 
dengan makna. Petani Indonesia, terbukti 
mampu menorehkan sesuatu yang selama itu 
dianggap sebagai yang tidak mungkin untuk 
diwujudkan.
  Fenomena swasembada beras yang kita 
raih 29 tahun silam, sebetul nya memberi 
gambaran kepada kita, petani pantas disebut 
sebagai "pahlawan pangan". Tanpa kiprah 
mereka, sangat sulit bagi kita untuk dapat 
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giakan itu. Seluruh warga dunia, tampak ter‐
pukau menyaksikan keberhasilan Indonesia, 
yang selama ini mereka kenal sebagai impor‐
tir beras terbesar di dunia. Mereka seakan 

O� p i n i

68 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

tak percaya dengan apa yang kita raih. 
Namun setelah mereka mendengar apa‐apa 
yang selama ini diperbuat oleh para petani, 
akhirnya mereka pun jadi manggut‐manggut 
juga.
  Era global, semestinya mampu mem‐
bangkitkan petani untuk ikut secara nyata 
terlibat di dalamnya. Sebagai bangsa yang 
tumbuh dan berkembang dalam percaturan 
dunia, era global harus mampu dijadikan 
peluang untuk mewujudkan segudang im‐
pian yang ada, dan bukan mempersepsikan‐
nya sebagai sebuah kecemasan yang ber‐
lebihan. Itu sebabnya, ketika banyak pihak 
yang meragukan keberadaan petani dalam 
memasuki era global, maka yang penting 
dibuktikan petani adalah sampai sejauh 
mana petani Indonesia mampu tandang di 
barisan depan guna menyongsong era global 
dengan segala keoptimisannya. Inilah sejati‐
nya petani di era global. 

KEBANGKITAN PETANI
  Di negeri ini, petani masih belum mam‐
pu tampil sebagai penikmat pembangunan. 
Di beberapa daerah, kita saksikan masih 
banyak petani yang kondisi kehidupannya 
sangat mengenaskan. Kemerdekaan yang 
telah memasuki usia 68 tahun, ternyata be‐
lum dapat membebaskan petani dari suasana 
hidup miskin. Petani dan keluarganya seolah‐
olah tetap terjerembab dalam lingkaran 
setan kesengsaraan yang tak berujung 
pangkal. Sebuah potret diri yang memilukan.
  Jika hal di atas kita kaitkan dengan 
kondisi yang tengah tercipta saat ini, rupa‐
nya ada pertanyaan yang menggelitik terkait 
dengan potret diri petani di negeri ini. Salah 
satunya adalah tentang mulai mengendor 
nya para wakil rakyat kita di DPR untuk 
secara sungguh‐sungguh merampungkan 
Rancangan Undang Undang Perlindungan 
dan Pemberdayaan Petani.  Walau akhirnya 
UU ini terbit juga, namun mereka seperti 
yang setengah hati dalam menyelesaikan 
RUU yang sudah diinisiasi 2 tahun lalu. 
Padahal, kalau saja para anggota DPR betul‐
betul mau untuk menuntaskannya, maka 
bukan suatu hal yang tidak mungkin jika 
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perubahan.
  Rampungnya RUU Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani menjadi sebuah UU, 
tentu memiliki makna tersendiri bagi nasib 
dan kehidupan petani di negeri ini. Dengan 
adanya regulasi, yang esensinya bicara ten‐
tang "pembelaan" negara terhadap petani, 
maka kita boleh optimis bahwa ke depan sisi 
buram kehidupan petani, pasti akan dapat 
digantikan dengan sisi kehidupan yang lebih 
cerah. Stigma: petani identik dengan keme‐
laratan, tentu bakal kita rubah dengan sua‐
sana hidup sejahtera. Itu sebabnya, slogan 
"bersama petani membangun bangsa", seti‐
daknya bakal melengkapi jargon "bersama 
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atau hanya manis dijadikan bahan pidato 
para pejabat semata. Petani sejahtera sudah 
sepantasnya menjadi semangat bersama 
untuk secepatnya dapat diwujudkan. Oleh 
sebab itu, kalau sekarang ini terekam adanya 
kondisi kehidupan petani yang menyedihkan, 
maka menjadi tugas kita bersama untuk 
merubah‐arahkannya. Inilah sesungguhnya 
tugas berat di masa datang, yang memang 
tidak gampang untuk diwujudkan.
  Bersama petani membangun bangsa, 
pada dasarnya merupakan spirit yang perlu 
ditopang oleh segenap komponen bangsa. 
Sejak perencanaan pembangunan dilakukan, 
para petani sudah waktunya dilibatkan 
secara aktif. Petani jangan selalu dipersepsi‐
kan hanya sebagai "pelengkap penderita" 
dalam proses pembangunan, namun sesuai 
dengan potensinya, maka petani pun sangat 
layak untuk dijadikan subyek utama pem‐
bangunan. Bersama petani membangun 
bangsa, secara tidak langsung juga mengarah 
ke sebuah semangat dalam membangun 
"posisioning" petani agar semakin ajeg 
dalam proses pembangunan.
  Semoga, keberadaan petani di negeri 
ini, benar‐benar akan mampu tumbuh dan 
berkembang menjadi potensi bangsa yang 
membanggakan. 
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• Eva Fandora * dan Hendrawan**

L
angit yang biru cerah, pemandangan 
indah dengan suasana kota yang 
bersih adalah ciri Kota Kitakyusu. Tak 

ada gambaran sedikitpun bahwa kota 
Kitakyushu merupakan pusat berbagai 
industri berat termasuk pabrik baja dari 
Nippon Steel yang menjadi produsen baja 
terbesar di Jepang.
  Sebelum tahun 1960an kota Kitakyusu 
yang berada di pulau Kyushu mengalami  
masa‐masa terburuk, keadaan lingkungannya 
sangat bertolak belakang dengan kondisi 
sekarang. Polutan, debu dan gas‐gas beracun 
terbang bebas ke alam menyebabkan ling‐
kungan sekitarnya tidak sehat sehingga me‐
nimbulkan berbagai penyakit dan ketidak‐
nyamanan bagi kehidupan warganya.
  Hal menarik yang bisa dipelajari dari 
Kota Kitakyusu, bagaimana peran perempuan 
terutama para ibu yang sangat khawatir 
terhadap kesehatan anak‐anaknya dan masa 
depan mereka. Siapa sangka, berkat per‐
juangan yang diawali oleh para ibu yang 
sebagian besar ibu rumah tangga, dapat 
menghantarkan Kota Kitakyusu menjadi Kota 
yang cerdas, sehat, nyaman dan  menjadi 
salah satu kota di dunia yang menerapkan 
pembangunan berkelanjutan.

BERAWAL DARI KEKHAWATIRAN 
PARA IBU
  Setelah berakhirnya peran dunia kedua 
dan terjadinya perang Korea berdampak ter‐
hadap membaiknya perekonomian Jepang. 
Hal ini tentu saja memacu pembangunan dan 
pengembangan industri‐industri di Jepang, 
termasuk kota Kitakyusu tumbuh menjadi 

_____________________________________________________
*Kasubbag Perencanaan dan Program BPLHD Jabar
**Pemerhati Lingkungan

PERJUANGAN�KAUM�IBU,�
MENGHANTARKAN�KOTA�KITAKYUSHU�
MENJADI�KOTA�PINTAR�DAN�CERDAS

kota industri berat seperti industri baja. 
Untuk memenuhi kebutuhan energinya, 
banyak dibangun banyak  pembangkit listrik 
dengan tenaga batu bara. 
  Konsekuensi dari aktivitas industri yang 
tinggi menyebabkan terjadinya pencemaran 
dan kerusakan lingkungan yang hebat. Langit 
berwarna warni dengan debu tebal yang 
sering kali menghalangi pemandangan, bau 
busuk yang menyengat, air sungai dan laut 
berwarna pekat menjadi pemandangan 
masyarakat dalam kesehariannya. Masyara‐
kat tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan 
akibat pencemaran tersebut. Masyarakat 
berfikir, bahwa semua itu adalah hal yang 
lumrah, apa yang terjadi di lingkungannya 
menandakan negara sedang menghasilkan 
sesuatu sebagai aktivitas pembangunan.
  Pencemaran terus berlangsung sehingga 
dampak yang terjadi semakin nampak jelas. 
Asap yang dikeluarkan dari ratusan pabrik di 
bagian barat Jepang, menempel pada 
pakain‐pakaian yang mereka cuci sehingga 
menjadi kotor kembali. Penyakit pernafasan 
akibat udara kotor menjadi sesuatu yang 
lumrah. Tingginya pencemaran di sungai dan 
laut menyebabkan sumber makanan terce‐
mar termasuk ikan‐ikan yang menjadi ma‐
kanan pokok orang‐orang Jepang. Semakin 
banyak anak‐anak yang sakit sehingga biaya 
kesehatan membengkak yang pada akhirnya 
mempengaruhi keuangan keluarga.

KOLABORASI MASYARAKAT, 
PEMERINTAH DAN INDUSTRI
  Kesamaan permasalahan yang dialami 
akibat dampak negatif pencemaran, men‐
dorong para ibu rumah tangga untuk  mem‐
bentuk asosiasi‐asosiasi wanita. Uniknya, 
para ibu yang tergerak berasal dari keluarga 
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yang bekerja di pabrik‐pabrik pencemar baik 
sebagai pegawai biasa maupun sebagai 
eksekutif. Salah satunya adalah Yoichi 
Kaminaga, seorang ibu yang bekerja di pabrik 
batu bata. Hal ini mengakibatkan 'ketidak‐
nyamanan' untuk melakukan perlawanan 
terhadap pabrik‐pabrik yang memberikan 
penghasilan bagi keluarga mereka. 
  Sebagai solusinya, para ibu tidak melaku‐
kan demonstrasi  dengan turun ke jalan. Cara 
yang mereka lakukan sangat 'elegan'. Pem‐
buktian secara ilmiah menjadi pilihan untuk 
meyakinkan dampak pencemaran yang ter‐
jadi. Para ibu mulai mengumpulkan bukti 
secara hati‐hati, dengan bantuan profesor/ 
para pengajar/peneliti dari lembaga pendi‐

dikan yang simpati terhadap gerakan kaum 
ibu.  Para ibu yang dibantu oleh pendidik dan 
peneliti, menghabiskan beberapa bulan un‐
tuk menghitung seberapa besar polusi yang 
terjadi. Mereka melakukan eksperimen se‐
derhana seperti mengukur seberapa banyak 
debu yang menempel pada pakaian yang di‐
jemur, mencatat berapa kali anak‐anak tidak 
masuk sekolah karena gangguan pernafasan. 
Meneliti ikan yang dimasukkan ke dalam 
wadah berisi air yang diambil dari Teluk 
Dokai di sekitar Industri Kitakyushu. Teluk 
Dokai dikenal dengan Sea of Death karena 
ikan‐ikan mati dan tidak bisa berkembang 
akibat tingginya pencemaran dari buangan 
limbah cair pabrik‐pabrik di sekitarnya. 

Gambar di bawah ini menunjukkan perubahan lingkungan yang terjadi di Kota Kitakyushu.

Kota Kitakyusu, Sebelum tahun 1960an. Hebatnya 
pencemaran menyebabkan masyarakat hidup 
tidak sehat, terutama anak‐anak.

Kota Kitakyusu saat ini, udara biru cerah menjadi 
tempat hidup yang nyaman bagi masyarakatnya.

Teluk Dokai, dikenal dengan Sea of Death. Tingginya 
pencemaran di laut menyebabkan ikan mati 
karena pencemaran yang berat. Teluk Dokai saat ini, nyaman, indah, bersih dan sehat.

Gambar 1. Perubahan Lingkungan Kota Kitakyushu pada tahun 1960 dan Saat ini. 
Dibutuhkan 40 tahun untuk merubah lingkungan menjadi sehat dan bersih. 
Sumber: Green Frountier, Sustainable Development Division, Environment Bureau City of Kitakyushu, Japan
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indah dengan suasana kota yang 
bersih adalah ciri Kota Kitakyusu. Tak 

ada gambaran sedikitpun bahwa kota 
Kitakyushu merupakan pusat berbagai 
industri berat termasuk pabrik baja dari 
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terbang bebas ke alam menyebabkan ling‐
kungan sekitarnya tidak sehat sehingga me‐
nimbulkan berbagai penyakit dan ketidak‐
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kota industri berat seperti industri baja. 
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banyak dibangun banyak  pembangkit listrik 
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KOLABORASI MASYARAKAT, 
PEMERINTAH DAN INDUSTRI
  Kesamaan permasalahan yang dialami 
akibat dampak negatif pencemaran, men‐
dorong para ibu rumah tangga untuk  mem‐
bentuk asosiasi‐asosiasi wanita. Uniknya, 
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yang bekerja di pabrik‐pabrik pencemar baik 
sebagai pegawai biasa maupun sebagai 
eksekutif. Salah satunya adalah Yoichi 
Kaminaga, seorang ibu yang bekerja di pabrik 
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dikan yang simpati terhadap gerakan kaum 
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tempat hidup yang nyaman bagi masyarakatnya.
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Gambar 1. Perubahan Lingkungan Kota Kitakyushu pada tahun 1960 dan Saat ini. 
Dibutuhkan 40 tahun untuk merubah lingkungan menjadi sehat dan bersih. 
Sumber: Green Frountier, Sustainable Development Division, Environment Bureau City of Kitakyushu, Japan
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Dengan perjuangan yang keras, asosiasi para 
ibu yang dipimpin oleh seorang guru 
bernama Akiko Mori menyampaikan hasil 
penelitian mereka dengan mengajukan petisi 
kepada pejabat kota dan eksekutif industri 
untuk segera menuntut tindakan. Beberapa 
manager pabrik menolak gerakan tersebut 
dan menyatakan bahwa warga harus dapat 
bertahan ditingkat polusi tertentu. Namun 
para ibu lebih tahu dan mereka membentuk 
opini publik. Pada tahun 1960an, mereka 
menyadarkan masyakat bahwa lingkungan 
merupakan kepentingan semua orang dan 
semua harus melakukan sesuatu. Hal ini 
semakin kuat karena didukung oleh data‐
data ilmiah hasil penelitian mereka dengan 
bimbingan dari para peneliti/pengajar di 
perguruan tinggi. 
  Bertepatan dengan masa pemilu, para 
ibu membawa masalah lingkungan ke ranah 
politik sehingga isu lingkungan menjadi isu 
utama yang mendapatkan respon dengan 
cepat. Akhirnya pada tahun 1967 pemerintah 
pusat mengeluarkan undang‐undang pence‐
maran pertama kemudian diikuti dengan 
penetapan peraturan yang lebih ketat untuk 
Kota Kitakyushu. Pemerintah bersama para 
pengusaha memperbaharui pabrik dengan 
membangun lebih dari 1.000 pembersih 

udara antara tahun 1967 dan 1978. Peng‐
gunaan bahan bakar rendah sulfur di awal 
tahun 1970an sehingga secara drastis me‐
ngurangi emisi sulfur dioksida penyebab 
kabut asap (SO ). Pada tahun 1971 meng‐2

haruskan perusahaan segera memangkas 
emisi SO  sebanyak 20‐40% pada hari‐hari 2

ketika kondisi cuaca memproses zat asam 
lebih banyak. Dimulai tahun 1972, sebanyak 

3350.000 m  tanah yang tercemar merkuri 
dikeruk dari dasar Dokai Bay. Pengerukan ini 
dengan biaya dari industri sekitar 70%  dan 
sisanya dari pemerintah. Meskipun tidak 
banyak kota‐kota di jepang melakukan hal 
yang sama dengan Kitakyushu, namun di 
Kota Kitakyusu saja terjadi pengurangan 
debu sekitar 75%  selama tahun 1970‐1975, 
sungguh hasil yang sangat fantastis!

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN 
LINGKUNGAN KOTA KITAKYUSHU

  Kota Kitakyushu tidak berhenti sampai di 
situ, perjuangan yang diawali oleh para ibu 
terus berlanjut. Kebijakan pembangunan 
kota terus melakukan pengembangan 
menjadi kota hijau dan pintar, dengan tingkat 
pelepasan karbon yang rendah untuk seluruh 
aktivitas kota.

Gambar 2. Kerjasama yang sungguh‐sunggu dari semua pihak menjadi kunci kesuksesan Kota Kitakyushu. 
Sumber: Green Frountier, Sustainable Development Division, Environment Bureau City of Kitakyushu.

R�e�h�a�t

72 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

Gambar 3. Perjalanan Penerapan kebijakan Pembangunan 
berwawasan lingkungan Kota Kitakyushu 

  Pembangunan berwawasan lingkungan 
diaplikasikan dalam kebijakan yang lebih 
teknis di berbagai sektor. Untuk mengatasi 
limbah pabrik dan rumah tangga, setiap 
pabrik memiliki proses pengolahan limbah 
sendiri sebelum dibuang ke sungai atau laut. 
Demikian pula dengan limbah rumah tangga, 
dikumpulkan dalam satu fasilitas pengolahan 
limbah yang dikelola swasta sehingga effluen 
yang dibuang memenuhi baku mutu yang 
telah ditetapkan.
  Pada awalnya, sumber energi yang 
digunakan adalah Batu bara kemudian 
berubah menjadi sumber energi LNG (untuk 
pembangkit listrik), yang dulunya 100% 
dipasok dari Indonesia dan sumber energi 
dari solar panel. Penerpakan efisiensi energi 
menjadi fokus utama industri sehingga pada 
saat ini Jepang merupakan negara dengan 
pengguna energi yang paling efisien termsuk 
kota Kitakyushu.
  Penggunaan energi terbarukan diaplika‐
sikan pula pada bangunan‐bangunan kantor, 
seperti kantor walikota yang dinding depan‐
nya menggunakan solar panel untuk mem‐
bantu pasokan energi listrik. Walaupun 
hanya sekitar 0,1 % dari kebutuhan gedung,  
penerapan energi terbarukan merupakan 
langkah sungguh‐sungguh pemerintah dalam 
menerapkan pembangunan yang ramah 
lingkungan. Kitakyushu juga memiliki proyek 
percontohan masyarakat pintar dengan 
sistem energi mandiri di wilayah Higashida. 

Energi yang digunakan adalah energi angin 
dengan kapasitas 15 ribu Kwh. Pemerintah 
menerapkan kebijakan, bila pada jam ter‐
tentu terjadi lonjakan penggunaan listrik 

maka harga listrik akan 
d ina ikkan  seh ing ga  
mendorong masyarakat 
untuk berhemat, ter‐
utama pada jam sibuk 
pukul sekitar jam 13.00‐
17.00.
  Penerapan kebijak‐
an di atas, terutama da‐
lam penggunaan energi 
yang ramah lingkungan, 
berdampak besar ter‐

Gambar 4. Konsumsi energi terhadap waktu. 
Penerapan Produksi bersih, meningkatkan Efisiensi 
penggunaan energi dan produksi dari tahun ke tahun.

hadap kualitas lingkungan Kota Kitakyushu. 
Gambar di bawah ini menunjukkan hubung‐
an antara konsumsi energi setiap tahun. 
Konsumsi energi yang digunakan oleh 
industri semakin sedikit karena semakin 
efisien. Gambar di bawah ini menunjukkan 
hubungan anara konsumsi energi terhadap 
waktu. 

  Perjalanan panjang Kota Kitakyushu 
menghantarkannya mendapatkan penghar‐
gaan United Nations Evironmental Program‐
me's (UNEP) Global 500 Award pada tahun 
1990 dan menjadi kota pertama di Jepang 
yang mendapatkan penghargaan dari UNEP. 
  Tidak itu saja, Kitakyushu juga dinobat‐
kan OECD (Organization for Economic Co‐
operation and Development) sebagai salah 
satu kota pintar (smart city) selain Paris, 
Chicago, dan Stockholm. 
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  Empat fase kebijakan yang diterapkan 
oleh Kota Kitakyushu dalam penerapan 
pembangunan berwawasan lingkungan 
tergambarkan pada bagan di bawah ini.
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PEMBELAJARAN BAGI  JAWA BARAT
  Jika melihat tahapan yang dilakukan oleh 
kota Kitakyusu, masalah yang diselesaikan 
pertama adalah kasus pencemaran dan 
kerusakan yang terjadi. Pemerintah dan 
industri bersama‐sama melakukan treatment 
terhadap lingkungan yang tercemar dengan 
pembiayaan terbesar dari industri (70% 
industri dan 30% pemerintah). Bersamaan 
dengan itu, menyusun dan menetapkan pra‐
nata dengan terus melakukan penurunan 
pencemaran melalui perbaikan proses pro‐
duksi termasuk mengganti sumber energi 
dengan menggunakan energi ramah ling‐
kungan, penerapan peralatan pengolahan 
limbah dan penggunaan energi yang efisien.
  Beruntung, Indonesia termasuk Jawa 
Barat tidak mengalami kondisi pencemaran 
lingkungan yang hebat dan massif seperti 
Kota Kitakyushu. Namun potensi ini tetap 
ada jika cara‐cara dan perlakuan kita ter‐
hadap lingkungan masih seperti saat ini. Jawa 
Barat perlu segera merancang dan menerap‐
kan kebijakan terobosan, melibatkan semua 
pihak termasuk masyarakat, industri lembaga 
pendidikan dan stakeholders pembangunan 
lainnya.
  Penyadaran lingkungan dan pembuktian 
lingkungan dilakukan dengan cara‐cara ilmiah 
yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, 
peran perguruan tinggi dan lembaga pendi‐
dikan/penelitian lainnya sangat besar. Perma‐
salahan lingkungan serta aturan lingkungan 
perlu mendapatkan support dari lembaga‐
lembaga ilmiah. 
  Pemerintah daerah dalam hal ini kabupa‐
ten/kota memegang peran penting dalam 
menegakkan hukum dan melaksanakan hu‐
kum lingkungannya. Untuk itu, menyusun 
dan menetapkan produk hukum yang meng‐
atur buangan/pencemaran yang dihasilkan 
oleh industri/pabrik sangat penting. Peme‐
rintah pusat dan provinsi mendukung kabu‐
paten/kota dengan mempersiapkan sarana/ 
prasarana termasuk tenaga ahli dalam 
menyiapkan pranata hukum dan aturan‐
aturan terkait lingkungan.

  Industri merupakan pemeran utama 
dalam pengendalian pencemaran. Saat ini, 
apapun alasannya, banyak sekali industri 
yang berkelit bahwa perbaikan lingkungan 
akan membutuhkan biaya besar sehingga 
menjadi persoalan klasik yang menyebabkan 
permasalahan lingkungan sulit untuk dise‐
lesaikan. Tentu saja harus ada niat baik dari 
industri sebagi rasa tanggung jawab ter‐
hadap kehidupan masyarakat.
  Yang tidak kalah pentingnya adalah kesa‐
daran lingkungan harus dibangun bersama 
baik di lingkungan pemerintahan dan 
lembaga legislatif, masyarakat juga industri. 
Menjadikan masyarakat yang peka teradap 
lingkungan merupakan hal yang penting. 
Proses ini tentunya akan memerlukan waktu 
lama dan perlu dilaksanakan terus menerus 
dan dapat dibuktikan masyarakat kota 
Kitakyushu, berkat keberhasilan penduduk‐
nya dapat menyelamatkan kota yang pada 
awalnya kota tercemar di dunia.
  Kita yakin, bahwa pada dasarnya semua 
menginginkan lingkungan yang baik, ling‐
kungan yang sehat. Kerjasama dan tidak 
adanya 'kepentingan pribadi' adalah kunci 
utama dalam memperbaiki lingkungan, 
Transformasi Kota Kitakyushu membuktikan 
bahwa penerapan pembangunan berwawas‐
an lingkungan MENINGKATKAN perekono‐
mian negara dan mewujudkan masyarakat‐
nya yang sejahtera bukan sebaliknya. 
Semoga...... 
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PEMBELAJARAN BAGI  JAWA BARAT
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prasarana termasuk tenaga ahli dalam 
menyiapkan pranata hukum dan aturan‐
aturan terkait lingkungan.
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kungan yang sehat. Kerjasama dan tidak 
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pemanfaatan potensi daerah untuk penye‐
lenggaraan potensi daerah, sebagaimana yang 
tersurat dalam UU No.21/2012 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pangandaran. 
Sementara itu, Pangandaran lebih dikenal 
sebagai kawasan wisata. Bahkan sebelum 
bercerai dengan Ciamis, Pantai Pangandaran 
merupakan destinasi wisata unggulan kebang‐
gaan Kabupaten Ciamis. Selain memiliki 
potensi wisata pantai yang mempesona, 
Pangandaran juga memiliki kawasan cagar 
alam dan hutan lindung. Adapun masyarakat 
nelayan sejatinya harus sejahtera dengan 
adanya potensi perikanan dan kelautan yang 
begitu makmur.
  Maka Pangandaran harus lebih mening‐
katkan eksistensinya pada sektor pariwisata, 
dengan memanfaatkan potensi daerah yang 
berlimpah. Keindahan alam yang mewarnai 
Pangandaran sudah lebih dari cukup untuk 
memikat para wisatawan. Persoalannya 
tinggal bagaimana memaksimalkan upaya 
pemeliharaan, pemberdayaan, dan pengem‐
bangan. Adapun kata kunci dari keberhasilan 
sektor pariwisata adalah “ramai”. Untuk 
meramaikan pantai itulah perlu ada upaya 
yang berkesimbungan agar pantai tetap 
ramai, tak sebatas pada hari‐hari besar saja. 
Sementara untuk melakukan upaya tersebut, 
harus ada usaha simultan dari berbagai pihak, 
dengan secara sinergis melibatkan para pe‐
ngusaha dan masyarakat setempat, terutama 
para insan kreatif yang bisa menghidupkan 
berbagai sektor potensial di Pangandaran.
  Untuk mendatangkan orang ke Pangan‐
daran harus dimulai dengan tersedianya 
infrastruktur dasar yang layak, misalnya jalan. 
Ketika tim “Jelajah Jabar Selatan” Bappeda 
Propinsi Jawa Barat berkunjung ke Pangan‐
daran (2/12/2013), infrastruktur jalan rusak 
parah, terutama di wilayah Padaherang, yang 
merupakan jalur lintas utama menuju obyek 
wisata Pangandaran. Tentu saja hal seperti itu 
harus segera diselesaikan. Apalagi waktu 
kunjungan menjelang tahun baru 2014. Mesti‐
nya sejak bulan Desember, jalan menuju 
Pangandaran sudah siap dilalui para wisata‐
wan. Dengan terhambatnya perjalanan ke 
Pangandaran, tidak mustahil akan mengu‐
rungkan niat para wisatawan untuk berwisata 

menikmati alam Pangandaran. Sebab, perja‐
lanan begitu menyiksa dan harus bersusah‐
payah menuju lokasi tujuan.
  Pada kenyataannya terbukti sudah bahwa 
Pantai Pangandaran tampak sepi pada saat 
tim ”Jelajah Jabar Selatan” tiba di lokasi 
(3/12/2013). Malam hari, kegiatan ekonomi 
hampir lumpuh, karena sepinya pengunjung 
pantai. Hotel di sepanjang Jl. Pamugaran 
Bulak Laut memasang plang berbunyi: Kosong 
AC. Maksudnya banyak kamar yang kosong 
dan ber‐AC. Sementara warung‐warung sudah 
tutup. Ada satu‐dua yang masih buka, tetapi 
harus membangunkan dulu pedagangnya.
  Setelah infrastruktur dasar dapat terpe‐
nuhi, tidak cukup pula hanya menawarkan 
keindahan alam Pangandaran. Perlu ada 
kolaborasi dengan kebudayaan, yang di 
dalamnya mencakup tradisi masyarakat, 
kesenian khas Pangandaran seperti Ronggéng 
Gunung, dan sektor‐sektor lainnya yang turut 
menunjang pariwisata. Bahkan Ronggeng 
Gunung perlu menjadi icon seni budaya 
Pangandaran yang senantiasa dipadukan 
dengan pesona alam Pangandaran. Sebab, 
tonggak lahirnya kesenian Ronggeng Gunung 
adalah di Pangandaran, melalui sebuah cerita 
legenda yang begitu menarik: kisah per‐
jalanan Dewi Rengganis atau Dewi Samboja. 
Perlu ada calender of events di setiap lokasi 
wisata, sehingga para wisatawan bisa memilih 
dan menyesuaikan jadwal kunjungannya. 
Misalnya ketika para wisatawan mau menyak‐
sikan Ronggeng Gunung, tentunya akan 
sangat mudah untuk menentukan jadwal 
kunjungan. Selain itu, berbagai acara bertaraf 
internasional perlu lebih digalakan lagi, untuk 
mencuri perhatian turis mancanegara, se‐
macam festival layang‐layang. Berbagai upaya 
yang berkesinambungan akan melahirkan 
sebuah ikon yang lebih mempesona. 
  Sekitar 20 KM dari Pantai Pangandaran, 
terdapat sebuah pantai yang tidak kalah 
mempesona. Dikenal dengan nama Pantai 
Bojong Salawe, terletak di Desa Karang 
Jaladri, Kecamatan Parigi. Pantai yang 
memendam keelokan pemandangan yang 
belum sepenuhnya tergali. Perpaduan kein‐
dahan pantai, laut, sungai, dan muara sungai 
yang begitu sempurna. Namanya saja sudah 
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unik, salawe, yang artinya duapuluh lima (25). 
Sebuah angka yang sering disebut‐sebut 
dalam mitos Sunda, isalnya ada istilah “salawe 
nagara”, “leuit salawe”, dan lain‐lain. Bahkan 
dalam cerita pewayangan pun, Batara Narada 
beberapa kali disebutkan menurunkan bala 
bantuan “salawe dewa”.
  Terlepas dari semua itu, Bojong Salawe 
memang sangat layak menjadi salah satu 
primadona wisata di Pangandaran. Bentangan 
pemandangan pantai nan alami, berpadu 
dengan keramanahan penduduk. Pohon 
bakau dan pohon dahon turut menyemarak‐
kan pantai Bojong Salawe. Selain itu, bisa 
menyaksikan pula kegiatan para nelayan, baik 
di tepi pantai atau di tempat pelelangan ikan. 
Pantai Bojong Salawe selama ini memang 
kurang dilirik para wisatawan, karena 
kurangnya promosi dan belum maksimal 
dalam membangun infrastruktur dasar. 
  Seorang sahabat pernah berseloroh, 
jangankan manusia, ikan hiu pun ingin 
mencoba merasakan sensasi Pantai Bojong 
Salawe. Demikian saat menanggapi peristiwa 
penangkapan ikan hiu naga bintang di Pantai 
Bojong Salawe (12/9/2013). Ikan hiu 
sepanjang 6,5 ton, dengan berat hampir 2 ton 
itu ditangkap para nelayan, untuk kemudian 
dilepaskan kembali ke laut.
  Kabarnya,  pemerintah Kabupaten 
Pangandaran berencana membangun pela‐
buhan umum di Pantai Bojong Salawe. 
Dengan demikian, yang bisa berlabuh di sana 
bukan hanya perahu nelayan, melainkan kapal 
pesiar, kapal penumpang, atau juga kapal 
perahu kargo.
  Terlebih lagi dengan adanya Bandara 
Nusawiru, di Desa Kondangjajar, Kecamatan 
Cijulang, bisa lebih meningkatkan daya tarik 
wisata Pangandaran. Bandara Nusawiru yang 
dikunjungi tim “Jelajah Jabar Selatan” (3/12/ 
2013) belum diberdayakan secara maksimal. 
Untuk ke depannya, perlu dibuka jalur pener‐
bangan yang lebih variatif dari berbagai kota 
di tanah air, untuk memudahkan transportasi 
para wisatawan. Jika sudah begitu, di  
Bandara Nusawiru, sudah harus sigap para 
guide wisata yang menyambut kedatangan 
para wisatawan. Sebab, lokasi wisata Pangan‐
daran sangat banyak. Bukan saja Pantau 

Pananjung, melainkan banyak pantai‐pantai 
lainnya yang tidak kalah mempesona. Misal‐
nya Pantai Batuhiu, Pantai Karangnini, Pantai 
Madasari, atau lokasi cagar alam. Jika Bandara 
Nusawiru sudah diberdayakan secara maksi‐
mal, tentunya akan lebih menopang lagi sek‐
tor pariwisata, yang sekaligus membangkitkan 
gairah ekonomi kreatif masyarakat.
  Tim ”Jelajah Jabar Selatan” pun tidak lupa 
mengunjungi Green Canyon (Ngarai Hijau) 
atau populer juga dengan Cukang Taneuh, di 
Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang. Sebuah 
objek wisata yang penuh dengan keajaiban 
alam mempesona. Tidak jauh dari Green 
Canyon pun masih ada lokasi wisata 
Batukaras. Begitu banyak lokasi wisata di 
Pangandaran, yang semestinya mampu 
mengangkat perekonomian masyarakat.
  Namun perjalanan Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju pesisir pantai yang secara 
administratif berada di wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya, terasa begitu berat. Persoalan‐
nya tetap infrastruktur jalan yang tidak 
memadai. Jalan rusak parah. Sebagian ada 
yang sedang diperbaiki.
  Kegiatan yang begitu bergairah di sepan‐
jang pantai Kabupaten Tasikmalaya justru 
bukanlah dalam sektor wisata, melainkan 
penambangan pasir besi. Wajar jika jalan 
mudah rusak, karena truk‐truk bertonase 
tinggi hilir‐mudik mengangkut pasir besi.  
Seperti yang pernah dipaparkan Direktorat 
Pengembangan Potensi daerah BKPM, Kabu‐
paten Tasikmalaya memang memiliki potensi 
sumber daya alam pasir besi yang sangat luar 
biasa di Indonesia. Sejak ditemukan pada 
tahun 2012, eksploitasi pasir besi pun 
dilakukan dengan begitu giatnya, terutama di 
Cipatujah dan Cikalong. Padahal, pesona 
pantai Nusamanuk atau Karang Tawulan akan 
lebih menjanjikan kesejahteraan masyarakat, 
jika dikembangakan secara maksimal untuk 
sektor Pariwisata. Tim Jelajah Jabar Selatan 
mengunjungi Pantai Nusamanuk dan Karang 
Tawulan. Selain memiliki keindahan alam, 
lokasi tersebut mengandung nilai nilai sejarah. 
Di Karang Tawulan misalnya, disemayamkan 
tokoh Syeck Abdul Rohman, yang masih 
terkait dengan sejarah perjalanan Syech Abdul 
Muhyi Pamijahan. 
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pemanfaatan potensi daerah untuk penye‐
lenggaraan potensi daerah, sebagaimana yang 
tersurat dalam UU No.21/2012 tentang 
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Sementara itu, Pangandaran lebih dikenal 
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pemeliharaan, pemberdayaan, dan pengem‐
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meramaikan pantai itulah perlu ada upaya 
yang berkesimbungan agar pantai tetap 
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Sementara untuk melakukan upaya tersebut, 
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ngusaha dan masyarakat setempat, terutama 
para insan kreatif yang bisa menghidupkan 
berbagai sektor potensial di Pangandaran.
  Untuk mendatangkan orang ke Pangan‐
daran harus dimulai dengan tersedianya 
infrastruktur dasar yang layak, misalnya jalan. 
Ketika tim “Jelajah Jabar Selatan” Bappeda 
Propinsi Jawa Barat berkunjung ke Pangan‐
daran (2/12/2013), infrastruktur jalan rusak 
parah, terutama di wilayah Padaherang, yang 
merupakan jalur lintas utama menuju obyek 
wisata Pangandaran. Tentu saja hal seperti itu 
harus segera diselesaikan. Apalagi waktu 
kunjungan menjelang tahun baru 2014. Mesti‐
nya sejak bulan Desember, jalan menuju 
Pangandaran sudah siap dilalui para wisata‐
wan. Dengan terhambatnya perjalanan ke 
Pangandaran, tidak mustahil akan mengu‐
rungkan niat para wisatawan untuk berwisata 

menikmati alam Pangandaran. Sebab, perja‐
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payah menuju lokasi tujuan.
  Pada kenyataannya terbukti sudah bahwa 
Pantai Pangandaran tampak sepi pada saat 
tim ”Jelajah Jabar Selatan” tiba di lokasi 
(3/12/2013). Malam hari, kegiatan ekonomi 
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pantai. Hotel di sepanjang Jl. Pamugaran 
Bulak Laut memasang plang berbunyi: Kosong 
AC. Maksudnya banyak kamar yang kosong 
dan ber‐AC. Sementara warung‐warung sudah 
tutup. Ada satu‐dua yang masih buka, tetapi 
harus membangunkan dulu pedagangnya.
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keindahan alam Pangandaran. Perlu ada 
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internasional perlu lebih digalakan lagi, untuk 
mencuri perhatian turis mancanegara, se‐
macam festival layang‐layang. Berbagai upaya 
yang berkesinambungan akan melahirkan 
sebuah ikon yang lebih mempesona. 
  Sekitar 20 KM dari Pantai Pangandaran, 
terdapat sebuah pantai yang tidak kalah 
mempesona. Dikenal dengan nama Pantai 
Bojong Salawe, terletak di Desa Karang 
Jaladri, Kecamatan Parigi. Pantai yang 
memendam keelokan pemandangan yang 
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dahan pantai, laut, sungai, dan muara sungai 
yang begitu sempurna. Namanya saja sudah 

I n f o�� J a b a r

76 Volume 21 Nomor 4 | Oktober ‐ Desember 2013

unik, salawe, yang artinya duapuluh lima (25). 
Sebuah angka yang sering disebut‐sebut 
dalam mitos Sunda, isalnya ada istilah “salawe 
nagara”, “leuit salawe”, dan lain‐lain. Bahkan 
dalam cerita pewayangan pun, Batara Narada 
beberapa kali disebutkan menurunkan bala 
bantuan “salawe dewa”.
  Terlepas dari semua itu, Bojong Salawe 
memang sangat layak menjadi salah satu 
primadona wisata di Pangandaran. Bentangan 
pemandangan pantai nan alami, berpadu 
dengan keramanahan penduduk. Pohon 
bakau dan pohon dahon turut menyemarak‐
kan pantai Bojong Salawe. Selain itu, bisa 
menyaksikan pula kegiatan para nelayan, baik 
di tepi pantai atau di tempat pelelangan ikan. 
Pantai Bojong Salawe selama ini memang 
kurang dilirik para wisatawan, karena 
kurangnya promosi dan belum maksimal 
dalam membangun infrastruktur dasar. 
  Seorang sahabat pernah berseloroh, 
jangankan manusia, ikan hiu pun ingin 
mencoba merasakan sensasi Pantai Bojong 
Salawe. Demikian saat menanggapi peristiwa 
penangkapan ikan hiu naga bintang di Pantai 
Bojong Salawe (12/9/2013). Ikan hiu 
sepanjang 6,5 ton, dengan berat hampir 2 ton 
itu ditangkap para nelayan, untuk kemudian 
dilepaskan kembali ke laut.
  Kabarnya,  pemerintah Kabupaten 
Pangandaran berencana membangun pela‐
buhan umum di Pantai Bojong Salawe. 
Dengan demikian, yang bisa berlabuh di sana 
bukan hanya perahu nelayan, melainkan kapal 
pesiar, kapal penumpang, atau juga kapal 
perahu kargo.
  Terlebih lagi dengan adanya Bandara 
Nusawiru, di Desa Kondangjajar, Kecamatan 
Cijulang, bisa lebih meningkatkan daya tarik 
wisata Pangandaran. Bandara Nusawiru yang 
dikunjungi tim “Jelajah Jabar Selatan” (3/12/ 
2013) belum diberdayakan secara maksimal. 
Untuk ke depannya, perlu dibuka jalur pener‐
bangan yang lebih variatif dari berbagai kota 
di tanah air, untuk memudahkan transportasi 
para wisatawan. Jika sudah begitu, di  
Bandara Nusawiru, sudah harus sigap para 
guide wisata yang menyambut kedatangan 
para wisatawan. Sebab, lokasi wisata Pangan‐
daran sangat banyak. Bukan saja Pantau 

Pananjung, melainkan banyak pantai‐pantai 
lainnya yang tidak kalah mempesona. Misal‐
nya Pantai Batuhiu, Pantai Karangnini, Pantai 
Madasari, atau lokasi cagar alam. Jika Bandara 
Nusawiru sudah diberdayakan secara maksi‐
mal, tentunya akan lebih menopang lagi sek‐
tor pariwisata, yang sekaligus membangkitkan 
gairah ekonomi kreatif masyarakat.
  Tim ”Jelajah Jabar Selatan” pun tidak lupa 
mengunjungi Green Canyon (Ngarai Hijau) 
atau populer juga dengan Cukang Taneuh, di 
Desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang. Sebuah 
objek wisata yang penuh dengan keajaiban 
alam mempesona. Tidak jauh dari Green 
Canyon pun masih ada lokasi wisata 
Batukaras. Begitu banyak lokasi wisata di 
Pangandaran, yang semestinya mampu 
mengangkat perekonomian masyarakat.
  Namun perjalanan Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju pesisir pantai yang secara 
administratif berada di wilayah Kabupaten 
Tasikmalaya, terasa begitu berat. Persoalan‐
nya tetap infrastruktur jalan yang tidak 
memadai. Jalan rusak parah. Sebagian ada 
yang sedang diperbaiki.
  Kegiatan yang begitu bergairah di sepan‐
jang pantai Kabupaten Tasikmalaya justru 
bukanlah dalam sektor wisata, melainkan 
penambangan pasir besi. Wajar jika jalan 
mudah rusak, karena truk‐truk bertonase 
tinggi hilir‐mudik mengangkut pasir besi.  
Seperti yang pernah dipaparkan Direktorat 
Pengembangan Potensi daerah BKPM, Kabu‐
paten Tasikmalaya memang memiliki potensi 
sumber daya alam pasir besi yang sangat luar 
biasa di Indonesia. Sejak ditemukan pada 
tahun 2012, eksploitasi pasir besi pun 
dilakukan dengan begitu giatnya, terutama di 
Cipatujah dan Cikalong. Padahal, pesona 
pantai Nusamanuk atau Karang Tawulan akan 
lebih menjanjikan kesejahteraan masyarakat, 
jika dikembangakan secara maksimal untuk 
sektor Pariwisata. Tim Jelajah Jabar Selatan 
mengunjungi Pantai Nusamanuk dan Karang 
Tawulan. Selain memiliki keindahan alam, 
lokasi tersebut mengandung nilai nilai sejarah. 
Di Karang Tawulan misalnya, disemayamkan 
tokoh Syeck Abdul Rohman, yang masih 
terkait dengan sejarah perjalanan Syech Abdul 
Muhyi Pamijahan. 
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  Tim Jelajah Jabar Selatan sampai ke 
sebuah Hotel di Pantai Rancabuaya, Desa 
Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten 
Garut, pada malam hari. Satu‐satunya hotel di 
Rancabuaya yang bisa menampung rombong‐
an wisatawan dengan jumlah yang banyak. Di 
hotel tersebut, Tim Jelajah Jabar Selatan 
mengadakan FGD, dan selanjutnya bermalam 
di Hotel Rancabuaya. Pada malam hari, ham‐
pir tidak ada aktivitas apapun di pantai. Kea‐
daan sangat sepi. Keadaan yang cukup ironis 
di sebuah lokasi wisata yang cukup ternama.
  Barulah keesokan harinya (4/12/2013), 
Tim Jelajah Jabar Selatan dapat menyaksikan 
daya pesona pantai Rancabuaya yang begitu 
luar biasa. Lagi‐lagi, lokasi wisata Ranca Buaya 
pun memiliki persoalan yang serupa dengan 
Pantai Pangandaran: hanya ramai pengunjung 
pada hari libur tertentu. 
  Dari Kabupaten Garut, Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju pesisir pantai wilayah Kabu‐
paten Cianjur. Lokasi yang pertama dikunjungi 
adalah Pantai Cigebang, yang terletak di 
Kampung Batu Béntang, Désa Karangwangi, 
Kacamatan Cidaun. Dari jalan utama, harus 
berjalan kaki menelusuri jalan bebatuan, 
karena kendaraan beroda empat tidak mam‐
pu melintasi jalan tersebut. Bisa dibayangkan 
betaoa parahnya infrastruktur jalan menuju 
Pantai Cigebang. Padahal, lokasi tersebut 
memiliki potensi yang luar biasa untuk 
dikembangkan menjadi lokasi wisata. Pantai 
yang begitu menawan, sekaligus menjadi saksi 
sejarah perjalanan ritual Raden Kian Santang. 
Di Pantai Cigebang terdapat sebuah batu yang 
disebut Batu Kukumbung, yang dipercaya 
sebagai patilasan Raden Kiansantang dan 
Prabu Siliwangi.
  Masyarakat nelayan di Pantai Cigebang 
sedang dilanda kesedihan, karena ladang 
mereka terganggu oleh pertambangan pasir 
besi dan Stone Crusher. Menurut para 
nelayan, sejak adanya kegiatan penambangan 
tersebut, hasil tangkapan lobster me‐nurun 
drastis. Mereka sangat berharap agar Pantai 
Cigebang dikembangkan menjadi lokasi 
pariwisata daripada dieksploitasi oleh kegiat‐
an penambangan pasirbesi dan Stone Crusher. 
Masyarakat nelayan di Kampung Batu Béntang 
sudah siaga 1 menghadang truk pengangkut 

pasir besi yang akan melakukan kegiatan 
penambangan. Sementara para pengusaha 
pasir besi juga tidak kalah gesit, dengan 
dibekingi aparat setempat, dan kabarnya 
menyewa preman untuk menghalau masya‐
rakat. Sungguh mengerikan konflik horizontal 
tersebut, yang pada akhirnya tetap saja rakyat 
kecil yang dirugikan.
  Dari Pantai Cigebang, tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju Pantai Jayanti, yang sudah 
cukup dikenal sebagai lokasi wisata. Namun, 
kondisi di Pantai Jayanti pun masih sedang 
dalam proses penataan, dan tampak tidak 
begitu ramai dikunjungi wisatawan. 
  Dari Pantai Jayanti, perjalanan dilanjutkan 
ke Pantai Ujung Genténg, Kabupaten Suka‐
bumi. Rombongan sampai ke Hotel Pondok 
Hesta, yang tepat berada di dekat mulut 
Pantai Ujung Genteng. Untuk memaksimalkan 
kegiatan di malam hari, tim Jelajah Jabar 
Selatan mengunjungi area pelestarian penyu, 
di Pangumbahan, Ujung Genteng. Satwa pe‐
ninggalan zaman purba tersebut, sampai saat 
ini masih terpelihara keberadaannya. Salah‐
satu usaha pelestariannya adalah dengan didi‐
rikannya balai konservasi penyu. Lokasi terse‐
but sangat cocok dikunjungi para pelajar dari 
mulai tingkat SD, untuk menambah wawasan 
keilmuan yang berkenaan dengan kelautan. 
Lebih jauhnya agar bisa menumbuhkan rasa 
cinta terhadap satwa, sehingga dapat turut 
melestarikan keberadaanya.
  Esok harinya (5/12/2013), tim Jelajah 
Jabar Selatan melanjutkan perjalanan menuju 
Pantai Pelabuhan Ratu. Namun singgah dulu 
di beberapa lokasi wisata yang dianggap 
potensial untuk dikembangkan. Misalnya 
Curug Cisolok Sukabumi, Panenjoan, dan 
Puncak Habibie. Selanjutnya Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju Hotel Augusta Pelabuhan 
Ratu, untuk mengadakan FGD, sekaligus 
bermalam di Hotel tersebut. 
  Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan 
Ratu, merupakan area wisata yang penuh 
dengan nuansa indah tepi pantai. Panorama 
pesisir yang selalu dikaitkan dengan keelokan 
Nyai Roro Kidul, tampak sangat menawan dan 
memiliki daya pikat luar biasa. Warung makan 
dan tempat hiburan berderet hampir sepan‐
jang Citepus. Pantai Citepus terkenal dengan 
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ombak yang sangat kuat, sehingga jarang 
sekali ada wisatawan yang berenang. Pada 
umumnya, Pantai Pelabuhan Ratu memang 
merupakan perpaduan antara pantai yang 
curam dan landai, tebing karang yang terjal, 
hempasan ombak yang kuat, dan juga hutan 
cagar alam. Sayang sekali, ketika malam hari 
tiba, Citepus seperti kehilangan aura dikare‐
nakan kurangnya penerangan di jalan raya. 
  Tepi pantai Citepus dan daerah lainnya 
seperti  Cimaja, Cibangban, dan Tenjo Resmi 
sangat cocok dijadikan salahsatu destinasi 
wisata ekologi berbasis budaya. Sebab, 
pantai‐pantai ini pun merupakan lokasi yang 
terletak di sekitar Pantai Pelabuhan Ratu. 
Sementara Pelabuhan Ratu sudah begitu 
dikenal dengan memiliki panorama pantai 
yang menggiurkan, ditambah pula dengan 
adanya tradisi Pesta Laut, sebagai wujud 
syukur para nelayan yang telah telah meng‐
gantungkan hidup dari hasil menangkap ikan. 
Dalam upacara pesta laut, ada acara “Labuh 
Saji”, yang ditandai dengan ngalarung atau 
melempar kepala kerbau ke laut. Upacara 
pesta laut pun selalu dimeriahkan oleh 
prosesi seni, yang menghadirkan berbagai 
kesenian di Kabupaten Sukabumi. Tari 
Nelayan menjadi salah satu ciri khas dalam 
setiap acara pesta laut, yang tentunya 
memiliki daya tarik tersendiri bagi para 
penikmat kesenian.

**

  Dari perjalanan menyusuri sepanjang 
pantai Jabar Selatan, dapat disimpulkan bah‐
wa begitu banyak pantai‐pantai terbengkalai. 
Dalam arti, potensinya belum diberdayakan 
secara maksimal, terutama yang berkaitan 
dengan sektor pariwisata yang secara 
langsung maupun tidak langsung akan turut 
menopang gairah ekonomi kreatif. Selain 
pantai, Jabar Selatan pun sangat kaya dengan 
panorama keindahan alam lainnya yang 
begitu menakjubkan, seperti gunung, lembah, 
ngarai, air terjun, danau, pantai, matahari 
terbit dan matahari terbenam, komoditas 
perikanan,  pertanian, dan aneka budaya yang 
berkaitan dengan alam sekitarnya.
  Pada umumnya masyarakat sangat ber‐
harap adanya kegiatan pengembangan pari‐

wisata berbasis potensi lokal. Namun pada 
pelaksanaanya, perlu ada pembinaan SDM 
terlebih dahulu. Sebab, meskipun masyarakat 
sangat berharap, tetapi masyarakat tampak‐
nya belum memiliki kemampuan untuk 
mempersiapkan diri menjadi tuan rumah bagi 
para wisatawan
  Hal tersebut perlu disiapkan dengan 
matang, agar para wisatawan medapat 
kepuasan pada saat berkunjung. Kalau sudah 
merasa puas, tentu mereka akan ketagihan 
untuk kembali lagi dan mengajak saudara atau 
kawan‐kawannya untuk turut serta. Di era 
teknologi digital ini, informasi menyebar 
begitu cepat. Ketika seseorang merasa puas, 
tanpa disuruh pun mereka akan menyebarkan 
pengalaman berharganya. Begitupun sebalik‐
nya, jika mereka tidak puas, dengan segera 
akan menyebar pula, terutama melalui media 
online semisal jejaring sosial. 
  Sepertinya masyarakat pun sudah menya‐
dari bahwa pengembangan pada sektor pari‐
wisata lebih ramah lingkungan, baik ling‐
kungan sosial maupun alamiah. Sepanjang 
pantai Jabar Selatan bisa dikembangkan untuk 
berbagai aktivitas pariwisata, dari mulai se‐
kadar bersenang‐senang (leisure tourism), 
pariwisata petualangan (adventure tourism), 
pariwisata alternatif (alternative tourism), 
pariwisata alam (geo‐tourism atau eco‐
tourism), dan pariwisata sosial (ethnic and 
cultural tourism).
  Selain pembinaan dalam pengelolaan 
pariwisata, masyarakat pun perlu mendapat 
pencerahan yang berkaitan dengan kegiatan 
ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Banyak 
hal yang bisa dikembangkan untuk menjadi 
lahan kegiatan ekonomi masyarakat di tengah 
kemajuan pariwisata.
  Masyarakat sangat penting untuk dilibat‐
kan dalam pengembangan pariwisata, sehing‐
ga bisa menciptakan pariwisata yang berbasis 
komunitas atau masyarakat. Dengan demiki‐
an, maka pengembangan kepariwisataan 
perlu diarahkan pada pembangunan komu‐
nitas secara utuh, Community are regarded as 
the vocal point of the tourism planning 
exercise, not the tourist. (Murphy, 1985). 
Kemudian, Murphy menuliskan bahwa pari‐
wisata berbasis masyarakat harus terntegrasi 
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  Tim Jelajah Jabar Selatan sampai ke 
sebuah Hotel di Pantai Rancabuaya, Desa 
Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten 
Garut, pada malam hari. Satu‐satunya hotel di 
Rancabuaya yang bisa menampung rombong‐
an wisatawan dengan jumlah yang banyak. Di 
hotel tersebut, Tim Jelajah Jabar Selatan 
mengadakan FGD, dan selanjutnya bermalam 
di Hotel Rancabuaya. Pada malam hari, ham‐
pir tidak ada aktivitas apapun di pantai. Kea‐
daan sangat sepi. Keadaan yang cukup ironis 
di sebuah lokasi wisata yang cukup ternama.
  Barulah keesokan harinya (4/12/2013), 
Tim Jelajah Jabar Selatan dapat menyaksikan 
daya pesona pantai Rancabuaya yang begitu 
luar biasa. Lagi‐lagi, lokasi wisata Ranca Buaya 
pun memiliki persoalan yang serupa dengan 
Pantai Pangandaran: hanya ramai pengunjung 
pada hari libur tertentu. 
  Dari Kabupaten Garut, Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju pesisir pantai wilayah Kabu‐
paten Cianjur. Lokasi yang pertama dikunjungi 
adalah Pantai Cigebang, yang terletak di 
Kampung Batu Béntang, Désa Karangwangi, 
Kacamatan Cidaun. Dari jalan utama, harus 
berjalan kaki menelusuri jalan bebatuan, 
karena kendaraan beroda empat tidak mam‐
pu melintasi jalan tersebut. Bisa dibayangkan 
betaoa parahnya infrastruktur jalan menuju 
Pantai Cigebang. Padahal, lokasi tersebut 
memiliki potensi yang luar biasa untuk 
dikembangkan menjadi lokasi wisata. Pantai 
yang begitu menawan, sekaligus menjadi saksi 
sejarah perjalanan ritual Raden Kian Santang. 
Di Pantai Cigebang terdapat sebuah batu yang 
disebut Batu Kukumbung, yang dipercaya 
sebagai patilasan Raden Kiansantang dan 
Prabu Siliwangi.
  Masyarakat nelayan di Pantai Cigebang 
sedang dilanda kesedihan, karena ladang 
mereka terganggu oleh pertambangan pasir 
besi dan Stone Crusher. Menurut para 
nelayan, sejak adanya kegiatan penambangan 
tersebut, hasil tangkapan lobster me‐nurun 
drastis. Mereka sangat berharap agar Pantai 
Cigebang dikembangkan menjadi lokasi 
pariwisata daripada dieksploitasi oleh kegiat‐
an penambangan pasirbesi dan Stone Crusher. 
Masyarakat nelayan di Kampung Batu Béntang 
sudah siaga 1 menghadang truk pengangkut 

pasir besi yang akan melakukan kegiatan 
penambangan. Sementara para pengusaha 
pasir besi juga tidak kalah gesit, dengan 
dibekingi aparat setempat, dan kabarnya 
menyewa preman untuk menghalau masya‐
rakat. Sungguh mengerikan konflik horizontal 
tersebut, yang pada akhirnya tetap saja rakyat 
kecil yang dirugikan.
  Dari Pantai Cigebang, tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju Pantai Jayanti, yang sudah 
cukup dikenal sebagai lokasi wisata. Namun, 
kondisi di Pantai Jayanti pun masih sedang 
dalam proses penataan, dan tampak tidak 
begitu ramai dikunjungi wisatawan. 
  Dari Pantai Jayanti, perjalanan dilanjutkan 
ke Pantai Ujung Genténg, Kabupaten Suka‐
bumi. Rombongan sampai ke Hotel Pondok 
Hesta, yang tepat berada di dekat mulut 
Pantai Ujung Genteng. Untuk memaksimalkan 
kegiatan di malam hari, tim Jelajah Jabar 
Selatan mengunjungi area pelestarian penyu, 
di Pangumbahan, Ujung Genteng. Satwa pe‐
ninggalan zaman purba tersebut, sampai saat 
ini masih terpelihara keberadaannya. Salah‐
satu usaha pelestariannya adalah dengan didi‐
rikannya balai konservasi penyu. Lokasi terse‐
but sangat cocok dikunjungi para pelajar dari 
mulai tingkat SD, untuk menambah wawasan 
keilmuan yang berkenaan dengan kelautan. 
Lebih jauhnya agar bisa menumbuhkan rasa 
cinta terhadap satwa, sehingga dapat turut 
melestarikan keberadaanya.
  Esok harinya (5/12/2013), tim Jelajah 
Jabar Selatan melanjutkan perjalanan menuju 
Pantai Pelabuhan Ratu. Namun singgah dulu 
di beberapa lokasi wisata yang dianggap 
potensial untuk dikembangkan. Misalnya 
Curug Cisolok Sukabumi, Panenjoan, dan 
Puncak Habibie. Selanjutnya Tim Jelajah Jabar 
Selatan menuju Hotel Augusta Pelabuhan 
Ratu, untuk mengadakan FGD, sekaligus 
bermalam di Hotel tersebut. 
  Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan 
Ratu, merupakan area wisata yang penuh 
dengan nuansa indah tepi pantai. Panorama 
pesisir yang selalu dikaitkan dengan keelokan 
Nyai Roro Kidul, tampak sangat menawan dan 
memiliki daya pikat luar biasa. Warung makan 
dan tempat hiburan berderet hampir sepan‐
jang Citepus. Pantai Citepus terkenal dengan 
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ombak yang sangat kuat, sehingga jarang 
sekali ada wisatawan yang berenang. Pada 
umumnya, Pantai Pelabuhan Ratu memang 
merupakan perpaduan antara pantai yang 
curam dan landai, tebing karang yang terjal, 
hempasan ombak yang kuat, dan juga hutan 
cagar alam. Sayang sekali, ketika malam hari 
tiba, Citepus seperti kehilangan aura dikare‐
nakan kurangnya penerangan di jalan raya. 
  Tepi pantai Citepus dan daerah lainnya 
seperti  Cimaja, Cibangban, dan Tenjo Resmi 
sangat cocok dijadikan salahsatu destinasi 
wisata ekologi berbasis budaya. Sebab, 
pantai‐pantai ini pun merupakan lokasi yang 
terletak di sekitar Pantai Pelabuhan Ratu. 
Sementara Pelabuhan Ratu sudah begitu 
dikenal dengan memiliki panorama pantai 
yang menggiurkan, ditambah pula dengan 
adanya tradisi Pesta Laut, sebagai wujud 
syukur para nelayan yang telah telah meng‐
gantungkan hidup dari hasil menangkap ikan. 
Dalam upacara pesta laut, ada acara “Labuh 
Saji”, yang ditandai dengan ngalarung atau 
melempar kepala kerbau ke laut. Upacara 
pesta laut pun selalu dimeriahkan oleh 
prosesi seni, yang menghadirkan berbagai 
kesenian di Kabupaten Sukabumi. Tari 
Nelayan menjadi salah satu ciri khas dalam 
setiap acara pesta laut, yang tentunya 
memiliki daya tarik tersendiri bagi para 
penikmat kesenian.

**

  Dari perjalanan menyusuri sepanjang 
pantai Jabar Selatan, dapat disimpulkan bah‐
wa begitu banyak pantai‐pantai terbengkalai. 
Dalam arti, potensinya belum diberdayakan 
secara maksimal, terutama yang berkaitan 
dengan sektor pariwisata yang secara 
langsung maupun tidak langsung akan turut 
menopang gairah ekonomi kreatif. Selain 
pantai, Jabar Selatan pun sangat kaya dengan 
panorama keindahan alam lainnya yang 
begitu menakjubkan, seperti gunung, lembah, 
ngarai, air terjun, danau, pantai, matahari 
terbit dan matahari terbenam, komoditas 
perikanan,  pertanian, dan aneka budaya yang 
berkaitan dengan alam sekitarnya.
  Pada umumnya masyarakat sangat ber‐
harap adanya kegiatan pengembangan pari‐

wisata berbasis potensi lokal. Namun pada 
pelaksanaanya, perlu ada pembinaan SDM 
terlebih dahulu. Sebab, meskipun masyarakat 
sangat berharap, tetapi masyarakat tampak‐
nya belum memiliki kemampuan untuk 
mempersiapkan diri menjadi tuan rumah bagi 
para wisatawan
  Hal tersebut perlu disiapkan dengan 
matang, agar para wisatawan medapat 
kepuasan pada saat berkunjung. Kalau sudah 
merasa puas, tentu mereka akan ketagihan 
untuk kembali lagi dan mengajak saudara atau 
kawan‐kawannya untuk turut serta. Di era 
teknologi digital ini, informasi menyebar 
begitu cepat. Ketika seseorang merasa puas, 
tanpa disuruh pun mereka akan menyebarkan 
pengalaman berharganya. Begitupun sebalik‐
nya, jika mereka tidak puas, dengan segera 
akan menyebar pula, terutama melalui media 
online semisal jejaring sosial. 
  Sepertinya masyarakat pun sudah menya‐
dari bahwa pengembangan pada sektor pari‐
wisata lebih ramah lingkungan, baik ling‐
kungan sosial maupun alamiah. Sepanjang 
pantai Jabar Selatan bisa dikembangkan untuk 
berbagai aktivitas pariwisata, dari mulai se‐
kadar bersenang‐senang (leisure tourism), 
pariwisata petualangan (adventure tourism), 
pariwisata alternatif (alternative tourism), 
pariwisata alam (geo‐tourism atau eco‐
tourism), dan pariwisata sosial (ethnic and 
cultural tourism).
  Selain pembinaan dalam pengelolaan 
pariwisata, masyarakat pun perlu mendapat 
pencerahan yang berkaitan dengan kegiatan 
ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Banyak 
hal yang bisa dikembangkan untuk menjadi 
lahan kegiatan ekonomi masyarakat di tengah 
kemajuan pariwisata.
  Masyarakat sangat penting untuk dilibat‐
kan dalam pengembangan pariwisata, sehing‐
ga bisa menciptakan pariwisata yang berbasis 
komunitas atau masyarakat. Dengan demiki‐
an, maka pengembangan kepariwisataan 
perlu diarahkan pada pembangunan komu‐
nitas secara utuh, Community are regarded as 
the vocal point of the tourism planning 
exercise, not the tourist. (Murphy, 1985). 
Kemudian, Murphy menuliskan bahwa pari‐
wisata berbasis masyarakat harus terntegrasi 
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dan selalu menanamkan koordinasi, adanya  
keikutsertaan masyarakat, menciptakan pasar 
yang terseleksi, mengolah kekayaan budaya 
setempat, perlu digiatkan investasi dan mem‐
buka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 
setempat, menggali dampak positif dari  de‐
monstrasi kebudayaan, adanya daya dukung 
dan berfungsi secara majemuk, dan tercipta‐
nya sinergi antar sumberdaya potensial.
  Rusaknya infrastruktur jalan di Jabar 
Selatan tidak luput dari adanya konflik 
kepentingan antara pengusaha pasir besi dan 
masyarakat. Hilir‐mudik truk pengangkut pasir 
besi bertonase tak menentu, mengakibatkan 
jalan mudah rusak. Hal ini perlu segera dicari 
jalan keluarnya. Meskipun jalan diperbaiki, 
akan segera rusak kembali jika tidak ada 
aturan semisal pembatasan berat angkutan. 
Kalau perlu, dibuat jalur khusus bagi trans‐
portasi kendaraan berat pengangkut pasir besi 
dan batu. Bahkan lebih baik lagi kalau  ada 
moratorium eksploitasi pasir besi dan batu. 
Sebab, kegiatan usaha tersebut hanya meng‐
untungkan beberapa orang pengusaha dan 
segelintir orang saja. Sementara yang dikor‐
bankan adalah masyarakat. Jangan dibiarkan 
konflik antara pengusaha dan warga semakin 
meruncing. Pemberdayaan potensi lokal tidak 
berarti pengerukan sumberdaya alam.
  Perlu dicermati juga bahwa bagaimana‐
pun  perencanaan pembangunan pariwisata 
bertujuan untuk  memadukan atau menginte‐
grasikan kepariwisataan sebagai sebuah 
industri jasa (hospitality industry), yang tetap 
mengindahkan karakteristik masyarakat lokal 
itu sendiri dan tuntutan spesifik yang 
berkenaan  dengan kondisi alam. Maka, dunia 
pariwisata pun adalah  bisnis (business), yang 
secara teoritis dapat diartikan  Commercial 
activity engaged in for again or livelihood,  
Activity or enterprise, for gain, benefit, 
advantage or livelihood,  and enterprise in 
which person engaged show willingness to 
invest time and capital on future outcome.
  Kegiatan dari bisnis tersebut harus bisa 
memakmurkan masyarakatnya. Sebab orien‐
tasi dari bisnis adalah keuntungan. Tapi, perlu 
adanya penekanan dalam mencari keun‐
tungan, agar tidak sampai membabi‐buta 
dengan merusak alam sekitarnya. Sebab, 

mencari keuntungan dengan merusak alam 
sebenarnya adalah kerugian besar dan 
berkepanjangan. Dalam bisnis kepariwisataan, 
bisa mengembangkan berbagai kegiatan 
penyediaan jasa (services) yang dibutuhkan 
wisatawan, seperti jasa perjalanan (travel) 
atau transportasi (transportation), Penginap‐
an (accommodation), jasa boga (restaurant), 
Rekreasi (recreation), dan Jasa jasa lain yang 
terkait, seperti jasa informasi, telekomunikasi, 
hiburan (entertainment), dan lain‐lain.
  Lokasi pariwisata di Jabar Selatan sangat 
erat kaitannya dengan kekayaan alam. Maka, 
pembangunannya pun perlu dititikberatkan 
pada pengembangan “wisata alam” atau 
“wisata lingkungan” (ecotourism). Adapun 
ciri‐ciri umum yang diperlihatkan oleh bidang 
kegiatan tersebut, dalam Global Ecotourism 
Policies and Case Studies (2003) suntingan 
Michael Lück dan Torsten Kirstges, dicatat 
sejumlah karakteristik wisata lingkungan 
(ecotourism adalah: (1) Kegiatan wisata 
berlangsung dalam latar alam yang relatif 
tidak terganggu; (2) Dampak‐dampak buruk 
pariwisata diminimalisasi; (3) Pariwisata turut 
membantu upaya memelihara warisan alam 
dan kekayaan budaya; (4) Penyelenggaraan 
wisata lingkungan secara giat melibatkan 
warga masyarakat setempat dalam prosesnya, 
dan memberikan kemaslahatan kepada me‐
reka; (5) Wisata lingkungan turut menopang 
pembangunan yang berkelanjutan dan meru‐
pakan kegiatan bisnis yang menguntungkan; 
(6) Komponen kependidikan/apresiasi/inter‐
pretasi (baik menyangkut warisan alam dan 
kekayaan budaya) harus hadir dalam wisata 
lingkungan.
  Gairah pariwisata alam dan ekonomi 
kreatif akan kembali pada kata kunci: ramai 
pengunjung, tanpa melupakan pentingnya 
pemeliharaan alam. Maka upaya‐upaya yang 
perlu dilakukan adalah bagaimana caranya 
membuat ramai para pengunjung.  Pengun‐
jung akan beramai‐ramai mengunjungi suatu 
lokasi wisata jika infrastruktur dasarnya 
memadai, lokasinya menarik, unik, berpadu 
dengan keramahan penduduk menyambut 
setiap tamu yang datang. Keramahan berarti 
termasuk pula ada kenyamanan dan keaman‐
an di dalamnya. 
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