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Wacana
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Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan keunikan yang dimiliki tiap daerah. Keindahan alam pun 
 menjadikannya sebagai negara dengan destinasi wisata yang banyak diminati. Hal tersebut membuat pemerintahan 
 Jokowi dan Jusuf Kalla melihat sektor pariwisata memiliki peluang penyumbang devisa tertinggi. Kementerian  Pariwisata       

(Kemenpar) akhir-akhir ini akan menggenjot sektor pariwisata sebagai leading sector devisa yang ditargetkan akan tercapai 
pada tahun 2019.

Tak sekadar branding Wonderful Indonesia, Kemenpar mengembangkannya menjadi program penjualan produk wisata 
yang diberi nama Visit Indonesia Wonderful Indonesia (VIWI) 2018. VIWI akan menjadi strategi penjualan paket-paket 
wisata menarik dari 18 destinasi unggulan di Indonesia. Antara lain Medan, Batam, Belitung, Padang, Palembang,  Jakarta, 
Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Banyuwangi, Balikpapan, Bali, Lombok, Makassar, Manado, dan Raja Ampat. 
 Hadirnya program VIWI 2018 ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mencapai target wisatawan mancanegara 
pada tahun 2018. VIWI dibebankan target sebesar 15% dari total turis mancanegara yang diinginkan. Kemenpar menargetkan 
sebanyak 18 juta pengunjung dari berbagai macam negara pada tahun 2018 dan 20 juta di tahun 2019. Selain itu pemerintah 
juga menargetkan 250 juta perjalanan wisata untuk wisatawan dalam negeri. 

Tantangan Kepariwisataan bagi Pemerintah
Mencapai target jumlah wisatawan bukanlah persoalan mudah bagi pemerintah. Setidaknya ada tiga tantangan besar 

yang menghadang baik dari eksternal maupun internal. Pertama ialah penyelenggaraan pariwisata yang harus  memen tingkan 
keberlanjutan lingkungan. Pariwisata yang menonjolkan sisi lingkungan saat ini menjadi tren yang diminati oleh dunia in-
ternasional. Namun, negeri ini belum terlalu mengedepankan hal tersebut. The Travel and Tourism Competitivenes Report 
2017 membuktikan bahwa Indonesia menduduki peringkat 131 dari 136 negara yang kurang peduli  dengan lingkungan. 

Cetak Biru Pengembangan 
Pariwisata Malang Raya

“...singkirkan dulu sementara keberagaman isu politik yang menjadi halaman muka di koran-koran, karena hal yang paling 
fundamental dan historis saat di dunia sedang terjadi yaitu terus meningkatnya jumlah kelas menengah yang mencapai 630 
ribu populasi di Asia Tenggara. Kelas menengah dan usia muda lebih tertarik kepada pengalaman dan petualangan dibanding 
barang-barang mewah, itulah yang menyebabkan merebaknya industri wisata.” 

Indikator/Abid

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
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Hal itu menyebabkan pemerintah akan 
berusaha membenahi destinasi wisa-
ta agar menunjang keberlangsungan 
lingkungan. 

Tantangan kedua ialah  pariwisata 
berbasis digital. Revolusi teknolo-
gi memancing sektor pariwisata un-
tuk mengikuti perkembangan zaman. 
Menurut Kemenpar saat ini 63% 
 transaksi dalam sektor pariwisata di 
Indonesia terjadi secara daring. Demi 
keselamatan pariwisata Indonesia, pe-
merintah akan mendorong perihal itu. 

Faktor internal juga memengaruhi 
kondisi pariwisata dalam negeri. Peng-
hambat ini muncul dari dalam tubuh 
pemerintahan akibat terlalu banyaknya 
regulasi. Setidaknya Kemenpar menya-
takan terdapat  sekitar 42.000 peraturan 
kepariwisataan. Banyaknya regulasi 
akan mempersulit gerak  pihak-pihak 
yang berkontribusi di bidang pari-
wisata tanah air. Adanya tantangan 
yang cu kup berat ini akan mendorong 
perubahan di berbagai macam sistem 
kepariwisataan Indonesia. 

Hadirnya rintangan yang  cukup 
berat tidak membuat Indonesia 
 mengurungkan niat bersaing di kancah 
internasional. Untuk itu, pemerintah 
menetapkan beberapa kawasan  prioritas 
pengembangan pariwisata. Seperti 
 Danau Toba, Tanjung Payang, T anjung 
Lesung, Pulau Seribu dan Kota Tua, 
Mandalika, Wakatobi, Moratai, Labuan 
Bajo, serta Bromo Tengger Semeru. 
Beberapa kawasan prioritas inilah yang 
nantinya akan menjadi tumpuan sektor 
pariwisata di  Indon  esia.

Garis Besar Rencana Pengembang 
an Pariwisata di Malang Raya

Kawasan Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru (TNBTS) merupakan 
kawasan pariwisata yang akan digen-
carkan di Provinsi Jawa Timur. Ka-
wasan tersebut akan ditunjang oleh be-
berapa daerah, seperti Kota Malang dan 
Kabupaten Malang. Kota Malang akan 
dijadikan tempat persinggahan para 

wisatawan yang berkunjung ke TNBTS 
dan dapat melanjutkan kunjung-
an wisatanya ke Kabupaten Malang. 
Adanya revitalisasi TNBTS membuat 
kedua wilayah tersebut menentukan 
target wisatawan yang berkunjung. 
Kota Malang di tahun 2018 menarget-
kan peningkatan 10% dari jumlah wisa-
tawan tahun sebelumnya. Sedangkan 
Kabupaten Malang menargetkan jum-
lah wisatawan sebanyak 4,4 juta pada 
tahun 2017 dan 7 juta pada tahun 2018. 

Infrastruktur jalan raya pun tengah 
disiapkan pemerintah untuk menopang 
kawasan Malang Raya. Pada 2018 
ini akan diselesaikan Jalan Tol 
Malang-Pandaan. Jalan tersebut meng-
hubungkan daerah Pandaan  (Kabupaten 
Pasuruan) dengan Malang sepanjang 
37,62 km. Tujuan direncanakannya 
jalan ini ialah untuk memperlancar 
arus kendaraan dari arah Surabaya 
menuju Malang. Selain itu, pemerin-
tah tengah membangun jalan alternatif 
Lawang-Batu. Nantinya jalan ini akan 
dimulai dari Purwosari lalu melinta-
si kawasan Kebun Teh  Wonosari dan  
 b e r a khir di desa paling ujung Kota 
Batu. Jalan alternatif yang membutuh-
kan dana sekitar 312,5 miliar rupiah ini 
akan terbentang sepanjang 25 km. Jalur 
tersebut nantinya akan memangkas ja-
rak dan waktu tempuh wisatawan.

Tak hanya itu, pemerintah pun 
 memastikan akan menyelesaikan Jalan 
Lintas Pantai Selatan yang dibuat se-
jak tahun 2015. Jalan ini akan meng-
hubungkan bagian selatan Provinsi 
Banten dengan Jawa Timur. Hadirnya 
jalan sepanjang 676 km bertujuan un-
tuk mengurangi kesenjangan antara 
kawasan Pantai Utara Jawa dengan 
bagian selatan Pulau Jawa. Proyek 
bernilai 15 triliun rupiah itu akan men-
dukung daerah produktif pariwisata, 
perkebunan, dan industri maritim. 

Adanya jalur yang menopang arus 
transportasi di Malang Raya ini akan 
semakin mematangkan rencana pe-
merintah untuk menghubungkan be-

berapa destinasi wisata. Kabupaten 
Malang mempunyai target destinasi 
wisata sejumlah dua ratus tempat dan 
membangun satu desa wisata setiap 
tahun nya. Rencana satu desa setiap ta-
hun ini dikhususkan pada desa wisata 
pantai dan penunjang TNBTS. Pada 
2018 ini desa yang sedang dikembang-
kan untuk menjadi desa wisata pantai 
ialah Desa Sumberoto, Kecamatan 
Donomulyo. Banyaknya destinasi 
wisata di desa tersebut juga dirasa be-
lum cukup, sehingga pemerintah ka-
bupaten masih ingin menambah pem-
bukaan pantai baru. Selain desa wisata 
pantai, Desa  Wringinanom, Kecamatan 
 Poncokusumo juga dikembangkan un-
tuk menunjang TNBTS. 

Selain itu, pemerintah berencana 
untuk menjadikan Kawasan Cagar 
Alam Pulau Sempu sebagai taman 
wisata alam. Hal tersebut timbul kare-
na adanya pungutan liar terhadap wisa-
tawan senilai 1,2 miliar rupiah dan 
jumlah pengunjung mencapai 30.000 
orang setiap tahunnya. Pulau selu-
as 887 hektare ini pun beberapa saat 
lalu hangat diperbincangkan. Simpang 
siur informasi hingga kini masih ter-
jadi, meski Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam Jawa Timur telah 
melarang. Padahal pembatasan akses 
ke Pulau Sempu telah tertuang dalam 
surat  edaran bernomor SE.02/K.2/BID-
TEK.2/KSA/9/2017. 

Kabupaten Malang juga memili-
ki banyak situs peninggalan kerajaan, 
pusatnya berada tepat di Kecamatan 
Si ngosari. Daerah seluas hampir 68,23 
km persegi merupakan wujud nyata 
dari kejayaan Kerajaan Singhasari kala 
itu. Meski wilayah ini belum ditetapkan 
oleh pemerintah pusat sebagai salah 
satu kawasan ekonomi khusus (KEK), 
pemerintah kabupaten akan tetap mere-
alisasikannya pada 2020. Dana sebesar 
30 miliar rupiah pun tengah disiapkan 
pemerintah untuk kawasan tersebut. 
Lahan seluas 300 hektare digunakan 
untuk mengembangkan KEK yang 
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nantinya akan mengangkat konsep 
 heritage dan budaya.

Bergeser sedikit dari Kota Malang 
terdapat salah satu kota wisata, yaitu 
Kota Batu. Kota ini pun sejak awal 
dirancang untuk menjadi kota wisata. 
Untuk lebih mengembangkan pari-
wisatanya, Kota Batu akan mem-
fokuskan pada pengembangan wisata 
desa setelah menambah izin pendirian 
Jatim Park 3. Terdapat tiga rencana 
wisata desa di Kota Batu ini. Desa 
 Pandanrejo yang akan menonjol-
kan wisata petik stroberi, Desa 
Sidomulyo dengan kebun bunganya, 
dan Desa Sumberejo memprioritas-
kan petik sayurnya. 

Pariwisata Malang Raya Hari Ini
Banyaknya rencana yang ada di 

Malang Raya menandakan keseriusan 
pemerintah dalam menggenjot sektor 
pariwisata. Saat ini, berbagai macam 
destinasi wisata di Malang Raya ham-
pir tidak pernah sepi pengunjung. Sebut 
saja Desa Tambakrejo yang mempunyai 
berbagai tujuan wisata. Desa tersebut 
identik dengan wisata pantai nya, seper-
ti Pantai  Clungup, Gatra, Tiga  Warna, 
Watu Pecah, dan Balekambang. Selain 
itu, terdapat Desa Purwodadi yang 
memiliki Pantai  Lenggoksono, Bolu 
Bolu,  Banyu  Anjlok, dan  Wediawu 
yang menjadi tempat populer untuk 
melakukan  surfing. 

Desa penunjang TNBTS juga sudah 
terdapat di Kabupaten Malang, seperti 
Desa Gubugklakah dan Ngadas. Desa 
Wisata Gubugklakah merupakan desa 
yang menjadi salah satu akses menuju 
kawasan Gunung Bromo dan Semeru. 
Ngadas merupakan bagian dari TNBTS 
yang berada di ketinggian 2200 mdpl 
dengan luas area sekitar 395 hektare 
dan memiliki topografi berbukit. 

Tak hanya Kabupaten Malang 
yang mengembangkan sektor pari-
wisata, Kota Malang juga mengung-
gulkan wisata kampung tematik. Kini, 
Kota Arema memiliki enam kampung 

dengan berbagai macam tema. Mulai 
dari Kampung Warna Warni Jodipan, 
Budaya Polowijen, hingga Kampung 
Topeng. Selain itu, Kota Malang juga 
telah merenovasi Museum Mpu Purwa 
yang berada di Kecamatan  Lowokwaru. 

 Untuk menampung para wisatawan, 
Kota Malang juga terus menambah izin 
bagi perusahaan perhotelan. Pada 2017 
kemarin, dari 96 hotel yang tersedia 
baru dua belas saja yang tersertifikasi. 
Untuk menarik para wisatawan, Kota 
Malang mengadakan kegiatan Malang 
Sejuta Kopi. Kegiatan ini bertujuan 
untuk menggencarkan kuliner kopi 
dengan membagikannya secara gratis 
selama satu bulan. 

Ketidakjelasan Arah Pengem ban gan 
Pariwisata Malang Raya

Berbagai rencana pengembangan 
sektor pariwisata di Malang Raya ini 
memproyeksikan kondisi di tahun- 
tahun mendatang. Namun, hingga 
saat ini Rencana Induk Pembangun an 

Kepariwisataan (RIPK) Kota Malang, 
Kota Batu, maupun  Kabupaten 
Malang masih belum tersedia se-
cara menyeluruh. Menurut Peraturan 
 Menteri Pariwisata Republik  Indonesia 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pe-
doman Penyusunan Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Provin-
si dan Kabupaten/Kota menyebutkan 
bahwa RIPK berlaku sesuai dengan ku-
run waktu pelaksanaan rencana pem-

bangunan jangka panjang. Sedang-
kan saat ini belum ada daerah yang 
memilikinya secara komprehensif.

Menengok pada Peraturan Wa-
likota Malang Nomor 34 Tahun 2014 
tentang Rencana Induk Pengembang-

an Pariwisata Daerah belum terdapat 
rencana pengembangan kampung 
wisata tematik. Pada nama Peraturan 
Walikota Malang ini juga berbeda de-
ngan Peraturan Menteri Pariwisata. Hal 
yang sama juga ditemukan pada Pera-
turan Daerah Kabupaten Malang No-
mor 1 Tahun 2015 tentang Rencana In-
duk Pembangunan Pariwisata Daerah. 
Perbedaan nama peraturan dan belum 
spesifiknya pengaturan destinasi wisa-
ta yang akan dikembangkan menan-
dakan belum siapnya pengembangan 
pariwisata. Mengikuti dua daerah yang 
lain, Kota Batu sendiri belum mempu-
nyai peraturan yang serupa, dilihat dari 
situs web Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Kota Batu. Pada-
hal, ketersediaan produk hukum yang 
meng atur kegiatan pariwisata sangat 
perlu dimiliki oleh tiap daerah.

Adanya hal tersebut menunjukkan 
bahwa terjadi ketidaksesuaian pro-
duk hukum mengenai kepariwisataan 
di Malang Raya dengan pemerintah 
pusat. Tidak adanya gambaran yang 
jelas mengenai arah pengembangan 
pariwisata juga menjadi suatu perso-
alan. Akankah pengembangan sektor 
pariwisata di Malang Raya ini berjalan 
terus tanpa peraturan yang jelas? 

LPM Indikator

Indikator/Zulyan
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Kenetralan
Pertanyaan: 

Seberapa netral Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)  Ind ikator 
saat ini? Lalu apakah di LPM Indikator tidak terdapat kepen-
tingan-kepentingan tersendiri dalam pembuatan konten- 
kontennya? Kemudian, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) LPM Indikator memiliki fungsi apa? 

Nurul Mawaddah Yunas 
Manajemen 2016

Jawaban:

LPM Indikator atau lembaga pers manapun tidaklah  netral 
tetapi  independen, netral berarti tidak berpihak pada sisi 
manapun. Sedangkan, independen bermakna bebas dalam 
memihak. Keberpihakan Indikator sendiri yaitu kepada 
rakyat sesuai dengan visinya dan idealisme pers mahasiswa. 
Proses penerbitan produk-produk LPM Indikator melewati 
manajemen redaksi yang di dalamnya terdapat proses penya-
ringan konten melalui rapat redaksi. Dalam menentukan 
kontennya Indikator bersikap objektif sehingga tidak ter-
dapat intervensi dari pihak manapun.  LPM Indikator hadir 
di FEB  untuk mencukupi kebutuhan informasi bagi seluruh 
civitas academica, serta memiliki fungsi monitoring dalam 
struktur Keluarga Mahasiswa FEB. 

LPM Indikator

International Cooperation
Pertanyaan:

Bagaimana konsep kerja sama internasional FEB? Lalu apa 
saja bentuk kerja samanya? 

Diandra Renaldy
Manajemen Internasional 2014

Jawaban:

FEB sudah melakukan kerja sama dengan beberapa  negara 
seperti Australia, Belanda, Amerika Serikat, Korea,  Malaysia, 
dan Spanyol. Kerja sama tersebut dimanfaatkan terutama 
oleh mahasiswa program studi (prodi) internasio nal. Ada 
beberapa konsep kerja sama yang diterapkan. Kebanyakan 
memang  pada bidang akademik  dan kemahasiswaan,  se-
perti program exchange atau pertukaran pelajar, lalu pro-
gram three  in  one yang mendatangkan dosen tamu beserta 
praktisinya yang berasal luar negeri. Selain itu terdapat MoU 

( Memorandum of Understanding) dengan universitas-uni-
versitas luar  negeri yang dapat dimanfaatkan untuk joint pro-
gram atau joint  degree. Terdapat juga  international confer-
ence yaitu dengan mengirim mahasiswa prodi internasional 
ke beberapa universitas di luar negeri. Sedangkan untuk ben-
tuk kerja sama terdapat staff exchange, joint research, joint 
conference, joint   publication, dan joint communication.

Nurkholis, S.E., M.Bus.(Acc)., Ak., Ph. D.
Dekan FEB UB

Indikator/Zulyan
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Konsep Lain dari Kuliah  
Kerja Nyata (KKN)

Pertanyaan:

Apakah di FEB terdapat KKN Tematik (KKN-T) ? 

Akhmad Irsyad Asy’ary
Ilmu Ekonomi 2015

Jawaban: 

Kuliah Kerja Nyata di FEB menggunakan konsep lain  yaitu 
dengan Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-P). Mahasiswa 
semester tujuh atau delapan yang sudah mengumpulkan 
Satuan Kredit Semester yang telah ditentukan wajib me  ng-
ikuti program KKN-P. Adapun kebijakan FEB yang meng-
hendaki agar mahasiswa Jurusan Akuntansi, Manajemen, 
Ilmu Ekonomi melaksanakan KKN-P di tempat yang cocok 
dan re levan dengan keahliannya dan sesuai dengan latar be-
lakang keilmuan. Khusus Jurusan Ilmu Ekonomi, mahasiswa 
dapat menginisiasi program KKN-T. 

Dr. Mohamad Khusaini, S.E., M.Si., M.A.
Wakil Dekan III FEB UB 

@owc2290y

@LPMindikator

Indiphotograph

Kunjungi Indikator di media 
sosial  untuk update informasi 
terbaru melalui  produk-produk 
kami. 

Pembaca juga dipersilakan 
mengirimkan  surat pembaca 
atau berkomentar mengenai 
kebijakan atau layanan publik 
yang berkaitan dengan konten 
kami. Surat pembaca dikirimkan 
ke alamat di bawah dan disertai 
identitas pribadi. 



Sosok

Tak Sekadar Memberi,
  Berdayakan Masyarakat Menuju Mandiri

DATA DIRI

Nama   : Fathur Rahman Utomo
Panggilan  : Fathur
TTL   : Bekasi, 25 Desember 1996
Hobi   : Membaca buku, mengajar, mendongeng
Moto   : Menembus awan

dok.pribadi
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Siang itu Malang terasa panas menyengat, kerumunan mahasiswa memenuhi Basemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (FEB UB) seraya bersantai di waktu istirahat. Beranjak dari sana, aku bergegas menuju lantai 
4 Gedung E untuk bertemu dengan figur mahasiswa social entrepreneur bernama Fathur Rahman Utomo. Namanya  

mulai akrab di kalangan FEB sebagai delegasi dalam Harvard National Model United Nations 2017 dan berhasil menjua-
rai kompetisi The Resolution Project. Sebelumnya, mahasiswa Jurusan Akuntansi ini juga dikenal sebagai pengisi acara, 
moderator, pendongeng, pelawak tunggal, dan marketing branding.

Selain tentang prestasi dan kepiawaiannya, ternyata Fathur pun sering terlibat dalam aksi sosial. Keaktifannya diawali 
ketika dia bergabung dalam Inspiring, sebuah gerakan kepedulian terhadap difabel yang diselenggarakan oleh Badan Ek-
sekutif Mahasiswa FEB UB 2014 silam. Saat itu dia terkagum-kagum melihat seorang guru penuh antusias kala mengajar 
murid-murid difabel di sana. “Kenapa ibu itu masih mau mengorbankan waktu, ketika orang lain dengan pekerjaan yang 
sama bisa mendapatkan gaji lebih besar?” ujarnya lirih.

Selepas itu, Fathur mulai menyibukkan diri dalam kegiatan pengabdian masyarakat bernama Social In Action. 
 Laki-laki kelahiran Bekasi ini juga tergabung dalam gerakan peduli anak jalanan dan marginal di Komunitas Save Street 
Child Malang. Sempat juga dia menggalang dana melalui kitabisa.com bagi penyembuhan seorang anak pengidap  gagal 
 jantung. Kini pun Fathur masih menyibukkan dirinya dengan mengajar dan mendongeng dalam Komunitas Gerakan 
 Dongeng (Gendong) Malang.

Menekuni aksi sosial bagi laki-laki berkacamata itu tidaklah mulus. Menginjak tahun pertama, kesibukan yang 
ditekuni sempat dilarang oleh orang tuanya. Memang kegiatan kepanitiaan, komunitas, dan membantu pedagang keliling 
berjualan cukup menguras tenaga, waktu, maupun pikiran. Sambil terus bercerita, Fathur teringat, di tengah  kesibukannya 
dia sempat terperosok mendapati indeks prestasinya kurang dari tiga. Walau begitu, bagi Fathur itu semua merupakan 
sepak terjang yang harus dilaluinya.

Kendati di tengah kesibukannya mengerjakan laporan kuliah kerja nyata dan skripsi, Fathur masih  menyempatkan  
berkunjung ke Desa Karangploso untuk menggiatkan usaha keripik rumahan. Usaha tersebut digalakkan untuk 
 memberdayakan masyarakat sekitar. Tak ketinggalan, dia juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak 
di sana dengan mendirikan sekolah nonformal bersama Gendong Malang. Program pembelajaran ini turut menggandeng 
orang tua murid dalam mendidik melalui dongeng. Harapannya, kolaborasi ini dapat membantu peningkatan semangat 
belajar anak.

Semua aksi sosial ini terus Fathur galakkan guna membantu dan memberdayakan masyarakat sekitar. Tidak 
 melulu soal biaya, membantu sesama bisa dengan pengetahuan, tenaga, ataupun waktu. Seiring dengan itu, dia juga 
ingin  meningkatkan bentuk pengabdian masyarakat. Bukan sekadar pelayanan yang membuat bergantung, lebih dari 
itu,  pengabdian masyarakat sejatinya mampu mengembangkan warganya. ”Yang kita butuhkan adalah pengembangan, 
 gimana caranya pengamen bisa berkembang, aku ingin ngebuktiin itu ke berbagai orang,” ujarnya penuh semangat.

Di penghujung obrolan kami, Fathur mengakui bahwa perubahan memang sukar dilakukan jika hanya bergelut di 
dalam kampus. Selagi mengemban ilmu, bisa juga diiringi dengan terjun ke lapangan. “Kalau misalnya mahasiswa hanya 
sibuk berorganisasi tanpa memikirkan destinasi, pada saatnya semua akan menjadi basi,” tutupnya.

Khoirul Hamida
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Keseriusan Kota Malang

Tanggal 8 Maret selalu diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Perempuan Internasional. Pelbagai aktivis di kota- 
kota besar turut andil dalam menyuarakan aspirasinya. Tidak terbatas memperjuangkan hak-hak perempuan. Hak 
anak yang kerap kali menjadi korban kekerasan juga menjadi tuntutannya. Euforia tersebut juga nampak di Kota 

Malang yang telah  menyandang predikat Kota Layak Anak.
Kota dengan penduduk perempuan sebanyak 452.404 jiwa, dan sekitar 30% dari total populasinya ialah penduduk 

 berusia 0-19 tahun ada 265.113  jiwa1. Naik sebesar 4.939  jiwa dari periode sebelumnya. Komitmen kota ini untuk melin-
dungi  perempuan dan anak dipertegas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017, 
yaitu  terwujudnya pemberdayaan serta perlindungan anak dan perempuan2. Keseriusannya pun dapat dilihat dari prestasi 
yang kerap diraih sebagai Kota Layak Anak. Jika dilihat dari indikatornya, kota ini sudah mampu memberikan sarana dan 
prasarana untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Dari sisi kelembagaan, perhatiannya dituangkan melalui pembu-
atan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur segala jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak 
serta hak yang diperoleh korban3.  

Jenis Kekerasan Penjelasan

Fisik Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, gugurnya kandungan, serta menyebabkan  kematian.

Psikis Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, rasa tidak ber-
daya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Penelantaran Perbuatan tidak memenuhi kebutuhan fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua atau pihak lain 
yang bertanggung jawab atas pengasuhan berdasarkan hukum.

Seksual Perbuatan berupa pelecehan, pemaksaan hubungan seksual dengan cara wajar atau tidak, baik untuk tujuan komersial 
dan/atau tertentu.

Eksploitasi Perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Obral janji pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak terus dilantunkan. Dengan harapan dapat memberikan rasa aman dan 
nyaman. Pemerintah telah berusaha untuk memperjuangkan. Deretan prestasi dan pembentukan kelembagaan telah dicapai dari tahun ke 
tahun sebagai pembuktian akan keseriusannya. Namun, kumpulan data statistik tersebut hanya berkesan spurious kala melihat fenomena 

di lapangan. Sulitnya memperoleh keadilan masih dirasakan para korban yang harus berbenturan dengan berbagai persoalan.
Indikator/Deni

Jenis-Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Sumber:  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015
1 Dispendukcapil.malangkota.go.id/2018/01/lampid-2017/12/. Diakses pada 26 Juli 2018
2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang 2013-2018
3 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
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Sepenggal Cerita
Bunga (nama samaran),  perempuan 

yang mengalami kekerasan fisik, 
psikis, sekaligus penelantaran yang 
dilakukan oleh sang suami. Kekerasan 
 tersebut ia dapatkan semenjak awal 
tahun  pernikahan dan puncaknya pada 
tahun 2014. “Aku pertama sih diam. 
Soalnya mikirnya kan suami istri ma-
sih dalam lingkup rumah tangga itu 
biasa. Suami punya hak buat melaku-
kan hal itu karena aku istrinya. Tapi 
makin lama makin apa ya, makin 
menjadi gitu,” ujar perempuan muda 
tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa 
sewaktu hamil usia delapan bulan ser-
ing mendapat kekerasan fisik, seperti 
dipukul dan diseret-seret sampai ak-
hirnya memutuskan untuk pergi dari 
rumah.

Selain mendapat kekerasan fisik, 
pelabelan stigma dari masyarakat 
 menjadi sajian rutin bagi ibu dua 
anak ini.  Bahkan, dikarenakan bu-
daya  patriarki yang melekat, gurita 
 permasalahan terus mencengkram 
hingga pemberian stigma oleh ke-
luarga sendiri. “Enggak cuma dari 
ma syarakat (stigma), dari keluarga 
sendiri aja negatif,”  paparnya. Ia juga 
menceritakan bahwa orang tua nya 
kerap kali menyalahkan posisinya 
sebagai perempuan dan menganggap 
apapun yang dilakukan suami itu se-
lalu benar.

Nampaknya, Bunga tidak 
 sendirian. Masih ada beberapa per-
empuan yang senasib sepenanggung-
an dengannya, salah satunya Rita 
 (nama  samaran). Perempuan yang 
 ditelantarkan sejak tahun pertama 
pernikahan nya, sampai akhirnya res-
mi bercerai pada tahun 2013. Dalam 
memenuhi  kebutuhan hidupnya dan 
anaknya selama  ditelantarkan oleh 
suami, ia rela bekerja menjadi pekerja 
kasar dengan gaji Rp150.000,00 per 
bulan. “Walaupun saya S1 Sarjana 
Hukum jadi tukang sapu di kelurahan 
gapapa udah, yang penting anak saya 

makan tiap hari. Saya  sebenarnya gak 
kuat, malu aduh ya ampun tetapi ya 
bagaimana lagi ya saya kerjakan aja 
gitu,” jelasnya. 

Meskipun sudah resmi  memasang 
status sebagai janda pada tahun 
2013, namun Rita masih belum 
bisa mendapatkan haknya sebagai 
 mantan istri Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Banyak tantangan yang harus 
dilewati,  seperti sulitnya memper-
oleh keadilan dan sanksi sosial dari 
 masyarakat.  “Sejak saya bercerai itu 
kan lima  bulan penuh dia gak pernah 
memberikan, uang saya lima bulan itu 
hilang,” jelasnya. Padahal di dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 
Tahun 1990 Pasal 8 Ayat 2, dijelaskan 
bahwa bekas istri PNS dan anaknya 
berhak mendapatkan masing-masing 
sepertiga bagian dari gaji suaminya4. 

Serupa namun tak sama, kisah ini 
juga dirasakan oleh Bella (nama sa-
maran). Perempuan berusia 55 tahun 
yang mengalami kekerasan dalam 
rumah tangga selama 16 tahun. Ben-
tuknya pun bervariasi mulai dari pe-
nelantaran, psikis, hingga fisik. “Saya 
alami  sendiri dari pernikahan punya 
anak satu,”  ungkapnya. Ia juga men-
jelaskan  kerap kali mendapatkan per-
lakuan tidak menyenangkan. “Itu loh 
yang membuat saya kecewa, kenapa 
harus di  depan anak-anak. Saya paling 
anti  ketika masalah saya sama sua-
mi diketahui anak-anak. Anak-anak 
 gatau apa-apa dia belum waktunya 
untuk menerima masalah,” ujarnya. 

Mimpi buruk tersebut pun juga 
 terjadi pada anak-anak.  Ina  Irawati 
S.Si. selaku pendamping di Women’s 
Crisis Center (WCC) Dian Mutiara 
menjelaskan kekerasan yang pernah 
dialami oleh Yasmin (nama sama-
ran) perempuan yang kini menginjak 
bangku SMA. “Kejadian awalnya 
itu kelas 4 SD saat dia melihat film 
 Korea yang ada adegan kissing-nya,” 

 ungkap perempuan yang akrab disa-
pa Ine. Ia menambahkan setelah ke-
jadian itu anaknya dipanggil pulang, 
lalu dibawa ke lantai dua. Di situlah 
pertama kalinya Yasmin mendapat ke-
kerasan seksual dari ayahnya  sendiri. 
Pada awalnya ia menganggap itu hal 
yang wajar. Sebuah hukuman dari 
ayah kepada  anaknya. Namun, seiring 
bertambah nya umur dan pengetahuan 
tentang seks, ia baru menyadari bah-
wa apa yang  diterimanya selama ini 
adalah  sebuah kekerasan seksual.

Tak puas hanya sekali, Ine pun 
menjelaskan tentang intensitas yang 
dilakukannya. “Hampir tiap hari 
dilakukan bahkan menjelang dia 
 berangkat  sekolah ya sudah pakai 
 seragam,”  ungkapnya. Ibarat rokok 
yang membuat ketagihan penikmat-
nya, adagium tersebut dapat meng-
gambarkan para pelaku pada realitan-
ya.

Budaya victim blaming di 
 kalangan masyarakat  Indonesia  tidak 
hanya  menghinggapi  masyarakat 
 berpendidikan rendah.  Institusi 
 pendidikan yang  seharusnya 
 menjunjung tinggi intelektualitas, 
malah ikut melabelkan stigma ke-
pada  Yasmin, yang akhirnya harus 
 pindah  sekolah karena menjadi korban 
 kejahatan seksual. Padahal ia dikenal 
berprestasi dibuktikan dengan pernah 
mengikuti olimpiade matematika. 
“Setelah kasus diketahui publik kan 
otomatis sekolah tau ya kan itu  terjadi 
bully di sekolah, sampai kemudian 
 justru dari dirinya sendiri jadi tidak 
aman kan” tutupnya. 

Selayang Pandang Kota Malang
Sebenarnya di kota ini telah 

 tersedia beberapa lembaga yang 
menangani  permasalahan tersebut. 
Pertama, Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (UPPA) yang berada di 
bawah Polisi Resor Kota (Polresta) 
Malang, bentuk  penyelesaian kasus-
nya melalui jalur hukum. Inspektur 

4 Peraturan Walikota  Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pusat 

Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak



Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/201814 Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/2018 15

Laporan
Khusus

Perempuan dan Anak: Keyakinan, Sentimen, dan Keadilan

Sumber: UUPA dan P2TP2A

Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan 
Anak di Kota Malang

Dua Yuliana Plantika S.T.K. selaku 
Kepala Unit PPA tahun 2017 menjelas-
kan tentang alur  pelaporan, “Nanti 
kalau sudah terpenuhi berkas  hukum, 
kita  konseling, lalu diarahkan ke 
SPKT (Sentra  Pelayanan  Kepolisian 
 Terpadu) untuk membuat laporan 
 polisi,” tuturnya. Ia juga menambah-
kan untuk perkara yang memerlukan 
visum langsung diarahkan ke rumah 
sakit dan dibuatkan Berita Acara Pe-
meriksaan (BAP). Jumlah tenaga ker-
janya sebanyak sembilan orang dan 
semuanya berlatar belakang polisi.

Kedua, terdapat Pusat Pelayanan 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A) yang bergerak di 
bidang Pemberdayaan  Perempuan 
dan Anak (PPA) milik Dinas Pem-
berdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, Pengendalian Penduduk, dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB).                                      
 Erna  Wyanarsi, S.E., M.M., Kepala 
Bidang PPA menjelaskan alur pelapo-
rannya, “Iya lapor ke sini, kita minta 
KTP lengkap, identitas lengkap, kita 
tanya alamatnya mana, kasusnya apa.
Nah, kalau kasus itu sudah merujuk 
pelaku dan korban, dan bukan lagi 
ranahnya konseling ya kita rujuk ke 
Polresta,” ujarnya. Tenaga kerja di 
sana berjumlah dua orang dengan latar 
belakang sarjana psikologi. 

Selain pemerintah, bebera-
pa orang yang prihatin dan peduli 
akan  masalah ini ikut berkontribusi 
 dengan  mendirikan lembaga swadaya 
 masyarakat (LSM), salah  satunya  
WCC Dian Mutiara. Umu Hilmy 
SH.,M.S.,  menjelaskan asal mula la-
hirnya LSM ini, “Kami sebenarnya 
organisasi nirlaba yang membantu 
perempuan dan anak untuk mendapat 
keadilan ketika menjadi pelaku mau-
pun menjadi korban kekerasan,” papar 
perempuan yang akrab disapa Umu 
ini.  Sebelumnya, lembaga ini hanya 
terdiri dari beberapa orang. Namun, 
dikarenakan banyak yang ingin ber-
gabung, maka diputuskan untuk men-

jadikan perkumpulan ini sebagai se-
buah  lembaga. Hal serupa dinyatakan 
oleh  Sri  Wahyuningsih, S.H., M.Pd., 
 “Pendirinya adalah orang-orang yang 
berkisar pada PNS dan di lingkun-
gan dosen. Baik dosen Brawijaya, 
UIN (Universitas Islam Negeri), dan 
 Unmer (Universitas Merdeka) saat 
itu,” papar perempuan yang dipanggil 
Sri ini.

Penyelesaian yang diberikan oleh 
lembaga ini bisa dengan jalur hu-
kum ataupun dengan mediasi. Itu 
semua tergantung permintaan klien 
 (korban). Beda solusi, beda pula alur 
pelayanannya. Umu menjelaskan alur 
pelaporan untuk menempuh jalur hu-
kum, pertama adanya pelaporan dari 
klien. Setelah itu, klien menyediakan 
bukti yang diperlukan seperti bukti 
visum bagi kasus kekerasan fisik dan 
seksual. Lalu berkoordinasi dengan 
UPPA untuk selanjutnya diserahkan 
ke jaksa. Terakhir tinggal menunggu 
keputusan hakim. Sementara, untuk 
perihal mediasi, WCC Dian Mutiara 
akan mempertemukan klien dengan 
pelaku. Kemudian dibuatkan surat 
pernyataan.  

Mengingat ini adalah lembaga 
yang bersifat sukarela, berjejaring 
adalah fondasi utama untuk memper-
mudah penanganan kasus. Hal terse-
but diungkapkan oleh Sri, “Mengingat 
lembaga kami ini adalah nonprofit, 
maka kita berjejaring dengan para 
profesional,” ungkap perempuan 
yang juga menjabat sebagai Lektor 
Kepala Fakultas Hukum  Universitas 
 Brawijaya (FH UB). Ia juga menam-
bahkan bahwa sumber pendanaan be-
rasal dari iuran sukarela pengurus dan 
pinjaman dari bank. 

Posisi Korban
Beberapa lembaga sudah muncul 

dengan harapan dapat menekan angka 
kekerasan. Namun, perkara telanjang 
ini sampai sekarang belum tersele-
saikan. Angka kekerasan tergolong 

cukup tinggi dari tahun ke tahun. Hal 
tersebut ditunjukkan dari data yang 
diperoleh P2TP2A dan UPPA. Dari 
data yang diperoleh UPPA tidak ter-
dapat kekerasan seksual terhadap per-
empuan dalam artian tidak ada kasus 
pemerkosaan. Maka dari itu, menurut 
Dosen FH UB, Dr. Lucky  Endrawati, 
S.H., M.H., jumlah kekerasan yang 
tercatat tidak mencerminkan kondisi 
nyata di lapangan. Bahkan, yang ti-
dak tercatat malah lebih banyak. Hal 
tersebut dikarenakan  pencatatan yang 
dilakukan hanya berdasarkan dari pel-
aporan korban.

Sementara itu, banyak rintang-
an yang membuat korban berpikir 
dua kali untuk melakukan pelaporan. 
 Mereka harus berbenturan dengan 
banyak hal, mulai dari ekonomi, so-
sial, dan budaya. Kebanyakan pe-
rempuan yang  menjadi korban tidak 
memiliki penghasilan. “Yang penting 
gratis itu loh mbak, kan klien kita 
mayoritas pada e nggak punya uang,” 
papar Umu.  Alhasil  kehidupan korban, 
seperti  Bunga  semakin  bertambah be-
rat  karena harus  memikirkan keber-
lanjutan hidupnya. “Oh iya, sempat 
mikir. Ini gimana  nanti kalo aku pi-
sah, anak-anak gimana. Soalnya se-
lama setahun ini udah nggak pernah 
dinafkahin. Bahkan aku  waktu mela-
hirkan itu melahirkan sendiri. Sampe 
anaknya yang kedua lahir,  sekarang 

Perempuan Anak
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udah setahun lebih, itu enggak pernah 
ditengokin, enggak pernah ditanyain, 
enggak pernah dinafkahin juga,” 
 ungkapnya.

Takut akan mendapat sanksi mo-
ral dari masyarakat, juga turut andil 
membuat korban memilih diam. Itu-
lah yang dirasakan oleh Rita dan be-
berapa korban lainnya. Lucky angkat 
bicara mengenai korban pemerkosaan 
yang ditangani bersama temannya. 
“Tadi malam (Rabu, 23 Mei 2018) ada 
salah satu anggota kami yang tara-
wih di Masjid Jami’. Setelah  Tarawih 
menemukan perempuan hamil duduk-
duduk nangis,” ucap perempuan 
yang  menjabat sebagai Ketua Pusat 
Pengembangan Hukum dan Gender 
UB. Ia juga menambahkan dia tidak 
berani pulang ke rumah karena diang-
gap aib,  apalagi keluarganya dikenal 
sebagai orang baik-baik. Alasan se-
perti ini juga  kerap kali ditemui oleh 
Erna ketika menjalankan tugasnya. 
“Ya, nanti kalau dilaporkan dia men-
jadi malu, ya aib kan bagi keluarga,” 
ujarnya. 

Kebanyakan dari pelaku berada 
di posisi yang kuat, entah itu kare-
na  faktor usia lebih tua atau memi-
liki jabatan  tertentu. Kasus ini  kerap 
ditemui dalam kekerasan incest. 
 Y asmin  merupakan satu dari sekian 
ba nyak potret  bobroknya keluarga da-
lam melindungi anak. Selain itu, ting-
kat kekayaan seseorang pun menjadi 
faktor pelaku memiliki posisi yang 
kuat. Ine  menceritakan tentang salah 
satu kliennya yang menjadi korban 
kekerasan dalam pacaran yang beru-
jung pada kehamilan. “Pada saat itu 
diberi  lima belas juta, nah mikirnya 
si keluarga perempuan itu biaya untuk 
melahirkan, tetapi menurut si keluar-
ga cowo itu untuk menutup gitu,” ujar 
perempuan yang akrab disapa Ine.

Keberadaan korban yang 
 terpinggirkan, makin diperparah 
dengan regulasi dari pemerintah 
yang kurang melindungi. Di dalam 

 Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 
10  Tahun 2017  Tentang Penyelengga-
raan  Pusat  Pelayanan Terpadu Perlin-
dungan  Perempuan dan Anak, hanya 
 melindungi korban  sampai kasus sele-
sai. Sementara,  untuk menghilangkan 
dampak negatif dari kasus tersebut 
masih abu-abu.  “Dikarenakan  leading 
sektornya juga gak jelas,” ungkap 
Lucky. Selain itu, dalam  Perwal-nya 
juga tidak dijelaskan mengenai kor-
ban harus lapor ke mana dan men-
jadi tanggung jawab siapa  ketika 
 mengalami kekerasan. 

Walaupun dua lembaga pemerin-
tahan memiliki anggaran yang ber-
sumber dari dinasnya masing-masing. 
Nampaknya, dari segi fasilitas yang 
diberikan tidak lebih lengkap diband-
ing yang diberikan oleh WCC Dian 
Mutiara yang sumber dananya berasal 
dari sumbangan sukarela. Se perti biaya 
untuk visum yang berguna sebagai ba-
rang bukti di persidangan ditanggung 
secara patungan oleh pengurus WCC 
Dian Mutiara. “Kadang kita urunan, 
lebih cepat. Kan gak mahal-mahal 
amat. Kecuali DNA ya, biasanya pu-
nya link dengan provinsi, karena kan 
lebih dari dua juta,” papar Umu. Hal 
serupa juga disampaikan oleh Sri, “Ya 
itu tadi, kita urunan. Itu kita bisa me-
rembeskan kepada lembaga pemberi 
dana, tetapi kalau tidak ada, lagi-lagi 
urunan, Mas,”  ungkapnya.

Melihat fasilitas yang  ditawarkan 
oleh LSM lebih lengkap, menjadi hal 
yang wajar apabila banyak  korban 
yang memilih untuk mengadukan 
 nasibnya ke sana. Hal demikian dapat 
disaksikan dari jumlah korban yang 
melapor ke WCC Dian Mutiara dan 
PPA/P2TP2A. Penambahan jumlah 
pelapor di P2TP2A disebabkan  karena 
adanya dana tambahan. “Akhirnya 
setelah ada  sosialisasi, pamflet, barulah 
mereka tahu. Kita ke tujuh kelurahan 
dan bekerja sama dengan kader PKK, 
pengurus RT,” ungkap Erna. Namun, 
kondisi bertolak belakang dialami 

oleh WCC Dian Mutiara.  Sebelumnya 
lembaga ini rutin melakukan penjem-
putan bola pada tahun 2015 dan 2016. 
 “Kalau dulu Mbak Ine merekap tahun 
2015 dan 2016 tertib dan banyak kare-
na kita menjemput bola antara 10-12 
kasus per bulan,” jelas Sri. Ia juga 
 mengatakan bahwa tahun 2015 dan 
2016 dapat langsung menjemput klien 
dikarenakan mendapatkan bantuan 
dana. Namun, untuk tahun ini dana 
tersebut diberhentikan oleh donatur.

Sebab Musabab Adanya Korban
Pelbagai usaha sudah dicoba, 

namun hasil yang diinginkan tak 
kunjung terwujud. Pergantian mu-
sim politik yang menyedot perhatian 
publik, menjadi pertanda program 
prio ritas yang dicanangkan telah 
berakhir. Apabila meninjau lebih 

Sumber: Dian Mutiara

Sumber: PPA/P2TP2A

Jumlah Korban yang Melapor ke WCC Dian Mutiara

Jumlah Data yang Melapor ke PPA/P2TP2A

Perempuan Anak

Perempuan Anak
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jauh ke dalam dua  lembaga tersebut, 
beberapa permasalahan terjadi di 
sana. Di  P2TP2A, tidak ada angga-
ran visum gratis untuk para korban 
kekerasan. Apalagi tidak semua kor-
ban yang melapor adalah orang yang 
mampu secara finansial.  “Kalau ta-
hun kemarin kita menganggarkan. 
Kalau tahun ini gak karena tahun ke-
marin tidak bisa di cairkan. Ya mung-
kin jatuhnya visum itu ke polisi ya, 
kita gak dapat bukti to,” ujar Dra. 
Penny Indriani, M.M. selaku Kepa-
la Dinas P3AP2KB Kota Malang. 
Hal tersebut juga dibenarkan oleh 
Erna, “Kalau di kami gak. Yawes 
pribadi, urunan, tapi kita mikir kok 
ngantek urunan, karena  penanganan 
harus  cepat,”  ungkapnya. Ia juga 
 menambahkan  bahwa belum bisa 
menggratiskan biaya visum dikare-
nakan Rumah Sakit Umum Daerah 
Kota Malang belum menyediakan 
layanan forensik. Padahal di dalam 
Perda Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 
19 Huruf b,  menjelaskan korban ber-
hak  mendapatkan layanan mediko-
legal sebagai alat bukti, serta  untuk 
besaran pelayanan dan pendam-
pingan korban tidak dipungut biaya. 
Pernyataan serupa juga terdapat pada 
Peraturan  Walikota Nomor 10 Tahun 
2017 Pasal 10 Huruf c. 

Salah satu momok menakut-
kan bagi istri yang menjadi korban 
 kekerasan untuk melapor adalah tidak 
dapat menafkahi dirinya dan anak-
nya. Sebenarnya masalah seperti ini 
sudah ditemukan solusinya sedari da-
hulu oleh DP3AP2KB.  Mohammad 
 Sulthon, S.Sos., M.M., menjelas-
kan, “Di dalam Perda  Nomor 7 Ta-
hun 2016 tersebut DP3AP2KB ini 
memiliki lima bidang dengan satu 
 sekretariat, lima bidang itu bidang 
keluarga  berencana, pemberdayaan 
perempuan, pengendalian penduduk, 
perlindungan perempuan dan anak, 
ketahanan dan kesejahteraan keluar-
ga.” Namun, pembentukan P2TP2A 
yang merupakan bagian dari PPA ti-
dak terdapat pemberdayaan ekonomi. 
“Kalau saya di  perlindungan Mas bu-
kan pemberdayaan. Saya  hanya mena-
ngani kasus, udah gitu aja.  Sampai 
kasus itu yang jadi korban itu tersele-
saikan,” jelas Erna. Padahal di dalam 
Perda Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 19 
Huruf e  dijelaskan bahwa korban ber-
hak mendapat pelayanan  kemandirian 
ekonomi. Namun, bidang tersebut ti-
dak terdapat di dalam P2TP2A.

Pendirian P2TP2A pun masih tak 
luput dari permasalahan dan dinilai 
minim kesiapan. Secara fisik, lembaga 
ini berdiri pada tahun 2016. Namun, 

mekanisme tentang  penyelenggaraan 
P2TP2A baru terbentuk setahun 
setelahnya, yaitu di dalam  Perwal No-
mor 10 Tahun 2017.  Selama belum ada 
Perwal-nya, lembaga ini beroperasi 
menggunakan mekanisme kerja yang 
dibuatnya sendiri. Erna menjelas-
kan bahwa SOP (Standar Operasion-
al Prosedur) yang digunakan dibuat 
sendiri berdasarkan hasil  musyawarah 
dengan LSM. Namun ketika dikon-
firmasi ke  LSM tentang adanya mu
syawarah pembentukan SOP, mereka 
menyangkalnya. “ Enggak ada, kita 
belum tahu SOP-nya mereka seperti 
apa,” ungkap Ine. 

Apabila dilihat sepintas,  Perwal 
ini mirip dengan Peraturan Men-
teri  Negara Perlindungan Perempuan 
dan  Perlindungan Anak Nomor 5 
Tahun 2010. Hal ini menjadi perma-
salahan menurut Lucky. “Secara ka-
sat mata memang gak bertentangan. 
Tapi subtansi nya ada yang bertentan-
gan dengan UU Nomor 12 Tahun 
2011 tentang peraturan pembentukan 
peraturan perundang-undangan, di 
mana salah satu pasal menyebutkan 
kalau membuat peraturan daerah ti-
dak boleh bertentangan dengan pera-
turan di atasnya,” ucapnya. Ia juga 
menyebutkan bahwa Perwal ini hasil 
copy paste dari Peraturan Menteri 
Ne gara  Perlindungan Perempuan dan 
 Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 
2010.

Jika melihat dari substansi 
 Perwal-nya yang memberikan hadiah 
kepada korban, seperti penggratisan 
biaya visum dan mendapat bantuan 
layanan hukum secara gratis. Agaknya 
tidak berlebihan ketika menganggap 
terlalu berangan-angan. Jika dilihat 
dari anggaran dananya relatif sama 
dari tahun sebelumnya. “PPA kurang 
lebihnya total termasuk kegiatan di 
bidang itu kurang lebih tiga sampai 
empat miliar itu buat satu periode se-
tahun,” sebut Sulthon yang menjabat 
sebagai Sekretaris DP3AP2KB.  Ia 

Proses reportase terhadap salah satu korban
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juga menambahkan jumlah dana sela-
ma dua tahun sama.

Tidak adanya anggaran untuk vi-
sum juga ditemui di UPPA. “Kalau 
visum itu untuk sampai saat ini belum 
dianggarkan,” ungkap Yuliana. Da-
lam hal ini, psikolog memiliki peran 
penting untuk proses pendampingan, 
dikarenakan korban selalu diseli-
muti guncangan batin. Namun, peran 
psikolog hanya diberikan pada kasus 
tertentu. “Kalau di polres itu semua-
nya kan polisi. Kecuali nanti kalau 
kita minta bantuan dari psikolog anak, 
ya baru kita mengajukan secara res mi 
untuk pemeriksaan psikologi terha-
dap anak itu atau mungkin terhadap 
perempuan,” tambah Yuliana. Ia juga 
menambahkan, psikolog diberikan ke-
pada kasus persetubuhan dengan kor-
ban masih berada di bawah umur.

Secara fungsi bentuk penyelesaian 
kasus di UPPA melalui jalur hukum, 
sementara mediasi dilakukan oleh 
 P2TP2A.  Namun, terdapat beberapa 
kasus yang lebih utama diselesaikan 
secara damai. Hal tersebut juga dibe-
narkan oleh H (inisial) yang menjabat 
sebagai penyidik di kepolisan, asalkan 
memenuhi syarat ancaman pidananya 
di bawah tujuh tahun. Senada dengan 
hal tersebut, Yuliana menambahkan, 
“Biasanya kalau damai itu perkara 
KDRT, yang mungkin korban sama 
pelapor ini kan masih sayang, cuma 
emosi sesaat,” ujarnya. Data yang di-
peroleh dari UPPA menunjukkan ka-
sus kekerasan dengan penyelesaian 
mediasi meningkat setiap tahunnya. 
Pada tahun 2014 terdapat 80 kasus, 
kemudian naik menjadi 89 kasus 
pada 2015, dan meningkat signifikan 
pada 2016, yaitu sebanyak 95 kasus. 
Maka dari itu, wajar saja jika kasus 
kekerasan terhadap perempuan dan 
anak akan sulit terobati karena tidak 
ada sanksi yang membuat pelaku jera. 

Bahkan data yang ditemukan 
oleh reporter Indikator menyebut-
kan bahwa terdapat beberapa kasus 

yang tindak pidananya di atas tujuh 
tahun namun tidak ditempuh lewat 
jalur hukum. Seperti halnya kasus 
persetubuhan terhadap anak. Pada 
tahun 2016 terdapat enam kasus dan 
pada 2017 terdapat empat kasus yang 
diselesaikan secara damai. Maka tidak 
heran, jika Umu melontarkan kritik, 
“UPPA itu dalam tanda kutip lebih 
suka mendamaikan walaupun kadang 
melanggar batasan ancaman tujuh ta-
hun itu. Artinya walaupun ancaman 
hukumannya itu lebih dari tujuh ta-
hun, tetap didamaikan,” ujarnya. 

Ia juga menambahkan bahwa kor-
ban perempuan yang berasal dari ka-
langan kurang mampu, banyak memi-
lih damai. Hal tersebut dikarenakan ia 
memperoleh komisi dari pelaku yang 
cukup kaya. Nampaknya, pernyataan 
Umu tidak berlebihan, ketika melihat 
kinerja UPPA di lapangan. Hal serupa 
juga dirasakan oleh Lucky, ia men-
ceritakan tiga fakta yang ditemuinya 
ketika mendampingi kasus ke UPPA. 
“Orang yang mau melaporkan kasus 
pemerkosaan itu maju mundur karena 
ketika masuk polisi ditanyain buk-
tinya mana. Logikanya gimana? Jadi 
sudah jatuh malah tertimpa beton ini. 
Ini kan tugasnya penyidik,” ucapnya. 
Ia juga menambahkan, ketika melapor 
korban langsung ditanyakan hasil vi-
sumnya. Padahal yang berhak mebuat 
visum adalah penyidik dan biayanya 
relatif mahal. Bahkan, terdapat pen-
yidik yang malah menyuruh menda-
maikan kasus pemerkosaan dengan 
cara dinikahkan. 

Permasalahan berikutnya dapat di-
lihat dari cara penyelesaian kasusnya. 
Tidak sedikit dari pelaku kejahatan 
dikategorikan sebagai anak dan hal 
tersebut menjadi dilema tersendiri bagi 
kepolisian dalam memberikan sanksi. 
Di satu sisi harus mempertimbang-
kan pemberian sanksi agar jera, dan 
di lain sisi juga mempertimbangkan 
masa depan si pelaku anak. Hal inilah 
yang membuat H resah, “Kita banyak 

yang bilang sistem peradilan pidana 
anak ini banci gak bisa  ngehukum 
anak. Ya itu tadi wajib diversi, kalau 
gak  diversi, polisi dipidana wajib dua 
tahun, loh itu ada,” keluhnya. Selain 
itu, ketika pelaku anak telah berhasil 
dimasukan ke dalam lembaga perma-
syarakatan, kekhawatiran pun timbul. 
Seperti yang diungkapkan oleh Umu, 
“Kalau untuk pelaku anak, kembali ke 
orang tua itu jauh lebih baik daripada 
dia masuk di penjara anak. Ada infor-
masi di Blitar banyak sekali anak yang 
melakukan kekerasan, tetapi tidak 
disediakan psikolog untuk mengem-
balikan kejiwaan. Padahal kan itu 
penjara anak, kalo anak masuk di situ 
kan nanti le bih jahat lagi,” tutupnya.

Silih-bergantinya kepemimpinan 
sudah memberi warna kota ini de-
ngan pelbagai program prioritas yang 
dibawanya. Setumpuk prestasi Kota 
Malang dalam melindungi anak te-
lah dicapai. Namun, kasus kekerasan 
terhadap  perempuan dan anak belum 
dapat terselesaikan secara tuntas. 
Lucky  berharap komitmen yang  te lah 
dibangun di awal oleh pemerintah 
dapat berjalan dengan beriringan. 
 “Hilangkan  egosentris antara  penegak 
hukum, DPRD, dan pemerintah  daerah 
yang saling jalan sendiri-sendiri. Mes-
tinya ini bersinergi agar benar- benar 
punya kemauan dan kemampuan 
mewujudkan Malang Kota Layak 
Anak,” tutur nya. Rita juga berharap 
peraturan yang dibuat oleh pemerin-
tah  dilaksanakan. “Harapannya untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran, 
terus tentang menindaklanjuti lapor an 
gitu loh  sungguh-sungguh sesuai de-
ngan yang ditulis di undang-undang,” 
tutupnya.

Aris Sulistiono
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Favan Abu Ridho
Pria kelahiran Trenggalek, 
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Informasi bak pedang bermata dua, jika digunakan dengan benar akan men-
ciptakan manfaat yang tiada tara. Namun jika disalahgunakan, akan menjadi 
sebuah bencana.
Menurut Dr. Tata Sutabri, S.Kom., M.M., informasi adalah data yang  telah 

diklasifikasikan, diolah, maupun diinterpretasikan untuk digunakan dalam 
 proses pe ngambilan keputusan. Untuk memaksimalkan data yang diterima para 
pengguna nya, persebaran informasi akan selalu berkembang mengikuti kemajuan 
teknologi yang dinamis. Kini untuk mendapatkan sebuah informasi, kita hanya 
perlu terhubung dengan internet. Media sosial telah mendominasi persebaran in-
formasi yang lebih berkembang dan praktis. Melalui media sosial, pengguna dapat 
merasa dekat dengan seseorang yang berjarak jauh. Selain dapat menambah relasi, 
media sosial juga dapat menjadi sarana hiburan dan ladang pekerjaan baru.

Namun, media sosial dapat menjadi sebuah alat yang berbahaya. Kemudahan 
berkomunikasi yang disajikan membuat seseorang menjadi malas untuk bersosia-
lisasi secara fisik. Waktu akan terbuang untuk hal yang tidak berguna, sehingga 
dapat menurunkan prestasi karena mengabaikan tanggung jawab.

Kurangnya pemahaman pengguna akan cara menggunakan media sosial 
 dengan benar berimbas pada beredarnya informasi yang fiktif (hoaks). Dalam 
buku “Sins Against Science”, Lynda Walsh menjelaskan bahwa istilah hoaks 
muncul pertama kali di tahun 1808. Hoaks merupakan berita bohong atau sebuah 
informasi yang belum tentu kebenarannya. Menurut Craig Silverman, berita palsu 
dibuat untuk memberi sebuah harapan atau ketakutan pada masyarakat yang tak 
sesuai kenyataan. Tentu hoaks dibuat dan diarahkan bukan tanpa maksud tertentu 
dari suatu pihak.

Salah satu bentuk nyata akan kengerian hoaks ialah Saracen, sebuah organisasi 
terstruktur yang menyebarkan hoaks dan mendapat imbalan dari kliennya. Saracen 
sukses meraup keuntungan besar dan menggerakkan kemudi opini publik ke arah 
yang mereka inginkan, sejalan dengan kemauan sang klien.

Acara seminar bertajuk Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966 yang 
diselenggarakan oleh beberapa praktisi di Lembaga Bantuan Hukum  Jakarta 
juga turut menjadi korban dari isu hoaks. Acara ini dibubarkan secara paksa oleh 
 sekelompok massa yang belum jelas diketahui dari mana asalnya. Dikutip dari 
CNN Indonesia, kejadian berawal dari pesan berantai yang diterima sejumlah 
gabungan ormas. Pesan tersebut berisi informasi tentang adanya seminar berte-
makan kebangkitan PKI. Massa pun akhirnya tersulut emosi dan berusaha mem-
bubarkan acara tersebut.

Media sosial yang sering dikatakan sebuah tempat bebas berpendapat tetap 
memiliki hukum yang mengatur. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan 
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 telah diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 
 Undang-Undang (UU) Nomor 11 
 Tahun 2008 tentang  Informasi dan 
Transaksi  Elektronik. Menurut Pasal 
28, setiap orang yang menyebarkan 
berita bohong dan mengakibatkan 
kerugian serta membagikan in-
formasi untuk menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan akan 
dikenai sanksi yang berlaku. Hoaks 
menjadi salah satu perbuatan yang 
jelas dapat terkena jerat hukum 
pasal tersebut.

Fenomena hoaks yang santer 
berkembang di masyarakat ti-
dak begitu saja tercipta. Melani 
 Budiantara, seorang pakar budaya 
dari Universitas Indonesia, dalam 
acara seminar Peran Kebudayaan 
dalam Pembangunan di Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional 
memaparkan bahwa terjadi nya hoaks 
disebabkan lima hal. Pertama,   revolusi 
media sosial yang menyebabkan keter-
bukaan informasi dan tingginya kon-
sumsi media sosial begitu santer. Pe-
luang untuk perkembangan hoaks 
juga semakin besar. Kemudi-
an, faktor minimnya litera-
si media menjadi pemicu 
tumpulnya kepekaan 
warganet. Saat pengguna 
media sosial kurang kritis terhadap 
informasi yang diterimanya, hoaks de-
ngan mudahnya me racuni pikiran dan 
memanipulasi kebenaran. Lalu, peng-
guna media sosial hanya mengedarkan 
informasi tanpa mengetahui kebenaran 
yang terkan dung di dalamnya. Di saat 
isu menyebar secara ma sif, maka ke-
benaran informasi tersebut akan se-
makin samar. Era  Post-Truth saat ini 
yang  mengunggulkan  kedekatan emosi 

dan keyakinan pribadi  dengan infor-
masi yang diedarkan juga membuat 
seseorang secara  otomatis langsung 

 membenarkan informasi yang didapat-
nya. Terakhir, peredaran pesan keben-
cian serta kecenderungan bullying di 
media sosial.

Berita bohong dapat dilawan dan 
dicegah oleh berbagai pihak. Peme-
rintah dapat turut andil dalam menun-
taskan serbuan hoaks. Pemberlakuan 
sanksi menurut UU yang berlaku dapat 

dibantu dengan penyaringan kon ten 
situs-situs yang ada di jagat maya. 
Apabila wadah hoaks telah diberantas, 
mestinya tidak  ada alasan lagi untuk 
semakin menyebarnya berita bohong.

Sebagai warganet yang cerdas, kita 
juga dapat mengantisipasi dan men-
gatasi pengedaran hoaks dengan ber-
bagai cara. Pertama, jangan menelan 
mentah-mentah berbagai statement 
dari setiap sumber informasi yang 
dibe rikan media sosial. Jangan 
begitu saja membagikan kemba-
li sebuah informasi yang telah 
diterima. Semakin  tersebarnya 
informasi yang belum jelas ke-
benarannya, maka akan membuat 

kebenaran nya menjadi lebih samar. 
Pembaca yang baik dapat mencer-

mati tiap informasi dalam bentuk tu-
lisan ataupun foto, serta tidak cepat 
mengambil kesimpulan. Lebih aman 
lagi jika kita mampu membedakan 
dengan baik antara fakta dan opini. Se-
makin banyak fakta yang dimuat dalam 

berita, maka semakin kredibel isi be-
rita tersebut.Tidak ada salah-

nya jika setiap informasi 
yang diterima ditelaah 
kembali. Hoaks juga 
dapat diperangi de ngan 
membaca. Semakin ba-

nyak sumber yang kita 
baca, maka sebuah informasi dapat di-
kaji dari sudut pandang lainnya.

Hoaks memang menjadi salah 
satu momok menakutkan bagi semua 
lapisan masyarakat. Sudah seharusnya 
klarifikasi dan kejelasan sebuah infor-
masi menjadi acuan utama dalam me-
nyampaikan kebenaran.

Indikator/Adhim
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dok.pribadi

Seperti yang kita ketahui, bahwa aspek penting 
dari pembangunan itu sendiri adalah keberlan-
jutan. Sedangkan tantangan pembangunan berke-

lanjutan adalah pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup. 
Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup memberikan dampak buruk pada 
penurunan kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya berujung pada 
penurunan mutu ekonomi.  Seiring dengan tingginya tingkat kerusakan 
lingkungan hidup karena aktivitas pembangunan ekonomi dan me-
nguatnya perhatian dunia terhadap persoalan-persoalan lingkungan 
hidup, memunculkan pertanyaan terkait respon sektor perbank-
an terhadap permasalahan tersebut. 

Sistem perbankan dan pembangunan ekonomi tidak 
dapat dipisahkan. Pembangunan sektor ekonomi bisa 
menarik sektor perbankan (backward linkage), di sisi 
lain sektor perbankan juga memiliki peran mendorong 
berbagai kegiatan ekonomi (forward linkage).  Konsep 
Green Economy yang pada dasarnya mendorong agar se-
tiap kegiatan ekonomi harus meminimalkan dampaknya 
bagi lingkungan juga diadopsi oleh dunia perbankan. Salah 
satu nya melalui konsep Green Banking. Green Banking ini 
diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk menguta-
makan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit 
atau kegiatan operasionalnya. Perbankan melakukan trans-
formasi dalam perilaku dan kegiatannya. Bank, secara 
langsung memang tidak tergolong sebagai penyum-
bang pencemar an lingkungan yang tinggi. Penggunaan 
 energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam kegi-
atan perbankan tidak se parah penggunaan dari sektor-sektor 
lain, seperti  pertam ba ng  an dan industri pengolahan. Namun demikian, 
perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkat-
nya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan 
pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank 
dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang 
berdampak pada lingkungan.

Hingga kini, masih ada perdebatan mengenai 
pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertang-
gung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditim-
bulkan.
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Di beberapa negara maju, sebagian 
bank telah mencoba melakukan seleksi 

sejak awal terhadap pembiayaan 
yang diajukan oleh calon 

debitur. Bank 
memiliki hak 
yang penuh 

u n t u k 
menurun-

kan pem-
b i a y a a n 

atau tidak, 
tergantung 

sejauh mana kegiatan yang 
akan di biayai dengan pinjaman 

bank berdampak pada lingkungan. 
Alternatif lainya melalui pola pem-

berian insentif dan disinsentif. 
Salah satunya ialah dengan 

melakukan diferensia-
si harga dana. Arti-

nya, bank dapat 
membe rikan 
 p i n j a m a n 
dengan ting-
kat suku 
bunga pin-

jaman yang 
berbeda. Semakin 
tinggi dampak 
negatif yang di-
hasilkan oleh 
suatu kegiatan, 
semakin tinggi 
pula tingkat bu-

nga pinjaman 
yang dike-

nakan. De-
mikian berlaku 

sebaliknya, sema-
kin rendah dampak negatif 

yang dihasilkan, semakin 
rendah pula 

t i n g k a t 
b u n g a 
pinjam-
a n n y a . 

A p a b i l a 
diterapkan, ke-

bi jakan-kebi jakan 

 tersebut dapat mempengaruhi penca-
paian kinerja bank. Ketatnya selek-
si  debitur, berpotensi menurunkan 
pendapatan bunga yang diperoleh dari 
pemberian pinjaman. Dalam kondisi 
ini, bank dihadapkan pada persoalan 
keberlanjutan dirinya sendiri. Sebalikn-
ya, apabila terlalu longgar, bank justru 
akan menjadi sumber yang mendorong 
laju degradasi lingkungan.

Secara teknis, tingkat keketatan 
atau kelonggaran kebijakan bank da-
lam pembiayaan dapat dirumuskan. 
Salah satunya ialah dengan mengiden-
tifikasi tingkat keseimbangan antara 
keberlanjutan bank dan lingkungan. 
Dengan mengindahkankan kedua fak-
tor tersebut, bank dapat mengopti-
malkan perannya dalam menekan laju 
degradasi lingkungan. Bahkan lebih 
jauh lagi, bank dapat memberi stimu-
lus yang mendorong perilaku ramah 
lingkungan. Sektor perbankan dapat 
menjadi pemain kunci dalam upaya 
pengarusutamaan pembangunan yang 
berkelanjutan.

Dalam proses menuju perbankan 
yang mendukung pembangunan berke-
lanjutan, dirumuskan tipologi perbank-
an bagaimana bank bertransformasi 
menuju tahap berkelanjutan. Untuk 
mencapai ini, ada tiga tahap yang ha-
rus dilalui. Tipologi ini didasarkan 
pada asumsi bahwa perbankan diberi 
kese mpatan dan didorong untuk men-
capai tahap berkelanjutan tersebut. Da-
lam tahap ini, bank telah mengadopsi 
penuh konsep pembangunan berkelan-
jutan yang telah ditetapkan bersama. 
Tahap pertama dari tipologi perbank-
an ialah defensive banking, di mana 
bank menem patkan dirinya sebagai 
follower yang mengikuti peraturan 
yang ditetapkan terkait dengan per-
soalan lingkungan dan pembangunan 
yang berkelanjutan, sebab menyangkut 
kepentingannya sendiri baik langsung 
maupun tidak langsung. Tahap kedua 
ialah preventive banking, di mana per-
bedaannya dengan tahap pertama ialah 

dalam potensi penghematan biaya yang 
bisa diperoleh. Penghematan biaya ini 
terkait dengan kegiatan operasio nal 
bank itu sendiri (internal), misal nya 
penggunaan konsep ramah  lingku ng   an 
dalam hal penggunaan kertas,  energi, 
air, dan lain sebagainya. Selain itu, dari 
sisi eksternal, bank berupaya memini-
malkan risiko dan kerugian  investasi 
akibat dari risiko lingku ngan atau so-
sial. Tahap ketiga ialah  offensive bank-
ing, di mana satu tahap lebih maju 
diban ding tahap sebelumnya. Dalam 
tahap ini, bank mampu melihat adanya 
kesempatan baru dalam pa sar, seperti 
teknologi lingkungan yang berkembang 
cepat. Bank menyediakan dana untuk 
pembiayaan yang ramah lingkungan 
atau mendorong konsep keberlanjut-
an, misalnya pembiayaan energi ra-
mah lingkungan. Bank telah lebih jauh 
dalam menempatkan diri nya dengan 
meng adopsi konsep pembangunan yang 
berkelanjutan. Bank berupaya meraih 
kesempatan yang mengedepankan ke-
berlanjutan, namun tetap memberikan 
profit. Secara ringkas, dapat dikatakan 
bank mengambil langkah proaktif, 
kreatif, dan inovatif, yang berfokus 
pada hubu ngan bank dengan nasabah-
nya. Tahap terakhir ialah,  sustainable 
banking, di mana bank merumuskan 
prasyarat kualita tif tertentu sebagai 
acuan agar seluruh kegiatannya me-
ng  adopsi konsep berkelanjutan. Apa-
bila dalam  offensive banking, kegia-
tan yang berkelanjutan bisa dikatakan 
 coincidental atau tanpa target yang spe-
sifik, maka dalam sustainable banking, 
seluruh kegiatan bank de ngan sengaja 
diarahkan kepada tingkat keberlanju-
tan. Kebijakan bank pun secara aktif 
mengarah pada ambisi untuk mengede-
pankan keberlanjutan. Dalam tahap ini, 
secara internal, bank memenuhi standar 
kegiatan operasi yang ramah lingkung-
an, kemudian secara eks ternal, bank 
berfokus pada upaya mendorong dan 
memberi stimulus keberlanjutan bagi 
nasabah dan masyarakat luas.

Indikator/Adhim
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Perbankan di Indonesia, sebagai ba-
gian dari masyarakat global, didorong 
untuk berperan serta dalam pemba-
ngunan berkelanjutan lewat organisa-
si non-pemerintah, Koalisi Responsi 
Bank Indonesia. Organisasi ini memi-
liki kepedulian terhadap peranan indus-
tri keuangan di Indonesia dalam men-
dorong pembangunan berkelanjutan 
dan pengurangan kemiskinan. Koalisi 
ini percaya bahwa industri keuangan, 
khususnya perbankan, memiliki pe-
ran intermediasi dalam proses pemba-
ngunan. Sebagai bagian dari industri 
keuangan, perbankan tidak bisa hanya 
memperhatikan aspek finansial (profit) 
saja, melainkan juga perlu memperha-
tikan aspek manusia dan lingkungan 
(people and planet). Lebih jauh, tang-
gung jawab sosial dan lingkungan ha-
rus diperhatikan dalam kebijakan pem-
berian pinjaman dan investasi,  bu kan 
hanya melalui kegiatan filantropi se-
mata. 

Indonesia sendiri memiliki seja-
rah kelam dalam tata kelola industri 
keuang an. Pada periode 1997-1998, in-
dustri keuangan di Indonesia dihantam 
krisis mahadahsyat yang berimbas pada 
kolapsnya sistem moneter dan mem-
bawa dampak besar terhadap tatanan 
ekonomi nasional. Praktek buruk in-
dustri keuangan, khususnya perbankan, 
menyebabkan turunnya tingkat keper-
cayaan publik terutama bagi investor, 
baik domestik maupun asing. Ditam-
bah lagi, buruknya pengelolaan regu-
lasi di saat krisis, menyebabkan aliran 
mo dal keluar (capital outflow) mening-
kat sehingga sektor keuangan mengala-
mi kekeringan likuiditas. Kemudian, 
ini berdampak pada pelemahan nilai 
tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

 terutama dolar Amerika Serikat. Walau-
pun bukan pihak yang secara langsung 
menyebabkan kerusakan, industri 
keuangan berperan dalam pembiayaan 
proyek-proyek dan perusahaan-peru-
sahaan yang menyebabkan deforestasi. 
Pemindahan paksa masyarakat lokal, 
polusi, pencemaran, serta kerusakan 
sosial dan lingkungan lainnya yang 
pada akhirnya menghancurkan tempat 
masyarakat mencari nafkah sehingga 
memicu proses kemiskinan.

Oleh karena itu, masyarakat glo bal 
pada umumnya dan Indonesia pada khu-
susnya, melihat industri keuangan tidak 
dapat dipisahkan dari aspek- aspek sosial 
dan lingkungan hidup. Walaupun per-
annya tidak langsung, sektor perbankan 
mendorong pembiayaan berbagai sek-
tor ekonomi, industri manufaktur yang 
saling berkait an dengan konsumen, 
aspek sosial dan lingkungan hidup. 
Pertanyaannya adalah apakah industri 
perbankan sebagai bagian penting dari 
industri keuangan sudah mempertim-
bangkan aspek-aspek tersebut? Hara-
pannya adalah sektor perbankan jelas 
mempertimbangkan aspek sosial, hak 
asasi manusia, dan lingkungan hidup 
dalam core business mereka lewat pem-
berian pinjaman atau investasi yang ti-
dak hanya memperhatikan unsur profit 
namun juga memperhatikan unsur mas-
yarakat dan kualitas lingkungan hidup. 

Atas dasar itu, Koalisi Responsi 
Bank melakukan studi penilaian terha-
dap kebijakan kredit dan investasi sebe-
las bank yang beroperasi di Indonesia 
dalam aspek tanggung jawab sosial dan 
lingkungan hidup. Dari penilaian terse-
but, dilakukan pemeringkatan bank ber-
dasarkan tema perubahan iklim, sosial, 
keanekaragaman hayati, hak asasi ma-
nusia, transparansi, akuntabilitas, pajak 
dan korupsi. Sementara berdasarkan 
sektor bisnisnya dipilih beberapa sek-
tor antara lain: kehutanan, pertamba-
ngan, pangan, dan migas. Tahun 2015 
ini adalah tahun kedua laporan peme-
ringkatan bank di  Indonesia.  Respon 
perbankan nampaknya biasa-biasa saja 
dengan upaya Koalisi Responsi Bank 
membuat pemeringkatan perbankan 
berdasarkan tingkat kepedulian terha-
dap masyarakat dan lingkungan hidup. 
Kurang bergengsi?

Favan Abu R.

Shofwan

Harapannya adalah sektor perbankan jelas 
mempertimbangkan aspek sosial, hak asasi 
manusia, dan lingkungan hidup. 

“

“
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Sejak dulu, kata ‘maritim’ sudah akrab di telinga kita saat bicara tentang Indonesia. Cerita kemegahan Kerajaan  Sriwijaya 
atau ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’ pun sudah didengungkan semenjak kita masih kecil. Bagaimana tidak, 
kondisi geografis Indonesia 2/3 wilayahnya merupakan perairan sehingga kehidupan negara ini tak lepas dari sektor 

kelautan. Badan Informasi Geospasial, dalam situs resminya menyebutkan Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 
kilometer1. 

Indonesia dikaruniai sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Tentunya kekayaan tersebut bermanfaat bagi  Indonesia, 
salah satunya dari segi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan masuknya komoditas kelautan seperti ikan dan garam sebagai 
sasaran kedaulatan pangan Indonesia yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
tahun 2015-2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di dalam website resminya menyebutkan bahwa swasembada 
garam dimulai tahun 2019. Target produksi swasembada sesuai RPJMN adalah 3,3 juta ton dari baseline sebesar 2,5 juta ton2. 

Garam merupakan senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida (NaCl) dan dapat mengandung 
unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan yodium. Di 
Indonesia, garam diklasifikasikan menjadi dua, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Pengklasifikasian garam tersebut 
termaktub dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 88 Tahun 2014 tentang Peta Panduan (Road Map) 
Pengembangan Klaster Industri Garam. Garam konsumsi merupakan garam yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi yang 
terdiri dari garam rumah tangga dan garam diet. Sementara garam industri adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku 
atau penolong pada proses produksi. Garam ini dapat digunakan untuk membantu proses produksi pada industri kimia, ane-
ka pangan, farmasi, perminyakan, penyamakan kulit, serta water treatment. Perbedaan antara keduanya terletak pada kadar 
NaCl  yang dimiliki. Hal ini dijelaskan oleh Hartono, S.T. selaku Sekretaris Perusahaan PT. Garam (Persero), “Pembedanya 
adalah kadar NaCl. Garam konsumsi menurut Standar Nasional Indonesia batas minimalnya 94,7 %, kalau industri sekitar    
97 % ke atas, tetapi kedua-duanya bisa untuk konsumsi.”

“Kincir berputar di jantung, dadaku menjadi tanah lapang yang dialiri air asin.
Sedang di sini, dalam jiwaku, garam sudah tak terasa sebagai garam lagi.

Hanya diri dalam kembara yang terus teruji.”
-Sajak Petani Garam Karya Ahmad Muchlish Amrin

  1 Badan Informasi Geospasial, Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia. http://big.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia. Diakses tanggal 14 Maret 2018

  2 Buku I RPJMN 2015-2019
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Garam merupakan komoditas yang 
strategis di Indonesia karena keha-
dirannya amat diperlukan mulai dari 
penyedap rasa makanan hingga menja-
di bahan baku dalam industri. Menurut 
Hartono, permintaan akan garam di 
 Indonesia cukup besar. “Kebutuhan 
secara nasional 4,2 juta ton, terdiri 
dari garam konsumsi 1,7 juta ton dan 
sisanya industri. Garam konsumsi 1,7 
juta ton ini dibagi dua, yaitu garam 
meja 750.000 ton dan sisanya untuk 
pengawetan ikan, pengasinan ikan, 
pengalengan, segala macem,” jelasnya. 
Permintaan garam yang cukup ting-
gi, nyatanya belum mampu dipenuhi 
oleh produsen dalam negeri. M. Zaki 
 Mahasin, M.Pi., Kepala Subdit Pe-
manfaatan Air Laut dan Bioforma-
kologi, Direktorat Jasa Kelautan KKP, 
menjelaskan bahwa total produksi ga-
ram Indonesia sekitar 2,5 juta ton3. Ia 
juga menambahkan, “Pada umumnya 
 Indonesia kekurangan garam yang ka-
dar NaCl-nya di atas 97%.” Hal tersebut 
menyebabkan keran impor masih ha-
rus dibuka guna memenuhi kebutuhan 
nasional. Menurut data Badan Pusat 
Statistik, dari Januari hingga Desember 
2017, Indonesia sudah mengimpor ga-
ram sekitar 2,5 juta ton. Terdapat dua 
produsen garam di  Indonesia, yaitu PT. 
Garam (Persero) yang merupakan se-
buah Badan Usaha Milik Negara dan 
para petambak garam yang hasil ga-
ramnya sering disebut dengan garam 
rakyat.

Tak bisa dimungkiri, peran garam 
rakyat dalam menyokong produksi ga-
ram nasional sangat besar. Menurut data 
yang dikeluarkan KKP, dengan luas 

lahan mencapai 25 ribu hektare yang 
tersebar di berbagai wilayah  Indonesia, 
garam rakyat mampu menyumbang 
sekitar 85% dari total produksi garam 
nasional. Pada umumnya pro ses pro-
duksi garam rakyat dilakukan dengan 
cara manajemen air dan eva porasi yang 
memanfaatkan sinar matahari. Ketua 
Aliansi Asosiasi Petani Garam Rakyat 
Indonesia (A2PGRI),  Mohammad 
Jakfar Sodikin, S.E., menjelaskan 
bahwa prinsip produksi garam rakyat 
menggunakan sistem pengairan ber-
tingkat. Elevasi lahan diatur sedemiki-
an rupa dan memanfaatkan pompa air 
atau kincir angin. Setelah itu terdapat 
proses peminihan air dan kemudian 
masuk pada tahap kristalisasi. Proses 
dari awal hingga akhir memakan wak-
tu yang cukup lama. “Jadi prosesnya 
memakan waktu paling cepat satu bu-
lan untuk menjadi garam. Tidak se-
perti gambaran orang, air laut masuk, 
dijemur, kemudian jadi garam. Ada 
proses nya, karena ini bukan sistem per-
tanian, tetapi industri,” tambahnya.

Cuaca menjadi hal yang dominan 
dalam proses produksi. Pasalnya, di-
butuhkan panas yang cukup terik saat 
produksi berlangsung sedangkan hujan 
akan membuat proses pengkristalan air 
laut mengulang dari awal.  Jakfar pun 
menceritakan kendala yang ia alami 
dalam proses produksi garam di tahun 
2017. “Kurang, kurang lancar, karena 
di tengah musim kita diganggu oleh 
hujan. Kalau gak salah kita di sini 
 (Kecamatan Pangarengan,  Madura) 
sudah hujan empat kali. Idealnya, me-
mang enam bulan itu tidak hujan da-
lam satu musim, baru bisa dikatakan 

normal,” jelasnya. Ia juga menyatakan 
bahwa saat cuaca tidak mendukung, 
maka kapasitas produksi tidak optimal.

Saat petani mengolah garam, ter-
dapat beberapa mekanisme yang di-
terapkan. Peranan setiap orang dapat 
ditentukan melalui mekanisme terse-
but. Hartono memaparkan bahwa ter-
dapat mekanisme penggarapan tambak 
dilakukan sendiri oleh pemilik lahan, 
menggunakan sistem sewa, maupun 
mempekerjakan orang lain. Seirama 
dengannya, Mohammad Hasan, S.E., 
M.Si., Ketua Himpunan Masyarakat 
Petani Garam (HMPG) Jawa Timur 
menyebutkan, “Petani garam yang 
dimaksud di sini adalah yang meng-
garap, baik itu yang menggarap adalah 
pemi liknya, penyewanya, maupun dia 
bekerja ke pemilik lahan.” Keduanya 
pun sepakat bahwa mekanisme yang 
paling banyak diterapkan di Indonesia 
adalah mempekerjakan penggarap tam-
bak dengan sistem bagi hasil.

Problematik Garam Rakyat
Selama ini, garam rakyat dianggap 

masih belum memenuhi kriteria ga-
ram industri sesuai standar yang dike-
luarkan oleh Permenperin Nomor 88 
Tahun 2014. Kondisi ini diakui pula 
oleh Hasan, “Garam rakyat kita lebih 
condong digunakan untuk menyuplai 
kebutuhan bahan baku garam konsum-
si. Selama ini garam rakyat diyakini 
mutunya masih belum masuk ke da-
lam klasifikasi garam industri,” tegas 
laki-laki kelahiran Sumenep ini. Na-
mun, menurutnya garam rakyat masih 
mampu digunakan untuk kebutuhan 
industri karena permasalahan kualitas 
tergantung pada proses akhirnya. “Se-
mentara ini garam rakyat cenderung 
dimanfaatkan untuk kebutuhan kon-
sumsi. Jadi hanya 15 sampai 25 % yang 
digunakan untuk kebutuhan industri,” 
jawab Hasan.

Bak gayung bersambut,  Jakfar 
pun memiliki pendapat serupa, “Itu 

Produksi Garam Rakyat

Sumber: Sidaktik KKP
3Badan Pusat Statistik, Buletin Statistik Perdangangan Luar Negeri Desember 2017
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 penggolongan yang sesat kalau 
menurut saya. Menjadi sesat karena 
garam rakyat dikonotasikan untuk ga-
ram konsumsi saja, seakan-akan   garam 
rakyat tidak bisa untuk industri,” ujar-
nya. Ia mengganggap garam rakyat 
dapat digunakan untuk kebutuhan be-
berapa industri, seperti penyamakan 
kulit serta aneka pangan. Namun, ia 
juga membenarkan jika ada beberapa 
industri se perti pabrik kimia maupun 
farmasi yang tidak bisa menggunakan 
garam rakyat.

Selama ini publik memang jarang 
mendengar informasi terkait pengkla-
sifikasian tersebut, sehingga banyak 
masyarakat Indonesia yang menggang-
gap garam rakyat sepenuhnya tidak 
dapat  digunakan untuk kebutuhan in-
dustri. Hartono memaparkan bahwa 
perlu adanya proses peningkatan kadar 
NaCl agar garam rakyat juga dapat 
digunakan untuk kebutuhan industri. 
Proses tersebut berkaitan dengan per-
bedaan pola panen yang diterapkan 
antara garam rakyat dan PT. Garam 
(Persero). 

Pola panen yang biasa digunakan 
PT. Garam (Persero) membutuhkan 
waktu lebih lama dibanding garam 
rakyat. PT. Garam (Persero) membu-
tuhkan sekitar lima belas hari sebelum 
dapat memanen garamnya, sedangkan 
garam rakyat hanya tujuh hari. Alhasil, 
kandungan air pada garam rakyat cu-
kup tinggi sehingga kadar NaCl-nya 
pun rendah. Selain itu, perbedaan da-
lam menggarap lahan juga menjadi 
faktor yang memengaruhi. Seperti yang 
diutarakan Zaki, “Masalahnya, mereka 
(petani garam rakyat) masih menggu-
nakan metode lama dan tidak mene-
rapkan disiplin manajemen air. Lahan 
rakyat itu sempit-sempit, jadi gak bisa 
bikin garam bagus. Kemudian airnya 
seharusnya diendapkan pada kekental-
an air tertentu, tetapi tidak diterapkan”.

Tahun 2017 merupakan  periode 
yang paling menggembirakan bagi 

para petani garam. Bagaimana  tidak, 
di  Kabupaten Sampang, Jakfar 
 mengatakan bahwa harga garam men-
capai Rp4.000,00 per kilogram di awal 
musim dan merupakan yang terting-
gi dalam sejarah. Harga sempat turun 
hingga menyentuh angka Rp1.500,00, 
namun di akhir musim naik kemba-
li ke harga Rp2.700,00. Sedangkan 
 Rasman, penggarap tambak garam asal 
 Cirebon mengatakan, “Dulu ya pembu-
kaan pertama harganya Rp3.000,00, 
pembukaan pertama itu, tetapi seka-
rang sih udah Rp1.500,00,” ungkap-
nya. Harga garam yang relatif tinggi 
pada tahun 2017 ditengarai oleh turun-
nya jumlah produksi garam nasional. 
Namun, apa jadinya ketika produksi 
 garam nasio nal melimpah seperti tahun 
2015? Pada tahun tersebut, musim ke-
marau berlangsung selama enam bulan 
dan sa ngat mendukung untuk proses 
produksi. Hal tersebut mengakibatkan 
produksi garam nasional melimpah, na-
mun harga komoditas ini malah jatuh 
karena pe nawaran akan garam mening-
kat pesat. 

‘Salah seorang petani garam, 
Taswan, mengaku merugi jutaan ru-
piah dengan anjloknya harga garam, 
sekarang ini menurutnya petani ga-
ram menjual seharga Rp220 per ki-
logramnya’(Tempo.co, 27/11/2015)4. 
Menanggapi hal tersebut, Hasan me-
ngatakan bahwa harga garam memang 
sangat bergantung  pada pasar. Hal ini 

 menunjukkan bahwa harga garam nasi-
onal masih fluktuatif dan jauh dari kata 
stabil. 

Produksi garam hanya dilakukan 
pada musim kemarau yang biasanya 
terjadi selama lima bulan. Pertanyaan 
yang kembali muncul adalah bagaima-
na cara para petambak garam mem-
biayai hidup  pada musim hujan? 
Kondisinya pun beragam, tak sedikit 
dari mereka yang bekerja serabutan 
guna menyambung hidup. Rasman, ke-
tika musim garam berakhir, ia terpaksa 
harus kerja pada salah satu gudang di 
Cirebon. Dia menjelaskan, dengan gaji 
Rp60.000,00 sehari, dirasa sangat ku-
rang dalam memenuhi kebutuhannya. 
“Dibilang cukup bisa, dibilang kurang 
juga bisa. Kalau saya sih memang ku-
rang, anak saya sekolah di SMA swasta, 
sehari-hari bikin nasi, belanja, dan jajan 
anak. Ya memang kurang, dibikin irit-
lah,” curhatnya. Sementara  Sumarto, 
penggarap tambak garam di Sidoarjo, 
mengungkapkan bahwa saat musim 
hujan dia berprofesi sebagai nelayan 
di Sumenep, namun hasil dari bekerja 
sebagai nelayan juga tak menentu, bah-
kan dia mengakui sering merugi.

Tak berhenti sampai di situ, para 
penggarap garam pun sudah sangat 
 a krab dengan utang. Pada umumnya, 
mereka meminjam uang pada pemi-
lik tambak atau pengepul. Utang tidak 
ha nya dilakukan saat musim garam 
berakhir, melainkan juga pada  waktu 

Proses pengkristalan air laut menjadi garam

4Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/722918/harga-garam-terus-anjlok-petani-
garam- kian-merugi pada tanggal 14 Maret 2018
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mereka menggarap suatu tambak. Para 
petambak garam di Jawa Timur, bi-
asanya didatangkan dari Madura dan 
datang ke sana untuk menetap di ping-
giran tambak hingga musim berakhir. 
Biaya mereka hidup selama tinggal di 
pinggir tambak itulah yang dipenuhi 
dengan sistem utang kepada pemilik 
tambak. Hal ini diakui oleh pemilik 
tambak di Surabaya, Mochammad 
Jamil,“Ya, setiap minggunya mereka 
pinjam untuk biaya hidup, nanti dipo-
tong pada saat totalan. Misalkan dalam 
satu bulan untuk konsumsi tiga juta, 
nanti kalo dapat garam baru  ngembaliin 
uang,” ungkapnya. Hal yang sama juga 
dituturkan oleh Sumarto, dalam satu 
minggu ia dapat meminjam hing-
ga Rp400.000,00 kepada 
pemilik tambak. 
Sumarto memin-
jam selama lima 
bulan, dan totalnya 
sudah menca kup bi-
aya perjalanan dari 
 Madura hingga tem-
pat tambak yang ia 
kerjakan berada.

Semua kondisi ter-
sebut dilatarbelakangi oleh beberapa 
permasalahan yang dari dulu ada dan 
tak kunjung mendapatkan perhatian 
untuk diselesaikan. Dalam beberapa 
kasus, panjangnya rantai distribusi tata 
niaga garam jarang menjadi sorotan 
publik. Situasi ini turut memengaruhi 
harga yang diterima oleh petani. Pada 
rantai distribusi komoditas garam, seo-
rang pengepul membeli garam dari 
petani dan menjualnya ke perusahaan. 
Masing-masing pengepul memiliki 
perusahaan langganannya. Proses tran-
saksi antara pengepul dan perusahaan 
menggunakan sistem kontrak, sehing-
ga menyulitkan petani menjual garam-
nya langsung ke perusahaan. Seperti 
yang diutarakan oleh H. Abdul Aziz, 
seorang pemilik tambak sekaligus 
pengepul di Sidoarjo, “Enggak, enggak 
punya langganan (petani), pabrik itu 

menggunakan sistem kontrak, biasanya 
20 ribu sampai 25 ribu ton,” tandas nya. 
Kesulitan tersebut juga diakui oleh 
Jamil, “Iya ada mediatornya (penge-
pul). Jadinya kayak bertanggung jawab 
atas keberlangsungan stok garam. Lha 
kalo petani langsung susah karena 

 perusahaan butuh kepastian stok,” jelas 
lelaki yang memiliki hobi memancing 
tersebut.

Keberadaan pengepul dianggap 
sebuah kewajaran oleh para petani 
karena sudah ada sekian lama dan ber-
langsung secara turun temurun. Ke-
hadiran para pengepul di sentra-sen-
tra garam nasional jumlahnya cukup 
beragam, terkadang terdapat pengepul 
tunggal ataupun beberapa pengepul. 
Beberapa pengepul tersebut mempu-
nyai kesepakatan untuk menetapkan 
harga beli pada petani. Budaya tersebut 
bertentang an dengan Undang Undang 
(UU) Nomor 55 Tahun 1999 tentang 

Larangan  Praktik Monopoli dan Per-
saingan Usaha Tidak Sehat. Dalam 
peraturan tersebut, dijelaskan pada 
Pasal 13 Ayat 1 bahwa, “Pelaku usaha 
dilarang membuat perjanjian dengan 
pelaku usaha lain yang bertujuan un-
tuk secara bersama-sama menguasai 
pembelian atau penerimaan pasokan 
agar dapat me ngendalikan harga atas 
barang dan atau jasa dalam pasar ber-
sangkutan, yang dapat meng akibatkan 
terjadinya praktik mono poli dan atau 
persaingan usaha tidak sehat”. Hal ini 
terjadi di Cirebon, para pengepul mem-

buat kesepakatan harga. Seperti 
yang dikatakan oleh Kartono Daya, 

“Ya kesepakatan dari belasan orang 
itu (pengepul). Jadi pada  akhirnya 

ada sistem keke-
luargaan, saat 
m e n a i k k a n 

harga kita  diskusi, 
ketika menurun-

kan harga kita juga 
dis kusi.  Terkadang 

jika ada pasar yang 
besar, barang nya ma-
suk ke situ semua,” 

ung kapnya sebagai salah seorang 
pengepul di  Cirebon. Seorang penge-
pul di Kecamatan  Pangarengan, Sam-
pang-Madura, bernama H. Mutollib 
pun mengakui bahwa mereka bersatu, 
meskipun di sana ada perbedaan har-
ga dari Rp500,00 hingga Rp2.000,00. 
Ia menambahkan bahwa yang terjadi 
di Pangarengan adalah kesepakatan 
kepada siapa harus membeli, seorang 
pengepul tidak boleh membeli garam 
dari langganan  pengepul lain.

Dalam situs web cnnindonesia.com 
(18/12/2014), Menteri Kelautan dan 
Perikanan, Susi Pudjiastuti menyebut-
kan terdapat kumpulan perusahaan 
yang disebut ‘tujuh samurai garam’.  
Menurutnya, salah satu faktor rendah-
nya kesejahteraan petani garam karena 
keberadaan mereka5. Kualitas garam 

Indikator/Zulyan

5Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141208112406-92-16512/
menteri susisebutmafiagarambernama5dan7samurai, pada tanggal 14 Maret 
2018
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sering digolongkan menjadi tiga ting-
katan, yaitu grade satu, dua, dan tiga. 
Pengelompokan tersebut merupakan 
peringkat kualitas garam dari yang 
tertinggi hingga yang terendah. Di 
 Cirebon, Kartono menjelaskan bahwa 
ada dua wilayah produksi, yaitu ga-
ram berwarna putih ialah grade satu 
dan garam umum diklasifikasikan se-
bagai grade dua dan tiga. Sayangnya, 
perusahaan sering memukul rata har-
ga garam tanpa mempertimbangkan 
kualitasnya. Se perti yang diungkapkan 
Jamil, “Tidak ada perbedaan harga 
 antara grade satu, dua, dan tiga saat 
garam dibeli oleh perusahaan. Memang 
karakter perusahaan-perusahaan seperti 
itu, mencari keuntungan,” ungkapnya. 
Meskipun demikian, tidak menutup ke-
mungkinan bahwa perusahaan juga ma-
sih mempertimbangkan kualitas garam 
dalam penentuan harga. Namun, Aziz 
menyatakan bahwa pembelian perusa-
haan dengan mempertimbangkan kua-
litas garam itu jarang ditemui.

Perusahaan juga menerapkan sistem 
pemotongan biaya secara sepihak apa-
bila terdapat kandungan air yang ting-
gi pada garam. Jamil  memaparkan, 
“Perusa haan menentukan harga seka-
ligus potongannya. Tapi jika ada po-
tongan, otomatis pengepul motong juga 
ke petani. Petani akhir nya mengang-
gap harga garam itu sangat murah,” 
tutur nya. Senada  de ngan  J amil, Aziz 

 membenarkan bahwa  penentuan yang 
terkesan sepihak oleh  perusahaan  sangat 
merugikan. “Jadi, seperti mencari keun-
tungan dari   poto  ng       an. Ya namanya 
garam itu asal nya dari air, pasti ya di-
pegang itu ada airnya,” ungkap Sarjana 
Agama ini. Petani pun masih menuntut 
adanya kejelasan mengenai penentuan 
tingkat kadar airnya. Jamil mengutara-
kan, “Harusnya ada standar potongan 
untuk tiap tingkat kebasahan. Kalau 
misalkan saya setornya kering, tetapi 
potongannya tetap sama seperti yang 
basah, kan rugi,” jawab nya dengan nada 
ketus. 

Harga yang tidak berpihak pada 
petani, membuat mereka enggan me-
nerapkan mekanisme produksi sela-
yaknya PT. Garam (Persero). Zaki me-
ngakui, “Semakin lama garam berada di 
meja kristalisasi, maka semakin bagus. 
Tapi ini dua hari sudah panen, tiga hari su-
dah panen. Garamnya jadi, namun kero-
pos dan kandungan airnya tinggi. Harus-
nya minimal tujuh hari atau sepuluh hari, 
ini masalah ingin segera dapat duit,” jelas-
nya. Hal serupa diutarakan oleh  Hartono 
yang melihat petani enggan mene rapkan 
pola panen tersebut lantaran harga yang 
diterima sama, sehingga kadar NaCl pada 
garam rakyat selalu rendah. 

Masalah Kelembagaan
Selama ini koperasi sering di-

gadang-gadang dapat menyelesaikan 

permasalahan rantai distribusi di 
 Indonesia. “Koperasi dibutuhkan un-
tuk memutus mata rantai tersebut ser-
ta meningkatkan kesejahteraan petani 
garam,” jelas Hasan. Realitasnya, ko-
perasi garam rakyat dihadapkan oleh 
sejumlah permasalahan klasik seperti 
permodalan. Hal tersebut membuat 
sokoguru preekonomian Indonesia ini 
tak bertahan. Seperti yang diungkap-
kan oleh Aziz, “Di sini ada koperasi 
garam yang baru dua tahun berdiri, 
jadi masih merintis serta mengalami 
kesulitan dana. Koperasi yang mesti-
nya menampung garam rakyat, tidak 
berfungsi karena alasan keuangan,” 
tukasnya. Kondisi tersebut juga diakui 
oleh Hasan, ia mengatakan bahwa ke-
beradaan koperasi garam belum mak-
simal karena manajemennya masih 
lemah. 

Peran pemerintah juga dirasa sa-
ngat minim terkait perlindungan har-
ga garam rakyat. Pemerintah pernah 
menetapkan batas bawah harga garam 
melalui Peraturan Menteri  Perdagangan 
(Permendag) Nomor 58 Tahun 2012 
tentang Ketentuan Impor Garam, 
 namun tidak efektif diterapkan di la-
pangan. Hartono menjelaskan, “Dulu 
pernah diatur dalam Permendag Nomor 
58 terkait ketentuan harga garam, tapi 
gak ada lembaga khusus yang menga-
wal, sehingga perusahaan swasta yang 
membeli di bawah harga tidak diberi 
sanksi,” ungkapnya. Regulasi tersebut 
kini sudah direvisi menjadi Peratur-
an Menteri Perdagangan Nomor 125 
Tahun 2015 dengan ketentuan batas 
bawah harga garam yang dihapuskan. 
Kendati demikian, Hartono mengung-
kapkan bahwa pihak PT. Garam (Perse-
ro) masih menjadikan batas bawah ini 
sebagai patokan stabilisasi harga.

Jakfar turut memberikan tanggapan 
atas minimnya peran pemerintah, “Itu-
lah petani garam ini tidak ada campur 
tangan pemerintah. Jadi diserahkan 
pada pasar murni, di sana hukum pa-
sar berlaku. Jadi saat garam itu panen 

Menjelang panen
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Fauzan Setyo A.N.

banyak, supply-nya menjadi melimpah, 
maka harganya akan jatuh,” ujar lulu-
san Universitas Merdeka Malang ini. 
Dia pun menilai, harga garam tahun 
2017 yang tinggi sepenuhnya adalah 
berkat alam. Kelangkaan terjadi aki-
bat curah hujan yang tak menentu pada 
musim garam, sehingga membuat har-
ga garam melonjak naik. Dalam hal ini 
Jakfar menilai tidak ada sumbangsih 
apapun dari pemerintah terkait harga 
garam rakyat. 

Pemerintah melalui PT. Garam 
(Persero) sebenarnya pernah melaku-
kan upaya stabilisasi harga garam pada 
tahun 2015. Hartono menyatakan bah-
wa pada saat itu, melalui Penyertaan 
Modal Negara, PT. Garam mendapat 
aliran dana sebesar 300 miliar. Dari 
dana tersebut, 200 miliar dialokasikan 
untuk penyerapan garam rakyat dan si-
sanya masuk dalam biaya operasional. 
Namun, alokasi tersebut hanya dapat 
menyerap sebanyak 400.000 ton garam 
sehingga belum mampu meme ngaruhi 
harga secara optimal. Selama ini pe-
merintah dirasa hanya berfokus pada 
produksi garam nasional. Bantuan yang 
diberikan pemerintah ha nya berkutat 
pada alat produksi seperti geomem-
bran dan pompa air. Seperti pengakuan 
Aziz, “Pemerintah itu hanya bantu 
 alat-alatnya saja, kalau untuk stabilisa-
si harga masih belum ada,” keluhnya 
saat bercerita mengenai fluktuasi harga 
garam.

Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 
2016 sudah mengatur secara gam-
blang apa saja yang harus dilakukan 
peme rintah dalam melindungi dan 
memberdayakan petani garam. Seper-
ti yang termaktub pada Pasal 25 Ayat 
1 bahwa dalam menjamin kepastian 
usaha, pemerintah harus menciptakan 
harga yang menguntungkan bagi 
petambak garam. “Rekayasa teknolo-
gi memang meningkatkan  produksi. 
Tetapi saat penjualan, karena barang-
nya terlalu ba nyak,  akhirnya harganya 
lebih bawah lagi,” ucap Jamil ketika 

ditanya  tanggapannya terkait bantuan 
 pemerintah. Bahkan bantuan seperti 
pendampingan, penyu luhan, keterbu-
kaan informasi, serta pendidikan masih 
dirasa minim oleh petani. Jakfar me-
ngungkapkan bahwa pemerintah selalu 
lepas tangan dan cenderung menyalah-
kan tujuh samurai garam terkait perma-
salahan tata niaga. 

Kesejahteraan petambak garam 
pun tak lepas dari sorotan. Adanya 
mekanisme bagi hasil yang dilakukan 
saat musim garam berakhir mengu-
rangi pendapatan petani. Harga garam 
pada akhir musim tidaklah setinggi 
saat awalnya. Dalam pembagian ha-
sil, harga yang digunakan adalah har-
ga saat musim garam berakhir. Hasan 
angkat bicara mengenai fenomena 
ini,  “Contohnya di Surabaya, juragan 
menggunakan harga di akhir yang bi-
asanya sudah turun. Terkadang harga 
ditentukan hanya oleh juragan, ini yang 
membuat tidak adil. Ada juga yang 
bermus yawarah, tetapi kalau juragan-
nya baik,” ucapnya.

Untuk menanggulangi segala per-
masalahan tersebut, Jakfar membe-
rikan sebuah solusi yang sangat men-
dasar, “Menurut saya, pemerintah harus 
melakukan kebijakan tentang harga dan 
impor yang pro petani. Adanya neraca 
garam juga penting untuk kebutuhan dan 
kapasitas produksi agar bantuan yang 
diberikan tepat guna,” tuturnya. Semen-
tara Hartono lebih menekankan pada 
revitalisasi koperasi untuk memutus 
panjangnya rantai distribusi. Se kretaris 
perusahaan PT. Garam (Persero) ini 
menjelaskan bahwa asosiasi petani juga 
harus berperan dalam mendukung kop-
erasi untuk memerangi permainan-per-
mainan harga. Nyatanya, peme rintah 
sudah mulai menerapkan solusi agar 
menyelesaikan ber bagai kesulitan yang 
ada. Seperti yang dikemukakan Zaki, 
“Ada bebe rapa strategi yang kita laku-
kan, salah satunya dengan memberlaku-
kan corporate farming, jadi la han-lahan 
garam rakyat itu kita gabungkan men-

jadi satu. Mereka dapat bekerja dalam 
satu hamparan produksi agar bisa meng-
hasilkan garam yang bagus,” jelas pria 
yang pernah berkuliah di  Universitas 
 Diponegoro ini. 

Permasalahan tata niaga pun tak 
luput dari perhatian pemerintah. “Kita 
ber upaya mereduksi permasalahan 
tengkulak dengan cara bikin gudang 
untuk menjadi pusat transaksi. Di sana 
juga kita sediakan alat uji kadar air,” 
kata Zaki. Ketika ditanya mengenai na-
sib petani yang melakukan transaksi di 
luar gudang, pria kelahiran Semarang 
ini pun menambahkan, “Harga yang 
kita jamin hanya di gudang, yang di 
luar mengikuti pasar. Berikutnya akan 
kita kasih kemudahan fasilitas layaknya 
kredit dan sebagainya.” Meski demiki-
an, Zaki mengakui bahwa masih ba-
nyak petani yang melakukan transaksi 
di luar gudang. Ia kembali menegaskan, 
“Ini program pemerintah, sehingga kita 
membangun bukan hanya mekanisme 
bisnisnya tetapi juga kesa daran untuk 
mau mandiri,” tutupnya.

Melihat segala problematik yang ada 
dalam garam rakyat, muncullah secerca 
harapan dari petambak garam. Sumarto 
berharap agar bantuan berupa alat pro-
duksi seperti pompa bisa diterimanya 
agar mempermudah pekerjaan yang 
dia lakukan. Karena selama ini bantuan 
dari pemerintah dinilai kurang merata 
olehnya. Rasman pun mengharapkan 
pemerintah lebih hadir untuk memban-
tu orang-orang sepertinya, “Ya mintan-
ya sih kayak gitu, dilancarkan bantuan 
dari pemerintah. Minta agar duit pugar 
petani diadakan juga untuk penggarap 
tambak garam,” jelas lelaki yang sudah 
berumur tersebut. Terakhir, ia meminta 
kepada pemerintah untuk lebih hadir da-
lam membantu kehidupan orang-orang 
sepertinya. Hingga kini, Rasman merasa 
penggarap tambak garam dikesamping-
kan di negeri yang katanya berdaulat, 
adil, dan makmur ini.
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Asimetri informasi adalah satu kondisi yang tidak simetri (tidak seimbang) 
antara satu pihak dengan pihak lain. Satu pihak mempunyai informasi 
yang lebih banyak dan detail dibandingkan dengan pihak lain. Muncul-

nya asimetri informasi dalam pengelolaan perusahaan publik berawal dari adan-
ya pelimpahan wewenang dari pemegang saham kepada manajer yang menge-
lola per usahaan tersebut. Kondisi ini umum terjadi di negara-negara Eropa dan 
 Amerika. Pelimpahan wewenang tersebut akan dinyatakan dalam kontrak kerja 
antara pemilik dan pengelola perusahaan. Dalam teori agensi pemilik perusahaan 
sering dikenal sebagai prinsipiel, sebaliknya pengelola dikenal sebagai agen. Kon-
trak kerja antara  prinsipiel dan agen berdampak pada adanya pembatasan hak 
akses  informasi pada prinsipiel. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa   prinsipiel 
 adalah pihak eksternal. Sebaliknya, manajer sebagai agen merupakan pihak 
 internal per usahaan yang mempunyai informasi detail mengenai pengelolaan per-
usahaan. Ketimpa ngan informasi antara prinsipiel dan agen ini sering dikenal den-
gan  masalah  agensi/agency problem (Jensen & Meckling, 1976).

Kondisi pengelolaan perusahaan publik di Indonesia secara umum berbeda 
dengan di Eropa dan Amerika. Di Indonesia perusahaan publik lebih banyak me-
libatkan keluarga (family directorship), kepemilikannya bersifat tidak menyebar 
atau terkonsentrasi. Kondisi ini tidak memicu adanya masalah atau konflik antara 
prinsipiel dan agen. Akan tetapi justru memungkinkan munculnya masalah agensi 
yang lainnya yaitu asimetri informasi antara pemegang saham mayoritas dan mi-
noritas. Pemegang saham mayoritas mempunyai akses informasi dan hak kontrol 
perusahaan yang lebih besar dibandingkan dengan minoritas. Solusi atas masalah 
agensi ini lebih pada mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (La-Porta, Lo-
pez-de-Silanes, & Shleifer, 1999; La-Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 
2000, 2002). Berdasarkan pada masalah asimetri informasi dan masalah agensi 
perusahaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tulisan ini bertujuan untuk men-
jelaskan dampak dari asimetri informasi serta masalah agensi dari sudut pandang 
akuntansi keuangan.

Asimetri Informasi dan Manajemen Laba
Salah satu dampak adanya asimetri informasi adalah adanya praktik mana-

jemen laba yang bersifat oportunisti. Praktik manajemen laba ini dapat meru-
gikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Manajemen laba sendiri 
me rupakan satu praktik perekayasaan laba yang dilakukan oleh manajer dengan 
 motivasi-motivasi tertentu namun tidak melanggar standar akuntansi yang ber-
laku. Watts & Zimmerman (1986) menjelaskan bahwa  manajemen laba dilaku-
kan manajer karena tiga motivasi. Hal ini sering disebut dengan hipotesis teori 
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akuntansi positif, ketiga motivasi terse-
but adalah motivasi bonus, motivasi 
perjanjian utang, dan motivasi beban 
politik. Namun pada perkembangan-
nya, motivasi manajer melakukan  ma-
najemen laba sudah bervariasi. Scott 
(2012) me nyatakan bahwa motivasi 
lain manajemen laba adalah untuk me-
menuhi ekspektasi investor dan men-
jaga reputasi manajer, serta mencapai 
kesuksesan dari Initial Public Offering 
(IPO) atau pe nawaran saham perdana 
pada per usahaan. Motivasi-motiva-
si tersebut le bih terkait kinerja per-
usahaan berbasis pasar. Motivasi un-
tuk menjaga re putasi manajer secara 
khusus dapat bertujuan untuk meng-
hindari laba negatif atau penurunan 
laba  (Burgstahler &  Dichev, 1997; 
Charoenwong &  Jiraporn, 2009; 
 Subekti, 2010b, 2012).

Manajemen laba dapat dilakukan 
manajer karena penerapan standar 
akuntansi keuangan bersifat fleksi-
bel. Ini berarti  bahwa standar 
akuntansi keuangan mem-
berikan beberapa alter-
natif metode akuntansi 
yang dapat dipilih oleh 
manajer. Kesempatan 
inilah yang digunakan 
oleh manajer untuk 
melakukan manajemen 
laba. Praktik manajemen 
laba karena ada nya pili-
han-pilihan metode akuntan-
si ini disebut manajemen laba 
atas akun akrual, yang nilainya 
diukur dengan akrual diskresio-
ner/  discretionary accruals (Dechow, 
Sloan, &  Sweeney, 1995; Jones, 1991; 
Kothari, Leone, & Wasley, 2005). 

Perkembangan berikutnya terkait 
proksi pengukuran manajemen laba 
mengarah pada perekayasaan transak-
si riil. Perekayasaan atas trans aksi riil 
ini dikenal dengan proksi abnormal 
transaksi, yang meliputi abnormal 
cash flow from operation  activities, 
abnormal production cost, dan 

 abnormal cash discretionary expenses 
( Roychowdhury, 2006; Subekti, 2010a, 
2012). Praktik manajemen laba ber-
dasarkan pada rekayasa transaksi ini 
banyak dilakukan di Amerika. Hal ini 
dikarenakan oleh ketatnya aturan da-
lam memilih dan p e n e r a p a n 
pilihan metode akuntansi, 

sehingga  penerapan metode  akuntansi 
menjadi tidak fleksibel lagi. (Graham, 
Harvey, &  Rajgopal, 2005). Ketidak-
fleksibelan penerapan standar akuntan-
si keuang an di Amerika  ini disebabkan 
karena standar akuntansi keuangan 
tersebut  me ng  acu pada dasar aturan 
(rule based). Praktik manajemen laba 
berdasarkan metode rekayasa relatif 
sulit untuk dideteksi oleh auditor ek-

sternal sekalipun karena semua tran-
saksi didukung bukti yang valid.

Asimetri Informasi dan Ekspropriasi 
Jika perusahaan publik kepemi-

likan sahamnya bersifat terkonsen-
trasi,  maka asimetri informasi yang 
terjadi adalah antara pemegang saham 
ma yoritas dan minoritas. Pemegang 

saham mayoritas yang umumnya 
bersekutu dengan manajer sering 

bertindak oportunistis untuk 
memaksimalkan kepentingan-

nya dengan mengorbankan 
kepenting an pemegang 
saham minoritas. Tinda-
kan oportunistis terse-
but dilakukan dengan 
melakukan  ekspropriasi 

(Demsetz &  Villalonga, 2001; Tsai, 
Young, & Hsu, 2011;  Villalonga 
& Amit, 2006). Ekspropriasi me-
rupakan satu tindakan perampasan 
hak pemilikan asset yang dilakukan 

oleh pemegang saham pengendali 
(mayoritas) terhadap non-pen-

gendali (minoritas). Hal terse-
but dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, salah satunya 

adalah melalui transaksi den-
gan pihak istimewa atau yang 

berelasi (Deng, Jie, & Jia, 2006; 
Shleifer & Vishny, 1997; Tum-

bull, 2004). Transaksi perusahaan 
yang dilakukan antar perusahaan 

dalam satu kelompok perusahaan 
dikenal dengan trans aksi-transaksi 

pada pihak yang berelasi/Related 
Party Transactions (RPT). Dengan 
demikian, proksi adanya ekspropriasi 
yang dilakukan oleh pemegang saham 
mayoritas dapat dilakukan dengan pen-
deteksian le bih detail dari besarnya 
nilai dari RPT yang dilakukan oleh per-
usahaan untuk dibandingkan dengan 
transaksi yang sama pada perusahaan 
yang tidak be relasi.

Standar akuntansi keuangan ber-
peran penting dalam mengendalikan 
praktik ekspropriasi dan transaksi den-
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gan pihak yang berelasi ini. Standar 
akuntansi berfungsi untuk memitigasi 
asimetri informasi dengan membe-
rikan aturan yang lebih ketat terkait 
transaksi ekspropriasi melalui aturan 
pengungkapan RPT. Di Indonesia pera-
turan yang ada diawali dengan PSAK 
Nomor 7 Tahun 1994 dan 2010. Selan-
jutnya pihak Pemerintah melalui Badan 
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) juga mem-
buat peraturan terkait dengan RPT yai-
tu Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu yang 
bertujuan untuk melindungi pemegang 
saham minoritas. Peraturan terbaru 

terkait dengan RPT adalah PMK-213/ 
PMK.03/2016. Adanya peraturan dan 
standar akuntansi keuangan yang terus 
diperbaiki dan menyesuaikan perkem-
bangan bisnis memiliki arti bahwa 
akuntansi juga memiliki peran dalam 
memitigasi adanya asimetri informasi.

Simpulan
Asimetri informasi muncul kare-

na adanya pemberian wewenang ma-
najer untuk mengelola perusahaan 
oleh pemiliknya, maupun adanya 
perbedaan wewenang untuk me-
ngontrol perusahaan. Kondisi terse-
but berdampak adanya praktik mana-
jemen laba dan ekspropriasi. Namun 

kondisi ini dapat dimitigasi dengan 
peran akuntansi melalui penyusu-
nan standar akuntansi keuangan 
yang baik. Salah satu kriteria stan-
dar akuntansi keuangan yang baik 
adalah mampu untuk melindungi pi-
hak yang mungkin dirugikan karena 
adanya asimetri informasi.

Imam Subekti
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Peluh Seorang Wanita
“Aku juga kerja keras, memeras keringat, mengelilingi Pasar Ngranget dan dari rumah ke rumah di desa-desa. Semua 

kulakukan hanya agar aku dan keluargaku bisa makan, tidak merepotkan orang lain, dan punya kemuliaan hidup.”

Data Buku

Judul : Entrok
Penulis  : Okky Madasari
Penerbit  : Gramedia Pustaka Utama
Tebal  : 282 halaman
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Kehidupan masyarakat dan bu-
daya yang kental, sudah men-
jadi ciri tersendiri dalam kisah 

di novel ini. Marni merupakan seseo-
rang yang selalu memiliki tekad be-
sar untuk mendapatkan sesuatu yang 
diinginkannya. Mulai dari perjuangan 
untuk membeli entrok hingga memper-
tahankan kehidupan di saat kedudukan 
seorang wanita sangat terbatas, baik 
perolehan pendidikan maupun peker-
jaan.

Novel pertama Okky Madasari ini 
mengisahkan tekad yang besar dan 
kuat seorang wanita. Namun, tidak 
membuatnya menentang budaya ser-
ta tradisi dari leluhur yang telah ada. 
 Seperti   ibadah yang dijalankan oleh 
Marni.

Generasi baru dalam kisah ini yai-
tu Rahayu, anak Marni. Menciptakan 
jarak yang jauh di antara keduanya. 
Dalam pemikirannya, Rahayu yakin 
bahwa ibunya adalah seorang pen-
dosa, lintah darat, pemelihara tuyul, 
hingga pencari pesugihan. Sementara 
bagi Marni, Rahayu adalah manusia 
yang tidak memiliki perasaan. Perbe-
daan pendapat dua generasi ini pun 
berlanjut hingga bertahun-tahun.

Kisahnya tidak berhenti begitu 
saja. Kehidupan politik Indonesia de-
ngan permasalahan pada zaman Orde 
Baru menjadi latar waktu novel ini. 
Ancaman dan permainan uang sudah 
menjadi senjata yang diandalkan oleh 
aparat pemerintah. Masyarakat yang 
tidak taat dengan pemerintah akan di-
kucilkan karena dianggap komunis. 

Novel ini memiliki keunggulan di 
mana penulis memberikan keterangan 
waktu yang cukup jelas pada setiap bab-
nya. Hal ini mendukung pembaca un-
tuk mendapatkan gambaran bagaimana 
keadaan kehidupan masyarakat pada 
saat itu. Tulisan yang dikemas de-
ngan bahasa sehari-hari, mendukung 
pem baca untuk memahami alur da-
lam setiap cerita. Penulis benar-benar 
menggambarkan suatu fenomena tan-
pa adanya perumpamaan. Seperti pada 
saat tentara maupun petugas keamanan 
yang menyalahgunakan kekuasaannya 
dengan meminta uang dan melakukan 
kekerasan fisik pada rakyat. 

Tokoh dalam novel ini seakan-akan 
bercerita langsung kepada pembaca, 
rasa kesal, sedih, marah, dan bahagia 
dapat tersampaikan di dalam cerita. 
Akan tetapi, penyampaian dalam penu-

lisan terkadang terlalu frontal. Hal ini 
dapat ditemui baik dalam dialog an-
tartokoh maupun penggambaran oleh 
penulis itu sendiri. Dengan pemaparan 
gamblang dan konflik yang cukup 
runyam, tidak disadari ternyata penulis 
memberikan akhir cerita menggantung. 
Hal ini yang menjadi poin kekecewaan 
tersendiri bagi pembacanya.

Novel yang diterbitkan untuk mem-
peringati Hari Kartini ini memberikan 
sisi feminitas yang kuat. Seorang wa-
nita yang terus berjuang untuk mem-
pertahankan hidup di tengah tekanan 
zaman. Penuntutan persamaan hak 
menjadi latar belakang dari segala 
tekad yang ia keluarkan selama masa 
hidupnya. Perkataan orang lain tidak 
ia hiraukan meskipun banyak konflik 
yang terus muncul.

Istimewa



Infrastruktur dan Lensa Baru 
Pembangunan Nasional

Azhar Syahida
“Menulis! Atau ditulis!”.
Begitulah moto pria kelahiran 
Banyuwangi, 7 Juni 1995 ini. 
Melalui hobinya  Alumni  Madrasah 
Muallimin Muhammadiyah 
 Yogyakarta ini telah berhasil meraih 
berbagai prestasi baik dalam berbagai 
lomba. Ia menyelesaikan pendidikan 
sarjana nya di  Fakul tas Ekonomi dan 
Bisnis   Universitas  Brawijaya.
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Kini, elaborasi pembangunan merupakan keniscayaan. Tanpa pembangun-
an, negara hanya mengalami kemandekan di segala aspek. Baik ekonomi, 
sosial, budaya, bahkan politik. Karena secara teoretis, perwujudan kese-

jahteraan membutuhkan perluasan gerak kelembagaan maupun infrastruktur fisik. 
Sehingga pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik menjadi kunci suk-
ses kesejahteraan. 

Era orde baru, Indonesia masif melakukan program pembangunan ekonomi. 
Sejarah mengenalnya sebagai Pembangunan Lima Tahun (PELITA). Mulai 
 PELITA I sampai PELITA VI (1969-1999). Seluruh program pembangunan itu, 
dilakukan demi mengejar pertumbuhan, stabilisasi, dan pemerataan ekonomi. 
Melalui penggalakan pembangunan infrastruktur di pelbagai sektor, pemerintah 
mengejar target tersebut. Kecuali tahun 1978, pemerintah menyadari adanya para-
doks pembangunan dan runcingnya ketimpangan ekonomi. Karenanya, pada peri-
ode itu lahir delapan jalur pemerataan yang didukung oleh dana migas dan utang 
negara. (Rahardjo, 2010).

Memasuki pasca Orde Baru, fokus pembangunan infrastruktur rupanya ti-
dak begitu diminati. Sekalipun secara implisit, pembangunan infrastruktur te-
rus dilakukan. Akan tetapi, belum jadi fokus kerja. Baru kemudian pada periode 
 Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur kembali jadi prioritas, dengan 
sembilan prioritas pembangunan, familiar disebut “Nawacita”. 

Melalui program itu, pemerintah yakin mampu memicu daya saing  Indonesia. 
Sebab, survei terbaru World Economic Forum (2017) tentang The Global 
 Competitiveness Index hanya menempatkan Indonesia pada peringkat 41 dari 
138 negara. Peringkat rendah ini didapat akibat tiga polemik besar, yaitu korupsi, 
 in efisiensi birokrasi, dan ketiadaan infrastruktur.

Khusus infrastruktur, World Economic Forum menggarisbawahi bahwa  Quality 
of Overall Infrastructure Indonesia (2016-2017) sama sekali tidak berkualitas. 
Hanya bertengger di urutan 80 dari 138 negara, dengan nilai 3,8. Kalah dengan ne-
gara kecil seperti Singapura (ke-2), Brunei Darussalam (ke-67), Malaysia  (ke-19), 
dan Thailand (ke-72). Lebih lagi, dua infrastruktur yang paling penting, yaitu jalan 
dan pelabuhan justru paling banyak menjadi sorotan. Masing-masing berada pada 
peringkat 75 dunia.

Lemahnya daya saing karena ketiadaan infrastruktur berkualitas menja-
di bumerang daya saing Indonesia. Buruknya alur logistik yang berakibat pada 
 inefisiensi produksi adalah salah satu dampaknya. Maka kemudian, wajar bila 
terjadi perubahan pada konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) 2017. Kementerian Keuangan RI merombak drastis postur belanja APBN 
2017, menjadi hanya fokus pada belanja infrastruktur dan belanja sosial saja. 
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Berkat perombakan itu, postur 
belanja infrastruktur meningkat sig-
nifikan dari 2014 hingga 2017. Pada 
tahun 2014, belanja infrastruktur ha-
nya mencapai 8,7 persen terhadap Pro-
duk Domestik Bruto (PDB) sebesar 
181 triliun rupiah. Kini di tahun 2017, 
meningkat jadi 18,6 persen terhadap 
PDB  sebesar 386,973 triliun rupiah. 

Melalui anggaran infrastruktur 
yang cukup besar itu, pemerintah ge-
sit mengelaborasi pembangunan di 
pelbagai sektor.  Kementerian 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan 
 Pem ba  ng unan Nasional (2014) 
merilis beberapa prioritas pem-
bangunan infrastruktur nasional, 
antara lain: pembangunan jalan (2.650 
km); jalan tol (1.000 km); jalur kereta 
api (3.258 km); 24 pelabuhan; dan 15 
bandara.

Walaupun begitu, nyatanya peme-
rintah lebih gemar memasifkan pem-
bangunan infrastruktur darat saja. Buk-
tinya, fokus pembangunan hanya pada 
jalan tol lintas Jawa, Sumatera, dan 
Sulawesi. Alasannya, mengejar target 
biaya logistik turun hingga menjadi 
19,2 persen. Sehingga, jalan tol dima-
sifkan untuk memangkas biaya logis-
tik. Padahal, sebetulnya infrastruktur 
laut jauh lebih penting, karena terkait 
ekspor-impor antarnegara, yang da-
lam hal ini jauh memiliki dampak sig-
nifikan pada negara. 

Dalam aras ini, melihat kenaikan 
postur belanja infrastruktur yang  begitu 

signifikan, wajib diimbangi perenca-
naan yang apik dan logis agar tidak 
terjadi pembangunan mubazir. Karena 
selama ini, pembangunan infrastruktur 
sama sekali tidak memperhatikan ana-
lisis ekonomi, sosial, dan lingkungan 
dengan baik. Akibatnya, banyak in-
frastruktur fisik yang tidak tepat sasar
an dan berdampak buruk pada aspek 

 sosial dan 
 lingkungan. 
Misalnya saja, 
p e n g a d a a n 
kapal nelayan 
oleh  Kementerian 
Kelautan dan 
Perikanan tahun 
2016, sebanyak 1.716 kapal, 
dilakukan tanpa analisis sosial. Im-
plikasinya, ratusan kapal mangkrak 
di dermaga karena ketidaksiapan ne-
layan dan birokrasi berbelit. Lagi-lagi 
anggaran pemerintah terbuang sia-
sia. Sebab itu, baiknya setiap konsep 
pembangunan diiringi tiga analisis 
utama  yang meliputi ekonomi, so-
sial, dan  lingkungan. Penempatan 
tiga lensa analisis pada posisi yang 

tepat akan mendorong pembangunan 
 berkelanjut an. 

Sehingga dalam kondisi ini, adalah 
momentum yang tepat untuk menggu-
nakan lensa baru pembangunan infra-
struktur dengan mekanisme berikut: 
Pertama, harus diupayakan pendamaian 
infrastruktur fisik dengan  institutional 
values. Karena dalam sistem ma-
syarakat, meniscayakan  institutional 

values, yakni nilai-nilai konsensus 
sekaligus pranata sosial. Seperti 
Yustika (2012) menyebut bahwa 
kegiatan ekonomi selalu berupa 
kerjasama antarpelakunya, apa 

pun motif di baliknya. Sedang-
kan kerjasama meniscayakan adanya 
sistem kepercayaan (trust).

Kedua, perlu peneguhan eman-
sipasi lingkungan. Dalam artian, 
proyek-proyek infrastruktur harus 
mengedepankan kelestarian alam, se-
hingga analisis dampak lingkungan 
wajib menjadi prasyarat utama.  Ketiga, 
birokrasi yang kredibel. Jelas, soal 
birokrasi  kerap kali dinafikan pada 
proses pembangunan. Padahal, kelem-
bagaan adalah aturan main sekaligus 
unsur terpenting dalam setiap kegia-
tan ekonomi. Negatifnya, kerapuhan 
birokrasi hanya memperburuk kinerja 
pembangunan.

Dengan demikian, ke depan tiga 
lensa baru itu patut diperhitungkan 
demi kelancaran infrastruktur dan pem-
bangunan yang kompatibel sekaligus 
ramah terhadap sosial dan lingkungan. 

Azhar Syahida

Indikator/Adhim
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Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia digemparkan kabar derasnya arus tenaga kerja asing (TKA) yang tiap tahun 
kian meningkat. Laman depan media massa seragam menyajikan isu hangat ini dari berbagai sudut pandang. Mulai 
dari serikat pekerja yang menolak datangnya serbuan TKA, pengungkapan kehadiran TKA blue-collar di pelosok 

daerah oleh Ombudsman Republik Indonesia (RI), hingga kemudahan regulasi yang mendapat kecaman. Ibarat ‘benang 
jangan putus, tepung jangan terserak’, penyelesaian persoalan TKA harus dilakukan dengan hati-hati. Pasalnya, kegama ng-
an masih menghantui mereka yang merasa diambil alih porsinya namun tidak sebaliknya bagi pihak yang berkenan karena 
merasa diuntungkan.

Ihwal perkembangan arus TKA, selama lima tahun ke belakang terus mengalami pelonjakan hingga puluhan ribu pekerja. 
Melalui web resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada Maret 2018 jumlah TKA menembus angka 126.000 
pekerja namun kemudian diganti menjadi 85.974 pekerja1. Menurut Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., Ketua 
 Ombudsman RI, pemerintah seharusnya menginformasikan jumlah TKA yang sesungguhnya. “Perlu diberikan penjelasan 
secara jujur kepada publik kondisi (jumlah TKA) sesungguhnya. Sehingga mereka (masyarakat) tidak begitu saja percaya 
bahwa Indonesia diserbu dan dibanjiri TKA,” jelasnya.

Meningkatnya jumlah TKA di Indonesia disinyalir akan 
terus bertambah. Disebutkan oleh Luthfan Pahlevi, A. Md. 
Im., Tim  Pen g  a was Bidang Pengawasan dan Penindakan 
Keimigrasian, Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, pada 
tanggal 30 Mei 2018 di Jakarta Selatan saja terdapat 145.313 
orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan 80% sebagai 
subjek bekerja. Melihat kondisi tersebut, Lutfan meyakini 
bahwa peningkatan TKA memang terjadi setiap tahunnya. 
 “Pemerintah, secara langsung atau tidak, membuka iklim un-
tuk berinvestasi. Dari regulasi yang sifatnya  mempermudah 

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan.” 

-Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Indikator/Janed

Jumlah TKA Pemegang IMTA di Indonesia

Sumber:  Diolah dari Databoks.katadata.co.id

1 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “Pemerintah Dianggap Tidak Transparan soal Kuota Tenaga Kerja Asing,” diakses dari https://

nasional.kompas.com/read/2018/04/28/12533451/pemerintah-dianggap-tidak-transparan-soal-kuota-tenaga-kerja-asing, pada tanggal 

24 Mei 2018.
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dalam penanaman modal investasi, 
kepengurusan TKA pun sekarang su-
dah diperbarui. Jadi masuknya TKA 
yang meningkat dari tahun ke tahun 
benar adanya,” ujarnya.

Peluang dan Risiko dalam MEA 2015 
serta Paket Kebijakan Ekonomi

Memasuki akhir tahun 2015, 
 Indonesia siap menghadapi arus glo-
balisasi, terutama melalui kesepakatan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 
yang bertujuan menjaga stabilitas 
 pe r  ekonomian regional2. Sejak saat 
itu, Indonesia kerap bekerja sama da-
lam meningkatan perekonomian antar-
ne gara di ASEAN. “Di situ (MEA) 
 enggak hanya transfer of good tapi juga 
 service berupa jasa dan tenaga kerja,” 
ujar Haryo Yudho Sedewo, S.I.P., 
M.B.A.,, Kepala Seksi Pertanian, Ke-
lautan, dan Perikanan Badan Koordina-
si Penanaman Modal (BKPM).

Semenjak berlakunya MEA 2015, 
pedoman yang tertera melalui empat 
pilar dalam blueprint  menimbulkan 
konsekuensi tersendiri bagi  Indonesia.  
Salah satu pilarnya, pa sar tunggal dan 
basis produksi, berisi tentang aliran 
bebas pada barang, jasa, investasi dan 
modal, serta tenaga kerja terampil. 
Aliran bebas ini secara langsung men-
dukung mudahnya mobilisasi TKA 
di Indonesia. Khusus tenaga kerja 
terampil yang bebas bermobilisasi di 
lingkup regional dikla sifikasikan da-
lam Mutual Recognition Agreement. 
Di antaranya adalah mereka yang 
berprofesi sebagai insinyur, arsitek, 
surveyor, akuntan, dokter umum, 
dokter gigi, perawat, dan jasa pari-
wisata3. Haryo kembali menjelaskan, 
leluasanya mobilisasi TKA tidak per-
lu dikhawatirkan karena mereka han-
ya sebagai elemen pendukung dalam 
penerimaan investasi yang lebih besar. 

Seiring dengan leluasanya tenaga 
kerja terampil yang menyokong in-
vestasi, menurutnya hal tersebut se-
jalan dengan kebijakan pemerintah. 
“Itu (regulasi terkait aliran bebas in-
vestasi dan modal) ada perlakuan (khu-
sus) untuk negara-negara ASEAN,” 
ungkapnya. Regulasi yang dibuat oleh 
pemerintah misalnya berupa perbedaan 
hak kepemilikan saham. Apabila bagi 
internasional seperti Eropa, Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT), dan lainnya 
hanya sejumlah 50%, anggota ASEAN 
akan mendapat porsi lebih besar yakni 
senilai 70%. Haryo kembali mencon-
tohkan regulasi terkait reservation list 
dalam liberalisasi investasi yakni sek-

tor yang sebelumnya sudah terbuka ti-
dak akan restriktif di tahun berikutnya. 

Terlebih setelah naiknya Presi-
den Joko Widodo, pemerintah terus 
beradaptasi terhadap arus globalisasi 
ekonomi guna menggenjot investasi 
asing melalui paket kebijakan ekonomi 
yang dikeluarkannya. Setidaknya ada 
dua paket kebijakan ekonomi yang 
fokus dalam menggencarkan peneri-
maan investasi asing. Pertama, dilun-
curkannya Paket Kebijakan Ekonomi 
Jilid II melalui deregulasi izin investasi 
tiga jam dan pemangkasan perizin-
an lingkungan hidup dan kehutan-
an serta mempercepat perizinan tax 

 allowed dan tax holiday. Pemerintah 
pun mener bitkan Peraturan Pemerintah 
 Nomor 69 Tahun 2015 tentang terbe-
basnya pajak pertambahan nilai pada 
impor alat transportasi dan pemberian 
insentif fasilitas di kawasan pusat lo-
gistik berikat4.

Selang beberapa bulan, diterbitkan 
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X men-
genai revisi Daftar Negatif Investasi 
(DNI) terhadap 110 bidang usaha dan 
peningkatkan Penanaman Modal Asing 
(PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) guna meningkatkan 
perlindungan bagi usaha mikro, ke-
cil, menengah, dan koperasi5. Haryo 
menguraikan, revisi DNI terbukti 

mendorong penerimaan investasi ne-
gara, seperti sektor farmasi yang telah 
terbuka pada 2017 lalu dan menerima 
sejumlah US$2,5 miliar investasi. Ter-
hitung sejak tahun 2016-2017 pening-
katan investasi mencapai 13,1%. “Dari 
sisi nominal, PMA sekitar 60%, PMDN 
masih 40% dari total investasi,” jelas 
Haryo.

Peningkatan TKA di Indonesia 
sudah seharusnya sejalan dengan ma-
suknya investasi yang diincar oleh 

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D.Haryo Yudho Sedewo, S.I.P., M.B.A. 

Istim
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2 G.T. Suroso, “Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Perekonomian Indonesia,” 
diakses dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/150-artikel-keuan-
gan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia, pada 
tanggal  24 Mei 2018.
3 Azizon, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) : Celah Cerah atau Lubang Hitam 
untuk Ketenagakerjaan Indonesia”, Indikator, 2014, hlm. 22.

4  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 2,” 
diakses dari https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebija-
kan-ekonomi-jilid-2/, pada tanggal 22 April 2018. 

5 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Paket Kebijakan Ekonomi X,” 
diakses dari https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/paket-kebija-
kan-ekonomi-x-memperlonggar-investasi-sekaligus-meningkatkan-perlindungan-ba-
gi-umkm/, pada tanggal 22 April 2018.
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 pemerintah. Hal tersebut terjadi karena 
adanya hubungan kausalitas antara in-
vestasi dan TKA. Haryo memaparkan 
bahwa sejak 2010-2017 Indonesia telah 
menyerap PMA sekitar US$16 miliar. 
Menurutnya, setiap investasi asing se-
nilai US$1 juta atau senilai Rp13 mi liar 
akan menyerap 37,5% pekerja lokal 
dan 0,68% TKA pada posisi middle and 
high management.

Problematik Pengawasan TKA di 
 Indonesia

Pemberitaan kembali mengheboh-
kan khalayak ramai. Kajian Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
menyebutkan terdapat 1.383 TKA ile-
gal 2016 lalu. 820 TKA terbukti tidak 
memiliki Izin Menggunakan Tenaga 
Kerja Asing (IMTA) dan sekitar 40% 
TKA diduga menyalahgunakan jabatan 
atau ketidaksesuaian posisi yang di-
izinkan dengan realita. Sejumlah 7.787 
TKA asal RRT melakukan pelanggaran 
dokumen di bagian keimigrasian6. Pada 
Maret 2018, Ombudsman RI dalam 
hasil investigasinya berhasil meng-
ungkap 3.831 TKA ‘bertopi kuning’ di 
 Sulawesi Tengah7.

Banyaknya TKA ilegal yang ditemu-
kan menuai kritik terhadap penga wasan 
yang sudah dilakukan. Sebetulnya, pe-
ngawasan telah dilakukan dari bebera-
pa sektor. Tak ter kecuali tim pengawas 
gabungan yaitu Tim Penga wasan Orang 
Asing   (Timpora) yang tercantum dalam 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Re-
publik Indonesia Nomor 50 tahun 2016. 
Namun, Amzulian menerangkan bahwa 
lemahnya pengawasan adalah permasa-
lahan klasik. “Koordinasi di birokrasi kita 
itu masalah, di bidang ketenaga kerjaan, 
di kesehatan, di banyak bidang kan me-
mang problem. Koordinasi itu lebih mu-
dah diucapkan daripada  di la k sana kan 
mungkin karena adanya ego sektoral,” 

paparnya. Dra. Hj. Okky  Asokawati. 
M,Si., Anggota DPR RI Komisi IX, urun 
bicara. Menurutnya koordinasi lintas 
sektor dalam Timpora belum berjalan 
maksimal. Melihat hal tersebut, internal 
wakil rakyat pun turut mengawasi TKA 
melalui Panitia Kerja Pengawas. “DPR 
RI Komisi IX melalui Panja Pengawas 
sedang turun ke daerah dan kami tanya 
ke Dinas Ketenagakerjaan di provinsi 
tersebut, mereka mengakui bahwa belum 
melakukan kerjanya secara maksimal,” 
jelasnya dengan santai. 

Wakil rakyat yang terpilih da-
lam Dapil DKI Jakarta II ini menga-
nalogikan TKA ilegal seperti tikus 
yang masih sering ditemukan karena 
tidak ada kucingnya (lembaga penga-
was). “Harus memenuhi standar, satu 
tenaga pengawas mengawasi lima pe-
rusahaan. Sementara dengan sekian 
ratus ribu perusahaan dan ribuan tena-
ga pengawas, jumlah nya masih sangat 
kurang,” terangnya. Hal ini memang 
diakui oleh  Sunarya, S.E., MM dari 
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 
Jawa Timur. Sekitar 3.800-an perusa-
haan yang beroperasi, hanya terdapat 
187 tenaga pengawas dari Disnaker. 
Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan 
kondisi ideal satu tenaga pengawas 
mengawasi lima perusahaan yang di-
tuliskan LIPI.

Lemahnya pengawasan juga 
diperkirakan akibat kurangnya angga-
ran. Hal tersebut menjadi salah satu 
faktor penghambat pengawasan dalam 
menyo sialisasikan pembuatan IMTA 
di daerah Bandar Lampung8. Dosen 
Hukum Ketenagakerjaan Universi-
tas  Airlangga (Unair)  Dr. M. Hadi 
 Shubhan, S.H., M.H., C.N., menjelas-
kan bahwa pendapatan serta tunjangan 
yang diterima oleh tenaga pengawas se-
jatinya akan memengaruhi kualitas ki-
nerja. “Anggarannya itu sangat sedi kit 

untuk operasional maupun tunjangan 
pengawasan. Tunjangan pengawasan 
paling Rp400.000,00. Jadi bagaimana 
dia mau nyidak perusahaan, orang ben-
sinnya ke sana tidak ada, akhirnya ya 
tenguk-tenguk (tidak melakukan apa-
apa),” paparnya. 

Akrobat Hukum TKA
Kenyataannya, masuknya TKA 

tidak dibiarkan begitu saja karena 
penga turannya sudah dijelaskan da-
lam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan. Belum 
lama ini perbincangan TKA kemba-
li santer melalui terbitnya Peraturan 
 Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 
2018 mengganti Perpres Nomor 72 

Dra. Hj. Okky Asokawati. M,Si. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

Indikator/M
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6 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Kajian LIPI, Banyak Celah Maraknya 
Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia,” diakses dari http://lipi.go.id/siaranpress/
kajian-lipi-banyak-celah-maraknya-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/18586, pada 
tanggal 22 April 2018.
7 Muhammad Akbar WIjaya, “Perpres TKA dikritik Gubernur Sulteng: TKA Masuk 
dari Mana-mana,”, diakses dari https://tirto.id/perpres-tka-dikritik-gubernur-sulteng-
tka-masuk-dari-mana-mana-cJMv, pada tanggal 2 Mei 2018.

 8 Saputri Panghuni, Pelaksanaan Pengawas Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga 
Kerja Kota Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 
Bandar Lampung, 2017, hal 42.
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Tahun 2014 tentang penggunaan TKA. 
Peraturan tersebut memuat paling tidak 
empat poin perbedaan. 

Pertama, dihapuskannya IMTA 
pada perizinan penggunaan TKA. Saat 
ini perizinan hanya melalui visa izin 
terbatas yang dilanjutkan dengan me-
nerbitkan izin tinggal terbatas kemudi-
an Rencana Penggunaan TKA. “Lebih 
mudah orang asing masuk, lebih sulit 
dalam menjalankan pengawasannya. 
Butuh kejelian petugas. Kalau enggak 
jeli, tidak dibekali dengan pengeta-

huan yang cukup atas peraturan baru, 
pelaksanaannya pasti berantakan,” ujar 
 Luthfan yang ditemui di Kantor Imi-
grasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan.

Kedua, pelaporan pelaksanaan 
penggunaan TKA hanya dilakukan se-
tahun sekali, berbeda dengan peraturan 
sebelumnya yang harus dilakukan seti-
ap enam bulan sekali. Ketiga, menam-
bahkan penjelasan sanksi pada pelang-
garan dalam bidang ketenagakerjaan 
dan pemberian data tidak benar pada 
keimigrasian. Terakhir adalah dengan 
diwajibkannya pemberi kerja untuk 
memfasilitasi pendidikan dan pelatihan 
bahasa Indonesia kepada TKA yang di-
pekerjakan. 

Peraturan di bawahnya, Pera-
turan Menteri Ketenagakerjaan 
 (Permenaker), telah mengalami 

 ber bagai perubahan dan penye-
suaian dengan kondisi perkembangan 
ketenaga kerjaan dalam kurun waktu 
lima tahun. Pertama, adanya perubahan 
Peraturan Meneteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 
tentang Tata Cara Penggunaan TKA 
perlu di sesuaikan menjadi  Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015. Masih pada 
tahun yang sama, pemerintah kemba-
li menerbitkan Permenaker Nomor 35 
tahun 2015 tentang perubahan pera-
turan sebelumnya. Perubahan pen-

gaturan penggunaan TKA kemudian 
menimbulkan perdebatan sengit antara 
pihak yang merasa diuntungkan de-
ngan masyarakat yang khawatir akan 
diambilnya porsi pekerjaan bagi tena-
ga kerja lokal. “Aturan hukum itu kan 
ada karena dikehendaki jadi produk 
masyarakat dan pemerintah, bukan satu 
pihak saja. Aturan hukum yang bagus 
itu melindungi pemerintah dan kepent-
ingan masyarakat,” ujar Shinta Ayu 
 Purnamawati, S.H., M.H., Dosen Hu-
kum Ketenagakerjaan Universitas Mu-
hammadiyah Malang (UMM).

Polemik Penggunaan TKA di 
 Indonesia

TKA yang bekerja di Indonesia 
sebenarnya akan melakukan hubung-
an ketenagakerjaan dengan pekerja 

lokal melalui komunikasi menggu-
nakan bahasa Indonesia. Namun sejak 
dihapusnya persyaratan tersebut dalam 
Permenakertrans Nomor 12 tahun 2013 
pasal 26 ayat 1 huruf e timbul kekhawa-
tiran akan terjadinya kesalahpahaman 
dalam hubungan kerja. Shinta berko-
mentar, “Logikanya, orang asing tidak 
bisa berbahasa Indonesia. Padahal kon-
teks hubungan ketenagakerjaan adalah 
adanya kesepakatan kemudian arahan 
untuk melakukan suatu pekerjaan. Ka-
takan pengusahanya bisa berbahasa 
asing, pimpinan perusahaan bisa ber-
bahasa asing tapi ternyata pekerja lain-
nya tidak bisa berbahasa asing, apakah 
kemudian pekerja asing ini bisa bersi-
nergi dengan pekerja lain?”

Pendapat serupa disampaikan 
oleh dosen Fakultas Ilmu Adminis-
trasi Universitas Brawijaya (UB),                             
 Arik  Prasetya, S.Sos., M.Si., Ph.D. 
“Kalau tidak diwajibkan bagaimana 
mereka berkoordinasi, bekerja sama, 
berkomunikasi, apalagi dia itu dalam 
konteks tinggal di lingkungan yang 
berbeda, di Indonesia. Itu yang bisa 
menyebabkan misskomunikasi dalam 
artian salah paham atau apapun yang 
bisa menyebabkan konflik,” ucapnya.

Pentingnya persyaratan tersebut 
juga diungkapkan Achmad  Sjafi’i, 
S.E., M.E., dosen Ilmu Ekonomi 
 Unair, yang mengatakan bahwa baha-
sa Indonesia digunakan untuk mem-
bantu mempercepat alih teknologi dari 
pekerja asing kepada pekerja lokal. 
Anggukan pun dikeluarkan oleh Ratih 
 Dheviana Puru Hitaningtyas, S.H., 
LL.M, dosen Hukum Perburuhan UB. 
“Dengan alih teknologi, maka mereka 
yang harus menyesuaikan dengan di 
mana mereka ditempatkan,” ungkap-
nya.

Selain untuk berkomunikasi, TKA 
juga harus membuat perjanjian ker-
ja dengan format bahasa Indonesia. 
“Setiap perjanjian kerja yang dibuat 
di  Indonesia ada bentuk format baha-
sa Indonesianya yang ditulis dalam 

Shinta Ayu Purnamawati, S.H. M.H Achmad Sjafi’i, S.E., M.E.
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huruf latin. Nantinya men-
jadi bukti di persidangan 
ketika terjadi sengketa. 
Sehingga ketika mere-
ka sendiri tidak tahu 
apa yang dijanji-
kan, bagaimana 
bisa mengetahui 
hak dan ke-
wajibann-
ya?” tutur 
S y a h r u l 
 S a j i d i n , 
S.H., M.H., 
dosen Hu-
kum Ketenagakerjaan UB. 

Pendapat ini dibantah oleh Hadi 
Shubhan. “Kalau perjanjian bahasa 
 Indonesia, gampang mau translate. 
Tapi kalau komunikasinya tidak ha-
rus,”  komentarnya. Hal senada di-
ungkapkan oleh Iman  Prihandono, 
S.H., LL.M., Ph.D., pakar Hukum 
Internasional Unair berpendapat bah-
wa komunikasi TKA dengan pekerja 
lokal bisa tetap berjalan karena adanya 
bahasa  Inggris. “Saya rasa enggak ma-
salah karena posisi pekerja asing yang 
 ada di  Indonesia memang ada di level 
manajerial ke atas. Di tengah itu ada 
anak  Indonesia yang selesai kuliah dan 
mengerti,” jelasnya. Guru Besar Fakul-
tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Un-
air, Prof. Dr. Drs. Bagong  Suyanto, 
M.Si., sepakat bahwa TKA dapat 
berkomunikasi menggunakan bahasa 

 Inggris karena pekerja lokal berada 
pada posisi menengah atau top mana-
jemen. “Tidak menjadi masalah karena 
kualitas tenaga kerja lokal menengah 
ke bisa berbahasa Inggris dan bukan 
kendala yang signifikan,” ujarnya.

Indonesia juga dipandang belum 
mampu menerapkan syarat wajib ber-
bahasa Indonesia bagi TKA. “Jepang 
menerapkan (aturan wajib berbahasa 
asli negara), soalnya mereka punya 
keunggulan komparatif yang di luar 
itu. Indonesia masih belum men-
capai itu. Mau enggak mau kita 
harus  survive. Kalau kita berta-

han bahasa Indonesia saja, kita 
kalah,” tutur Devanto  Shasta 
 Pratomo, S.E., M.Si., Ph.D., 
dosen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis UB. Selama diber-
lakukannya kewajiban ber-

bahasa  Indonesia, peraturan 
tersebut juga dirasa kurang 

implementat if .“Tenaga 
kerja     a sing yang dibeban-

kan harus bisa berbaha-
sa  Indonesia, mung-
kin hanya beberapa 

yang masuk. Ini kaitannya dengan 
bisnis. Kita mau mengedepankan 
ekonomi atau nasionalisme? Selama 
ini juga ketika syarat itu ada, imple-
mentatif tidak?” ungkap Dr. Budi 
Santoso, S.H., LL.M., dosen Hukum 
Perdata UB. 

Maraknya TKA ilegal di sam-
ping tidak memiliki IMTA, sebelum 
syarat tersebut dihapuskan, persoal-
an lainnya muncul karena perizinan 
ini tidak lagi diberlakukan bagi TKA 
yang berdomisili di luar negeri. Kewa-
jiban IMTA berubah pada Permenaker 
Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 
4. Menanggapi perubahan peratur-
an tersebut, Budi setuju bahwa tidak 
diberlakukannya IMTA bagi TKA yang 
berdomisili di luar negeri dirasa efek-
tif bagi perusahaan pemberi kerja. Di-
jelaskan lebih rinci oleh Hadi Shubhan, 
TKA yang berdomisili di luar negeri 

memang tidak perlu mengurus IMTA 
karena mereka tidak menikmati fasi-
litas di Indonesia. “Ya enggak apa-apa 
(tidak wajib memiliki IMTA) karena 
mereka di sana, (di luar negeri) kan dia 
(TKA) tidak memanfaatkan fasilitas di 
Indonesia,” komentarnya.

Muncul pandangan berbeda bah-
wa adanya IMTA seharusnya tidak 
hanya dipandang sebagai syarat ad-
ministratif saja, melainkan salah satu 
bentuk penga wasan pelaksanaan kerja. 
Syahrul kembali berkomentar bahwa 
tidak berlakunya IMTA menjadi perso-
alan kedaulatan karena di sana menja-
di titik awal pendataan TKA yang bisa 
dijadikan bahan evaluasi. “Selama ini 
hanya dianggap formalitas, sekarang 
dikurangi lagi. Penurunan nilai. Semua 
perusahaan bisa saja mempekerjakan 
pekerja asing tanpa perlu IMTA de-
ngan alasan domisilinya bukan di sini,” 
 se salnya. 

IMTA sebenarnya juga dapat digu-
nakan pemerintah dalam pemantauan 
TKA. “Penggunaan TKA untuk kegia-
tan yang ada di Indonesia harus diketa-
hui, tetap dipantau oleh pemerintah, ka-
lau ndak ya nanti susah. Kita tidak bisa 
mengetahui secara mendetail kegiatan 
investasi yang menggunakan TKA baik 
di Indonesia dan luar negeri,” ungkap 
Drs. Wahyu Hidayat Riyanto, M.M., 
dosen Ekonomi Pembangunan UMM. 
Tak hanya itu, IMTA merupakan wa-
dah bagi TKA untuk membayarkan 
dana kompensasi penggunaan (DKP). 
Sjafii berpendapat bahwa TKA yang ti-
dak memilik IMTA justru akan menja-
di risiko bagi pemerintah karena dapat 
mengurangi pendapatan daerah. “Ke-
tika tidak ada IMTA, maka dia tidak 
ada kewajiban untuk membayar DKP,” 
sambungnya.

TKA yang bekerja di Indonesia 
diwajibkan membayar DKP sebesar 
US$100 dan tidak perlu dikonversi ke 
rupiah, seperti yang tertuang dalam 
Permenaker Nomor 35 Tahun 2015. 
Berubahnya peraturan ini tak luput 

Indikator/Zulyan



Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/201846 Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/2018 47

Diskusi Ahli Indikator Bersitegang Menyambut Asing Datang

dari perdebatan. Wahyu yang juga se-
laku Dewan Pengupahan Kota Batu 
mene rangkan bahwa kebijakan ini 
menunjukkan adanya ketidakpercayaan 
 pemerintah terhadap kemampuan riil 
mata uang rupiah. “Transaksinya di 
dalam negeri tapi pembayarannya 
menggunakan mata uang asing. Ka-
lau konteksnya dibuat seperti itu akan 
semakin melemahkan nilai mata uang 
kita dibanding dengan mata uang 
 asing,” jelasnya. 

Penggunaan mata uang rupiah di-
pandang menjadi simbol kedaulatan 
negara dan identitas bangsa Indonesia. 
Hal ini disampaikan oleh Dr. Sidik 
 Sunaryo, S.H., M.Si., Wakil Rektor 
III UMM. Jika transaksi keuangan 
dilakukan tanpa menggunakan mata 
uang rupiah, menurutnya posisi tawar 
 Indonesia terlalu rendah di hadapan 
negara lain. Senada dengan Sidik, 
Syahrul berpendapat bahwa berubah-
nya aturan ini bertentangan dengan 
tujuan pemerintah dalam menunjang 
sistem mata uang. “Kebijakan kita kan 
menuntut segala transaksi yang ada di 
Indonesia menggunakan mata uang 
rupiah. Kalau perkara administratif 
saja dimungkinkan, berarti kan ber-
tentangan dengan kebijakan kita yang 
mendorong rupiah untuk transaksi di 
 Indonesia,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, beberapa 
menganggap bahwa DKP tidak per-
lu dikonversi karena tidak stabilnya 
nilai mata uang rupiah terhadap dolar. 
Haryo menilai bahwa tidak terlalu sig-
nifikan ketika pembayaran DKP harus 
dikonversi ke dalam rupiah. “Tujuan-
nya untuk mempermudah saja, ketika 
membayar pakai mata uang dolar dia 
enggak perlu mengkonversikan lagi,” 
terangnya. 

Menengok kondisi saat ini, para 
pekerja lokal ditaruhkan berhadapan 
dengan TKA. Pasalnya, kegelisahan 
pekerja lokal muncul lantaran penggu-
naan rasio satu TKA berbanding sepu-
luh penyerapan TKL dalam  Permenaker 
Nomor 16 Tahun 2015  Pasal 3 Ayat 1 
dihapuskan. Menanggapi hal tersebut, 
Haryo urun berkomentar. Menurutn-
ya, pekerja lokal tidak perlu khawatir 
karena masih banyak industri yang 
menerapkan sistem insentive  labor di 
Indonesia. 

“Kalau dia (perusahaan pemberi 
kerja) industri enggak perlu khawatir, 
pasti tenaga kerja Indonesia-nya ban-
yak apalagi yang intensive labor. Tapi 
kalau yang sektor-sektor seperti di gital 
ekonomi atau konsul bisnis, dia perlu 
as efisien as possible, jangan si peru-
sahaan ini tidak dapat beroperasi di 
 Indoensia hanya karena dia enggak cost 
efficient,” papar Haryo. Komentar sena-
da diungkapkan oleh Budi, menurutnya 
peraturan tersebut bisa menambah be-
ban perusahaan yang sebenarnya tidak 
membutuhkan sepuluh pekerja lokal. 
“Ketika diharuskan, menjadi kurang 
sejalan. Ketika butuhnya lima pekerja 
lokal jadinya sepuluh orang, kan meru-
gikan dan memberatkan. Itu membeba-
ni, perlu dilihat sisi kepentingan peru-
sahaannya,” jelasnya.

Walaupun begitu ada pihak lain 
yang mengkhawatirkan perlindungan 
lapangan pekerjaan bagi tenaga ker-
ja lokal. Kehadiran TKA seharusnya 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
sekitar dengan penyerapan tenaga 

 kerja lokal di perusahaan tersebut. 
“Tetap pakai rasio karena positif bagi 
ma syarakat lokal. Kalau enggak nga-
pain bikin pabrik di sini, orang tena-
ga kerjanya dari dia sendiri, kan kita 
ini murah di bahan baku, murah di 
transportasi, kursnya rendah, kan ka-
lau gitu kita cuma dimanfaatin,” ujar 
Dr. Dwi  Wulandari, S.E., M.M. (P), 
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan 
 Universitas Negeri Malang.

Beberapa pihak juga menyayang-
kan ketika penggunaan rasio dianggap 
sebagai ketentuan protektif. Seharus nya 
ketentuan itu dipandang sebagai sarana 
perlindungan hak dan kedaulatan warga 
negara. “Kajian hukumnya suatu aturan 
kalau dilihat dari untung dan ruginya 
harus bisa menguntungkan kedua belah 
pihak. Kalau dilihat sekilas memberat-
kan pengusaha, dia merekrut satu TKA 
harus merekrut sepuluh tenaga kerja lo-
kal. Tapi sebenarnya benefit dari aturan 
ini lebih luas, karena menghindarkan 
monopoli asing dan lebih menghargai 
tenaga kerja Indonesia,” tutup Shinta.

Menyongsong Persaingan Tenaga Kerja
Bongkar pasang regulasi telah mela-

hirkan rupa-rupa argumentasi. Reaksi 
masyarakat sebenarnya tidak salah, wa-
jar bila merasa dirugikan lantaran kha-
watir hilangnya kesempatan ataupun 
membela karena berada pada posisi di-
untungkan. Namun, perlu  diingat bahwa 
peraturan semestinya dibuat bukan demi 
investasi semata. Hadir nya bendera 
 asing diharapkan mampu menciptakan 
efek ‘menetes ke bawah’ untuk rakyat. 
Pemerintah juga dituntut berupaya le-
bih untuk meningkatkan mutu tenaga 
kerja lokal agar tak mati tergerus glo-
balisasi. Persaingan tenaga kerja perlu 
dijadikan sebagai lecutan, sebab yang 
harus dilakukan bukanlah menutup pin-
tu perkembangan globa lisasi melain kan 
mempersiapkan diri dalam bersaing 
melalui jalur kompetisi.

Khoirul Hamida

Drs. Wahyu Hidayat Riyanto, M.M.
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Sosiolog Dr. David McClelland dari Harvard University pada tahun 1961 
menulis bahwa sebuah negara dapat makmur apabila minimal 2% dari 
jumlah penduduknya adalah pengusaha. Walaupun bukan merupakan 

tolok ukur yang kuat, pernyataan McClelland tersebut relevan dengan fak-
ta bahwa beberapa negara berkembang yang memiliki pertumbuhan wirau-
saha tinggi cenderung memiliki tingkat kemakmuran lebih baik dibanding-
kan  dengan negara berkembang lainnya. Salah satu negara berkembang yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik adalah Singapura dengan jumlah 
wirausaha sekitar 7% dari total penduduknya.

Dibandingkan dengan negara berkembang lain di ASEAN, Indonesia masih 
berada di bawah Malaysia dan Thailand. Saat ini, Malaysia memiliki jum-
lah wirausaha sekitar 5% dan Thailand 3% di mana Indonesia masih belum 
termasuk negara dengan angka ideal tersebut dikarenakan jumlah wirausaha 
 Indonesia pada tahun 2016 baru mencapai 1.65%. 

Untuk meningkatkan jumlah wirausaha di Indonesia bukanlah hal mudah. 
Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi karena seorang wirau-
saha dituntut untuk memiliki ciri dan karakteristik khusus dibandingkan pro-
fesi atau pekerjaan lainnya. Menurut Geoffrey Meredith seorang wirausaha 
memiliki enam ciri dan karakter khusus. Ciri dan karakteristik tersebut adalah: 
1. Percaya diri

Karakter ini sangat mendukung seorang wirausaha untuk memulai 
bisnis nya. Tanpa memiliki rasa percaya diri, seorang wirausaha tidak 
akan sukses dalam memulai bisnis yang digelutinya. Dengan kepercayaan 
diri yang dimiliki, seorang wirausaha akan dapat menjelankan bisnisnya 
dengan efektif, efisien dan sistematis.
2. Berorientasi pada tugas dan hasil

Seorang wirausaha akan selalu berorientasi pada tugas dan hasil yang 
dicapai. Hal ini akan menjadikan seorang wirausaha untuk selalu berkem-
bang.
3. Berani mengambil risiko

Sebuah bisnis atau usaha selalu dilingkupi ketidakpastian. Oleh 
karena nya, seorang wirausaha haruslah memiliki keberanian untuk me-
ngambil risiko-risiko yang ada. Tanpa keberanian mengambil risiko, usa-
ha yang dijalankan tidak akan dapat berkembang.
4. Berjiwa kepemimpinan

Seorang wirausahawan harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. 
Dia akan berada di garis depan memimpin anggotanya untuk menghadapi 
 permasalahan yang ada.
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5. Berorientasi pada masa depan
Seorang wirausahawan haruslah 

memiliki visi dan orientasi  pada 
masa depan. Tanpa visi masa depan 
yang baik maka akan sulit bagi seo-
rang wirausahawan untuk mengem-
bangkan bisnisnya.
6. Orisinil, kreatif, dan inovatif

Kreativitas merupa-
kan ciri dan  karakteristik 
wirausaha wan yang mem-
bedakan dengan orang lain. 
Seorang wira usahawan di-
tuntut untuk selalu krea-
tif dan inovatif. Sering kali 
wirausahawan terbentu ma-
salah ide untuk membuat 
sebuah bisnis yang inovatif. 
Banyak metode yang dapat 
dilakukan untuk mengem-
bangkan bisnis yang inovatif. 
Salah satu nya adalah metode 
design thinking. 

Secara sederhana, metode 
design thinking adalah se-
buah proses menciptakan 
ide-ide baru yang inovatif di 
mana ide-ide tersebut dapat 
memecahkan masalah. Hal 
ini tidak terbatas pada in-
dustri atau bidang keahlian 
tertentu. Me ngacu pada definisi ini, 
metode  design  thinking sa ngat bergu-
na dalam kaitannya dengan  teknologi, 
sama halnya de ngan servis dan pro-
duk. Kehadirannya dapat mencip-
takan produk dan layanan baru bagi 
pelanggan, hingga dapat meningkat-
kan produktivitas dalam operasi in-
ternal. 

Alamanda Shantika Santoso, Vice 
President of Technology  Product dari 
Go-Jek menjelaskan bahwa secara 
garis besar,  metode design  thinking 
adalah metode kolaborasi yang me-
ngumpulkan banyak ide dari disiplin 
ilmu untuk memperoleh sebuah 
solusi. Lebih lanju dijelaskan bah-
wa metode design thinking bergu-
na bagi start-up pada saat membuat 

model bisnis lean canvas. Model 
bisnis diperlukan untuk menjelaskan 
bagaimana suatu organisasi mem-
berikan dan menangkap suatu nilai 
tambah. Ia juga berfungsi membantu 
kita menganalisis masalah dan men-
cari solusinya. Pada saat pembuatan 
model bisnis, diperlukan  panda ngan-

pandangan yang menyeluruh terha-
dap proses bisnis yang rencanakan. 
Oleh sebab itu dibutuhkan pandangan 
dari displin ilmu yang berbeda untuk 
mendapatkan solusi yang tepat dan 
komprehensif.

Design Thinking dalam Mencip
takan Inovasi

Sebagai sebuah metode, design 
thinking telah banyak digunakan oleh 
start-up bisnis untuk menciptakan 
inovasi-inovasi baru. Pada awalnya, 
metode design thinking merupakan 
alat yang digunakan dalam  problem 
solving yang bersifat human- centered 
yang menekankan pada empathy, 
colla boration, co-creation dan ump-
an balik dari  stakeholder untuk 

 menumbuhkan kreativitas dan ino-
vasi, sehingga mampu mera ncang 
Ide atau Solusi Besar yang me-
mungkinkan dan layak untuk digu-
nakan. Kunci prosesnya adalah ber-
empati dengan user (masyarakat yang 
merupakan pengguna) untuk mene-
mukan kebutuhan yang tidak ter-

penuhi dengan memahami 
keya kinan, nilai, moti-
vasi, perilaku, kendala, 
keuntungan dan tantangan 
mereka. Selain itu juga 
untuk memberikan konsep 
solusi inovatif.  Design 
 thinking me rupakan se-
buah pendekatan un-
tuk memenuhi kebutu-
han dan memecahkan 
 masalah bisnis dan sosial 
 ma syarakat sehari-hari.

Secara umum, proses 
inovasi terdiri dari men-
ciptakan kembali suatu 
model bisnis dan mem-
bangun pa sar benar-be-
nar baru untuk memenuhi 
kebutuhan manusia yang 
tidak terpenuhi. Inovasi 
bercita-cita untuk memi-
lih dan menjalankan ide 

yang tepat, dan membawa mereka ke 
pasar dalam waktu singkat. Inovasi 
akan menjadi tugas yang sulit dan 
sering membuat frustrasi. Kesulitan 
untuk mencapai diferensiasi pasar 
berhadapan dengan kompetisi akan 
tumbuh dengan pesat. Sudah waktu-
nya untuk merintis jalan baru, untuk 
memastikan tidak hanya kesuksesan 
perusahaan, tapi yang terpenting, ke-
langsungan hidup perusahaan.

Dalam pencarian inilah jalan 
baru menuju inovasi yang sekarang 
dikenal sebagai design thinking di-
ciptakan: sebuah pendekatan yang 
berfokus pada manusia yang mampu 
mengungkap perspektif kolaboratif 
dan multidisiplin yang membuat pe-
mikiran dan proses menjadi nyata, 

Indikator/Zulyan



Bisnis

Daftar Pustaka

Bahdar, S., (2016), Kenali design thinking sebelum bikin startup, diakses dari: http://marketeers.com/kenali-design-thinking-sebelum-bikin-startup/

Hussein, A.,S., (2018), Metode design thinking untuk inovasi bisnis, Malang: UB Press

McClelland, D., (1961), Achieving society, New York: Mc Millan Publishing

Meredith, G., (1996), The practice of entrepreneurship, International labour office

Yayici, E., (2016)., Design thinking methodology book, Maslak: ArbizTech

Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/201850

mengarah untuk solusi bisnis yang 
inovatif.

Dalam menciptakan inovasi, 
metode design thinking dilakukan da-
lam enam tahapan. Keenam tahapan 
tersebut adalah definisi, riset, intepre-
tasi, ideasi, prototyping, dan evaluasi. 
1. Definition

Dalam fase ini Design Thinking 
Team diminta untuk mendefnisikan 
masalah dan tantangan yang men-
dasari timbulnya suatu ide. Fase ini 
memerlukan konkretisasi (concreti-
zation) untuk dapat mengidentifikasi 
masalah dengan baik. Semakin kon-
kret permasalahan yang dihadapi, 
maka semakin mudah bagi perusa-
haan atau inovator bisnisuntuk men-
cari solusi dari permasalahan terse-
but.
2. Research

Fase ini berfokus pada identifikasi 
target user secara mendalam dengan 
memperhatikan konteks, melakukan 
interviu dan observasi target user 
yang dituju dengan seksama. Selain 
itu, fase ini menetapkan profilprofil 
dari target user dengan teknik per-
sona untuk memudahkan visualisasi 
dan interpretasi oleh fase selanjutn-
ya. Pada intinya fase riset merupakan 
fase di mana inovator bisnis mencari 
informasi sebanyak-banyaknya untuk 
memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Interpretation

Berdasarkan data yang diperoleh 
pada fase sebelumnya (fase riset), 
dilakukan interpretasi hasil interviu 
dan hasil observasi untuk kemudian 

dilakukan mapping untuk mengiden-
tifikasi akar permasalahan yang dimi-
liki target user. Hasil dari intepreta-
si ini kemudian diberi makna untuk 
kemudian  diformulasi ide atau ga-
gasan yang akan diambil.
4. Ideation

Tujuan dari Ideation atau Idea 
Generation adalah untuk menemukan 
ide-ide kreatif yang akan menyele-
saikan tantangan dari target pelang-
gan atau pengguna. Pada fase ini 
imajinasi dan kreativitas sangat di-
butuhkan. Untuk melakukan pencar-
ian ide, teknik  efektif yang sering 
digunakan   adalah brainstorming.
5. Prototyping

Bahkan tim design thinking yang 
paling berpengalaman sekalipun tidak 
dapat mendesain solusi yang paling 
optimum hanya dengan satu kali men-
coba. Hasil yang optimal merupakan 
hasil dari pengulangan. Pengulangan 
atau Iterasi (iteration) merupakan 
siklus dari suatu proses di mana di da-
lamnya terdapat percobaan (testing), 
pengembangan (improving), dan per-
cobaan kembali (retesting). Metode 
yang paling efektif digunakan dalam 
fase ini adalah prototyping.
6. Evaluation

Design thinking menurunkan 
pendekatan-pendekatan evolusioner 
dan eksperimental, bukan revolusio-
ner. Hal ini mendukung kalkulasi 
risiko pada kegagalan di awal yang 
murah. Dalam fase ini tim design 
thinking mencoba prototype solusin-
ya dengan pengguna atau pelanggan 

yang merepresentasikan persona. 
Mereka kemudian memperbaharui 
solusinya dari hasil evaluasi target 
pelanggan tersebut secara berulang 
kali hingga mendekati sempurna. 

Penutup
Kreatif dan inovatif merupakan 

karakter dari wirausahawan yang 
sukses. Banyak cara dapat dilakukan 
untuk menciptakan kreativitas dan 
inovasi. Sebagai metode yang ber-
pusat pada manusia, metode design 
thinking dapat menjadi solusi yang 
tepat untuk menciptakan inovasi. Se-
cara teoretis, design thiking mudah 
untuk dijalanan. Akan tetapi untuk 
mendapatkan hasil yang optimal, 
maka perlu adanya dukungan penge-
tahuan serta tim multidisiplin yang 
memiliki sudut pandang berbeda. 
Dengan adanya sudut pandang berbe-
da maka dapat diharapkan munculnya 
inovasi-inovasi yang dapat dikem-
bangkan.

Ananda Sabil H.



Potensi Daerah

Kota Reog, begitulah sebutan untuk Kabupaten Ponorogo. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari Provinsi 
Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Tak banyak yang tahu jika di  Ponorogo 
terdapat wisata alam menakjubkan. Salah satunya adalah Bukit Cumbri yang berada di perbatasan antara 

Kabupaten Ponorogo dan Wonogiri. Arti dari Bukit Cumbri sendiri berasal dari dua kata yakni cok dan bri. Kata cok 
tersebut singkatan dari pencokan (tempat bertengger/singgah). Sedangkan kata bri merujuk pada manuk beri yang 
digambarkan oleh warga sekitar sebagai burung garuda. Berdasarkan peta geografis, Bukit Cumbri berada di Kabu-
paten Wonogiri. Terdapat dua rute untuk mengakses wisata Bukit Cumbri, “Akses masuknya bisa lewat Ponorogo 
dan Wonogiri,” ujar Purwanto, selaku perangkat Desa Pager Ukir, Sampung. Dari kedua rute tersebut, terdapat em-
pat jalur pendakian yang bisa dipilih wisatawan untuk menuju ke Bukit Cumbri. Tiga jalur berada di Wonogiri yakni 
pintu timur melalui Dusun Jatisari, pintu tengah melalui Dusun Sumber, dan Pintu Barat melalui Dusun Kepyar yang 
ketiga dusun tersebut berada di Desa Biting. Sedangkan rute lewat Ponogoro berada di Desa Pager Ukir Kecamatan 
 Sampung.

Pesona Bukit 

Pemisah Dua Provinsi
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Perjalanan kami awali dari 
Kota Malang dengan menggunakan 
roda dua. Jarak tempuh Malang ke 
 Ponorogo kurang lebih 188 km dengan 
menghabiskan waktu selama lima jam. 
 Sesampainya di Ponorogo, kami kebi-
ngungan mencari arah dari pusat kota 
karena tidak adanya pentujuk untuk 
menuju ke Bukit Cumbri. Tak seseka-
li kami kehilangan arah menuju loka-
si, bahkan hampir memasuki daerah 
Kabupaten Wonogiri. Cara termudah 
untuk menuju ke bukit lewat Ponorogo 
adalah menggunakan aplikasi Google 
Maps dengan menuliskan Desa Pager 
Ukir, Sampung sebagai tujuan akhir. 

Setelah berkendara mengikuti pe-
tunjuk Google Maps, sampailah kami 
di Desa Pager Ukir, Sampung. Perjalan-
an dari pusat Kota Ponorogo ke Desa 
 Pager Ukir kami tempuh dengan waktu 
satu jam setengah. Jalan menuju Bukit 
Cumbri terbilang cukup rumit karena 
kondisi jalan berlubang disertai tan-
jakan yang menghambat kami sampai 
ke tujuan. Disarankan bagi wisatawan 
yang ingin berkunjung untuk mem-
perhatikan papan petunjuk ke Bukit 
Cumbri karena petunjuk jalan tersebut 
terletak di pojok persimpangan jalan 
yang terbuat dari papan kayu kecil. 
“Sebenarnya dulu sudah dikasih papan 
petunjuk,  dirusak oleh  pihak 
yang tidak bertanggung jawab,” ucap 
Sarno, selaku Ketua Rukun Tetangga 
Desa Pager Ukir . 

Untuk wisatawan yang akan men-
gakses ke lokasi direkomendasikan 
menggunakan roda dua, dikarenakan 
jalannya sudah mulai menyempit dari 
persimpangan jalan sehingga ha nya 
bisa dilintasi satu kendaraan roda em-
pat. Dari pintu masuk, kendaraan ber-
motor sudah tidak bisa digunakan untuk 
melanjutkan perjalanan menuju bukit 
karena hanya dapat ditempuh dengan 
berjalan kaki. Namun jangan khawa-
tir, terdapat tempat parkir ken daraan 
yang dikelola oleh warga sekitar. Di 

area pintu masuk pula, ada sejumlah 
warung tempat warga sekitar berjualan. 
Di sini, kami memutuskan beristirahat 
sambil berbincang dengan Sunar yang 
sedang memantau warganya memba-
ngun sebuah pos. Ternyata tak hanya 
Bukit Cumbri saja, di desa ini terdapat 
pula wisata lain yang dapat dinikmati. 
Sunar, mengatakan bahwa selain Bukit 
Cumbri, ada Air Terjun Ngrenjeng, 
 situs Watu Dukur, Mbeji Ngudal. Se-
lain warung, terdapat pula fasilitas se-
derhana untuk pengunjung seperti ka-
mar mandi dan musala. Sarana tersebut 
murni dari pengelolaan parkir Wisata 

Cumbri. “Pendapatan dari pengelolaan 
sepeda ini saya olah bersama-sama un-
tuk mewujudkan fasilitas sini,” kata 
Sunar yang mempunya hobi menanam 
buah-buahan ini. Untuk berkunjung ke 
Bukit Cumbri, pengunjung hanya dike-
nakan biaya parkir sebesar Rp3.000,00. 
Setelah beristirahat sejenak, kami 
melanjutkan perjalanan ke bukit. 

Pendakian menuju puncak bukit 
dapat ditempuh selama empat puluh 
menit. Setelah 200 meter kami ber-
jalan dari pintu masuk, terdapat batas 
wilayah antara Ponorogo- Wonogiri. 
Hal ini menunjukkan bahwa letak 

Tugu yang memisahkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah

Pendopo untuk beristirahat di Kala Penat
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Bukit Cumbri berada di dua lokasi. 
Terdapat pula petunjuk arah di sebuah 
batu guna mempermudah wisatawan. 
 Sayangnya, kurangnya pengecatan 
ulang atau pemberian petunjuk tam-
bahan sehingga membuat tanda yang 
berada di batu menjadi sukar terlihat. 
Tak sesekali kami salah arah. Tanjakan 
curam berkelanjutan sepanjang jalur 
pendakian membuat keringat bercucu-
ran. Di butuhkan tenaga ekstra untuk 
menjajaki wisata bukit yang memiliki 
ketinggian 638 mdpl.

Setelah kami menyusuri pendakian 
selama 30 menit, terdapat sebuah gu-
buk kecil yang bisa digunakan untuk 
beristirahat. Setelah gubuk, rute yang 
dilalui pun kian curam. Jalur pendakian 
yang mulai menyempit ditambah tidak 
adanya pembatas menuntut kami un-
tuk memiliki ketepatan dalam memijak 
serta berpegangan dengan batu atau po-
hon sekitar agar tidak tergelincir ke ju-
rang. Dengan medan yang sepenuhnya 
menanjak, diperlukan kaki yang kuat 
guna menopang badan tetap seimbang. 
Cepat lambatnya sampai tujuan juga 
tergantung dari kondisi fisik diri sendi-
ri. Dari rute ini pula, udara mulai terasa 
dingin. Bebatuan di atas bukit juga mu-
lai terlihat jelas. Hal ini menunjukkan 
bahwa kami hampir sampai ke puncak 
Bukit Cumbri. Waktu tempuh dari gu-
buk ke bukit sekitar sepuluh menit un-
tuk sampai ke puncak. 

Sesampainya di puncak Bukit 
 Cumbri, rasa lelah selama perjalanan 
terbayarkan. Peluh dan penat sela-
ma perjalanan disambut hangat oleh 
 matahari terbenam di sore hari. Disa-
rankan bagi pengunjung waktu yang 
tepat untuk mendaki pada subuh atau-
pun sore hari karena dari bukit sini 
bisa merasakan langsung sensasi dari 
sunset maupun sunrise. Seperti yang 
ungkapkan oleh Sunar “Kadang ka-
tah seng bubar subuhan, nggeh katah 
seng bubar ashar (ya kadang ban-
yak yang setelah subuh dan setelah 
ashar),”  Terlebih hembusan angin 

yang menyegarkan menjadikan suasa-
na semakin nyaman. Panorama alam 
Ponorogo dan  Wonogiri ciptakan 
keindahan di puncak. Bebatuan yang 
tertata secara alami, menjadi nilai tam-
bah keindahan pada wisata ini. Di atas 
bukit, terdapat dua puncak bebatuan 
yang cukup menawan, satu menghadap 
ke barat yang memiliki ketinggian le-
bih rendah daripada yang menghadap 
ke arah timur. Dari atas puncak pula, 
kita merasa seolah berada di atas awan. 

Namun di balik semua keindahan 
Bukit Cumbri, cukup disayangkan ke-
tika melihat sampah yang berserakan. 
Banyak bekas plastik maupun sampah 
botol air yang ditinggalkan pengun-
jung tidak bertanggung jawab. Jelaslah 
hal tersebut mengganggu kenyaman-
an  pengunjung lain. Maka dari itu, 
kesadar an pengunjung diperlukan guna 
menjaga kelestarian alam.

Potensi wisata di Desa Pager Ukir 
terlebih Bukit Cumbri ini lebih bagus 
bila dikembangkan lebih lanjut kare-
na dapat mengangkat perekonomi-
an masyarakat setempat. Pendapatan 
dari pengelolaan  Bukit Cumbri oleh 
 masyarakat sekitar masih belum cuk-
up untuk memajukan wisata di sini. 
 “Nggeh bantuan pemerintah di wilayah 
sini belum ada, mas,” ucap Sunar. Di 
sisi lain, warga sekitar Pager Ukir juga 
kurang berinisiatif untuk memaju-
kan potensi ini. Sebagian masyarakat 

 setempat masih bergantung pada pro-
fesi petani. “Masyarakat di sini pola 
pikirnya niku ruwet dengan lahannya, 
rata-rata masih tergantung dengan ber-
tani, bergatung pada mata pencaharian-
nya sendiri,” tambah Purwanto. Padahal 
terdapat potensi lain untuk memajukan 
desa ini, salah satunya dari wisata Bukit 
Cumbri itu sendiri.

Dengan adanya permasalahan terse-
but, muncul harapan untuk memperbai-
ki kualitas akses jalan maupun fasilitas 
dari Bukit Cumbri. Aris Yulianto, salah 
satu pengunjung dari Solo memapar-
kan, perlunya pembatas dan petunjuk 
arah menuju puncak agar pendaki bisa 
selamat sampai tujuan. Tak hanya itu, 
Sunar juga mengatakan harapan untuk 
pemerintah agar jalannya dilebarkan. 
Di balik pentingnya pembangunan in-
frastruktur maupun fasilitas, perang-
kat Desa Pager Ukir berharap bisa 
memberdayakan masyarakat setempat. 
 “Semoga bisa memberdayakan ma-
syarakat di sini untuk memunculkan 
potensi usaha yang lainnya agar men-
jadi desa wisata,” tandas Purwanto. De-
ngan begitu, harapannya baik untuk pe-
merintah, pengunjung, maupun warga 
setempat bisa ikut berpartisipasi dalam 
memajukan potensi wisata Desa Pager 
Ukir. 

Mohammad Abid M.

Panorama dari puncak Bukit Cumbri
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Kemelut Angan-angan
       Pangan Nusantara

Adri Maulana Putra
Kerap disapa Adri, ia merupakan 
mahasiswa Jurusan  Manajemen 
angkatan 2015. Lajang ini sempat 
menjabat sebagai Wakil  Ketua 
Departemen Penelitian dan 
Penalaran Himpunan Mahasiswa 
Manajemen pada tahun 2017.
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dok.pribadi

Pemenuhan kecukupan pangan bagi setiap warga negara Indonesia merupa-
kan kewajiban bersama pemerintah dan masyarakat, baik secara moral, so-
sial, maupun hukum, karena pangan merupakan salah satu hak asasi ma-

nusia yang esensial.  Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris sampai saat 
ini masih belum bisa lepas dari masalah pangan.  Jumlah penduduk yang terus 
meningkat telah menciptakan kebutuhan pangan yang semakin meningkat pula.  
Namun, hal itu sering kali tidak bisa dipenuhi dengan baik.  

Berawal dari istilah Ketahanan Pangan yang muncul pertama kali dalam Kon-
ferensi Pangan Dunia 1974, setahun setelahnya, Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) mendefinisikannya sebagai “ketersediaan pangan dunia yang cukup da-
lam segala waktu untuk menjaga keberlanjutan konsumsi pangan, dan menyeim-
bangkan fluktuasi produksi dan harga”. Kemudian, Pemerintah Indonesia melalui 
 UndangUndang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan 
Ketahanan Pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau ser-
ta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk 
dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”. Sebagai tanggung 
jawab yang didasari dari UU tersebut, pemerintah menyelenggarakan, membina, 
mengoordinasikan segala upaya atau kegiatan untuk mencapai ketahanan pangan 
nasional. 

Sepuluh tahun ke depan, dalam kurun waktu 2015-2025, sejalan  dengan kondi-
si global, negara-negara berkembang termasuk Indonesia menghadapi keadaan 
yang semakin sulit untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas 
keberlanjutan ketahanan pangan (FAO, 2011; Badan Ketahanan Pangan, 2013). 
Tantangannya muncul dari dua sisi sekaligus yang saling menguatkan tingkat ke-
sulitannya, yaitu dari sisi supply (penawaran, pasokan) dan demand (permintaan, 
kebutuhan) yang sangat dinamis.

Dari sisi penyediaan pasokan paling tidak ada beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian.  Pertama, kendala sumber daya alam. Kompetisi pemanfaatan 
lahan termasuk perairan akan semakin tajam karena adanya sasaran pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dan peningkatan jumlah penduduk dalam jumlah yang besar. 
Kualitas lahan dan air juga semakin terdegradasi karena dampak penggunaan pu-
puk kimia dan pestisida yang terus menerus digunakan dalam kurun waktu yang 
panjang serta limbah industri yang merembes ke lahan pertanian. Selain itu, se-
bagian prasarana pertanian yang ada sudah tidak berfungsi dengan baik. Menurut 
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (2013) sekitar 
36 persen atau 2,6 juta ha dari total 7,2 juta ha jaringan irigasi rusak.  Kondisi 
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ini sudah dapat menghambat produksi 
yang masih berbasis lahan (land base) 
untuk pemenuhan ketahanan pangan 
nasional.

Kedua, dampak perubahan iklim 
global. Dalam beberapa tahun terakhir 
ini, kejadian iklim ekstrem di  Indonesia 
terasa lebih  nyata. Pola c u r a h 
hujan yang dinamis, ke-
naikan temperatur udara, 
banjir, kekeringan, dan 
intensitas serangan 
hama serta penyakit, 
me rupakan beberapa 
gejala perubahan iklim 
yang mengakibatkan 
penurunan produktivitas 
pangan. Badan Penelitian dan 
Pengembangan Pertanian telah 
melakukan tinjauan kom-
prehensif me ngenai dampak 
negatif perubahan iklim terhadap 
produksi pelbagai komoditas pertani-
an melalui beberapa variabel, seperti 
 perubahan pola curah hujan, suhu uda-
ra, dan kenaikan permukaan air laut.  
Hasil tinjauan menyimpulkan perubah-
an iklim global berdampak negatif ter-
hadap produktivitas pangan.

Ketiga, pertanian Indonesia di-
dominasi oleh usaha tani skala kecil.  
Petani kecil ini dihadapkan pada perso-
alan klasik yang belum berhasil diatasi 
dengan baik, seperti keterbatasan akses 
terhadap pasar, permodalan, informasi, 
dan teknologi (Suswono, 2013).  
Bila tidak ada rekayasa sosial 
untuk mengatasi perma-
salahan tersebut, akan 
sangat sulit bagi Indonesia 
untuk mencapai ketahanan pangan 
berkelanjutan.

Keempat, adanya ketidakseim-
bangan produksi pangan antarwilayah.  
Hampir untuk semua komoditas, pro-
porsi produksi pangan di Jawa  lebih dari 
50% dari produksi pangan  nasional.  
Perbedaan tingkat kesuburan tanah di 
luar Jawa menjadi salah satu penye-
babnya.  Kondisi tersebut men jadi 

tantangan tersendiri bagi sektor perta-
nian di luar Jawa untuk menyesuaikan 
efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan 
sumber daya.  Ketidakseimbangan ini 
akan meningkatkan permasalahan upa-

ya pemerataan pangan dan ongkos 
distribusi pangan, sehingga 

mempengaruhi pemerataan 
distribusi pangan ke seluruh 

daerah di Indonesia.
Selanjutnya pada sisi 

pemenuhan kebutuhan, 
ada beberapa 

 t a n t a n g a n 
yang diha-
dapi.  Pertama, 
adanya pertum-
buhan  penduduk 
yang  tinggi 
 be                 serta dinami-
ka kar ak teristik 
d e m o g r a f i s -
nya, misalnya 
urbanisasi . 
 Urbanisasi 
 y a n g 

merupakan salah satu dinamika kepen-
dudukan masih akan terus berlanjut 
dengan alasan dorongan keluar dari 
sektor pertanian, karena sektor ini tidak 
dapat menampung angkatan kerja baru 
atau tidak dapat memenuhi harapan 
terkait upah yang diterima atau kondi-
si kerja yang dinilai tidak nyaman. Hal 
tersebut menyebabkan pekerja di sek-
tor pertanian semakin berkurang yang 

kemudian dapat berdampak terhadap 
tingkat ketersediaan pangan.

Kedua, pertumbuhan ekonomi 
 Indonesia sepuluh tahun terakhir 
 cukup tinggi rata-rata di atas 5% per ta-
hun. Dalam sepuluh tahun mendatang, 
sasaran pertumbuhan ekonomi tinggi 
tersebut akan terus dipertahankan kare-
na memang Indonesia perlu mengejar 
ketertinggalan pembangunan ekonomi 
dari negara-negara yang sudah maju. 
Pertumbuhan ekonomi tinggi ber-
dampak pada peningkatan pendapatan 
per kapita atau daya beli masyarakat, 

walaupun penyebarannya tidak 
merata ke setiap individu. Situ-

asi ini akan meningkatkan 
permintaan pangan dari sisi 
kualitas, keragaman, mutu, 

dan keamanannya.
Ketiga, persaingan permin-

taan atas komoditas pangan 
untuk konsumsi manusia (food), 

pakan ternak (feed), bahan baku 
energi bio (biofuel), dan bahan 

baku industri nonpangan akan terus 
berlangsung dan semakin ketat dalam 
sepuluh tahun ke depan. Persaingan ini 
adalah dampak dari peningkatan per-
mintaan untuk produk ternak dan pro-
duk industri yang memanfaatkan ba han 
pangan dalam proses produksinya, ser-
ta semakin tingginya harga energi ber-
bahan baku fosil.

Menilik tantangan dan perma-
salahan yang dihadapi dari 

dua sisi tersebut, ma-
sih banyak kondi-
si yang perlu 

diperbaiki dan ditingkatkan untuk 
mencapai ketahanan pangan nasio nal.  
Perlu ada penyesuaian atau peruba-
han arah kebijakan yang dijalankan 
saat ini. Dibutuhkan peran pemerintah 
yang proporsional dalam menjaga sta-
bilitas harga produk pangan sehingga 
masyarakat pada semua lapisan sosial 
mendapatkan hak dan kesempatan 
yang sama dalam akses pemenuhan 
kebutuhan pangan. Pemerintah  perlu 

Indikator/Adhim



eni Pertunjukan Rakyat 

Tribun Bebas

Daftar Pustaka

Soekro, Shinta, dkk. (2014). Pemetaan Ketahanan Pangan di Indonesia: Pendekatan TFP dan Indeks Ketahanan Pangan. Bank Indonesia

Suryana, Achmad (2015). Kendala, Tantangan, dan Kebijakan dalam Upaya Mewujudkan Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional ke Depan. Ke

menterian Pertanian: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Suryana, Achmad (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. Kementerian Pertanian: Pusat Sosial Ekonomi 

dan Kebijakan Pertanian

Bernstein, Henry., Bachriadi, Dianto (2014). Tantangan Kedaulatan Pangan. Bandung: ARC Books

Winarno, Budi (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS

Tim Penyusun Buku Putih (2005). “Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan” dalam Indonesia 2005-

2025 Buku Putih. Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/201856

mengintegrasikan kebijakan sektor 
pertanian dengan kebijakan ekonomi 
makro. Misalnya, pada saat panen raya, 
pemerintah membeli produk pangan 
dengan harga yang rasional demi ke-
sejahteraan petani.  Sedangkan di saat 
gagal panen, pemerintah memberikan 
bantuan dalam menjamin pemenuhan 
kebutuhan pangan.

Dalam implementasi di lapa ngan, 
dibutuhkan upaya sinergis antara 
 pe ngetahuan, pengembangan teknolo-
gi sektor pangan, dengan realisasi 
riset di lapangan.  Hal ini dimaksud-
kan untuk memberi transfer informasi 
mengenai peningkatan kualitas dan 
kuantitas  pangan.  Pembinaan sektor 
pertanian dan peternakan harus selalu 
ditingkatkan dengan  memaksimalkan 

peran akademisi untuk mencari 
 terobosan-terobosan baru dalam riset 
dan pengembangan.    Pertanian dan 
peternakan didorong untuk memenuhi 
standar kualitas dan pasar  internasional 
yang dapat memiliki keunggulan 
 komparatif dan posisi tawar yang 
baik.  Sehingga, sektor pertanian dan 
peternakan perlu didukung untuk se-
lalu melakukan inovasi-inovasi secara 
 intensif supaya mereka termotivasi 
untuk berkembang. Aspek lain yang 
secara tidak langsung sangat mem-
pengaruhi kinerja dan semangat hidup 
mereka adalah akses pendidikan dan 
kesehatan bagi keluarganya.  Sehingga 
dukungan terhadap aspek-aspek ini 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
mereka sebagai aktor utama dalam 

perkembangan angan-angan ketahanan 
pangan nasional.

Dalam konteks perdagangan bebas, 
pemerintah diharapkan bijaksana dalam 
mekanisme impor dan ekspor pa ngan. 
Impor dapat dilakukan dengan orien-
tasi pemenuhan kebutuhan domestik 
dan dilaksanakan pada skema birokrasi 
yang sehat. Adapun ekspor diharapkan 
berorientasi pada keuntungan serta ke-
sejahteraan petani dan peternak, bukan 
hanya menguntungkan spekulan atau 
elite-elite tertentu. 

Upaya sungguh-sungguh untuk 
mewujudkan ketahanan pangan nasi-
onal sangat diperlukan mengingat ke-
cenderungan pergerakan penawaran 
dan permintaan pangan menuju ke arah 
yang berlawanan.  Pertumbuhan pro-
duksi atau pasokan pangan akan terus 
menghadapi berbagai kendala fisik, 
ekonomi, dan lingkungan.  Sementara 
permintaan pangan akan terus tumbuh 
sejalan dengan pertumbuhan penduduk, 
perkembangan ekonomi, dan dinamika 
lingkungan strategis. 

Dengan membangun ketahanan 
pangan nasional berbasis sumber daya 
dan kearifan lokal, serta memanfaatkan 
teknologi unggul untuk meningkatkan 
produksi dan produktivitas  pangan 
secara efisien dan berdaya saing, 
 Indonesia akan mampu mengatasi an-
caman krisis pangan global ataupun 
domestik.

Adri Maulana

Adri Maulana P.
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Ritus peralihan, begitulah James L. Peacock menggambarkan teater rakyat dalam bukunya, “Ritus Modernisasi: Aspek 
Sosial & Simbolik Teater Rakyat Indonesia”. Menurutnya, teater rakyat membantu masyarakat menetapkan gerak 
peralihannya dari satu situasi ke situasi lainnya. Meimura, seorang sutradara Ludruk Irama Budaya menjelaskan 

bahwa teater rakyat merupakan sebuah seni pertunjukkan yang lahir dan mencerminkan karakter masyarakat di mana  tem-
patnya tumbuh. “Sebuah perwujudan kehidupan masyarakat lokal di masanya yang dikemas menjadi jalinan cerita teater 
yang menjadi pembelajaran bagi masyarakat,” tambah Muhadi, budayawan asal Purwodadi.

Dari banyaknya teater rakyat yang berkembang di Indonesia, terdapat kesenian ludruk yang berkembang di Jawa Timur. 
Marsam, sutradara Ludruk Lerok Anyar menceritakan kemunculannya dimulai pada tahun 1907 oleh Santik, seorang petani 
dari Jombang. Pada mulanya, Santik mencoba mengamen keliling desa, menari dan memainkan musik dengan mulutnya. 
Kemudian ia mengajak Pono untuk berdandan seperti waria dan Amir sebagai pemain gendang untuk meramaikan. “Mereka 
ngamen dari kampung ke kampung dengan mencoreng wajahnya agar tidak diketahui masyarakat,” lanjutnya. 

Hingga sekitar tahun 1920, muncul Lerok Besut yang dimainkan oleh Besut, Sutini, Sumogambar, dan Jamino dengan 
bentuk pementasan. “Mulai ada seni menata cahaya, iringannya juga tak hanya jula-juli, tapi diberi efek suara yang lain,” ujar 
Meimura. Sejak saat itu, ludruk terus berkembang.  

Jawa Tengah pun tak ketinggalan dengan seni ketopraknya yang berkembang pesat, khususnya di Yogyakarta. Awalnya, 
kesenian ini merupakan permainan menabuh lesung dengan iringan tembang dan nyanyian. “Perkembangannya semakin 
banyak orang yang melakukan hal tersebut untuk berkesenian, ada juga yang melakukannya untuk ngamen dan akhirnya 
berkembang menjadi Ketoprak Ongkek,” jelas Felmi Febrianto Hartono, ketua dan sutradara Ketoprak Pastika. Kesenian 
ini lalu dibawa oleh Wireksodiningrat ke Solo untuk dipentaskan pertama kali pada tahun 1909 dengan penambahan beberapa 
alat musik. “Jadi sekarang berkembang menjadi sebuah ketoprak garapan yang lebih detail dan sudah pakai naskah,” ujarnya. 

Terdapat pula kesenian lenong yang berkembang di wilayah Betawi. Teater ini bermula dari seorang saudagar beretnis 
Tionghoa bernama Lian Ong yang memainkan seni teatrikal keliling. “Dari beberapa pementasan akhirnya nama orang terse-
but, lian ong, tuh lian ong jadilah lenong,” jelas Syaiful Amri, sutradara kelompok Komedi Betawi. Dalam  perkembangannya, 

“Pagupon omahe doro, melok Nippon tambah soro.”
-Cak Durasim
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lenong terbagi menjadi lenong denes 
dan lenong preman. “Lenong denes 
itu menceritakan tentang kerajaan atau 
1001 malam, sementara lenong preman 
itu bercerita tentang jago (pendekar) 
setempat,” imbuhnya. Tak hanya itu, 
penggunaan bahasa Melayu Tinggi 
menjadi pembeda lenong denes dengan 
lenong preman yang menggunakan per-
cakapan sehari-hari. Pasang surut pun 
dialami lenong hingga munculnya tiga 
serangkai: Datuk Jayakusuma, S. M. 
Ardan, serta Sumantri yang merevital-
isasi lenong pada tahun 70-an dan ter-
us berkembang hingga sekarang. 

Meskipun teater rakyat berkem-
bang secara berbeda di tiap daerah, 
umumnya kesenian ini memiliki tiga 
unsur alur yang sama. Firmansyah 
S.Pd., guru seni budaya SMA Ne-
geri 105 Jakarta menjelaskan bahwa 
pementasan lenong biasanya dibuka 
dengan musik gambang keromong 
dan nyanyian. Sedangkan ketoprak 
mem bawakan gen ding dan tembang 
 nya n yian sebagai pembuka.  Namun, 
ludruk memiliki pembuka yang ber-
beda de ngan penambahan seni tari. 
“Ceklekan nama tarinya, sebuah tari 
pendek yang memain kan tangan dan 
pundak, lalu ada gerakan kecil di 
kaki,” jelas Meimura. Namun, ada 
juga ludruk yang memainkan Tari 
Remo. “Macam-macam, ludruk itu kan 
mencerminkan karakter di mana dia 
tinggal,” pungkasnya.

Rangkaian pementasan kemu-
dian dilanjutkan dengan selingan 
yang membawakan lawakan. Yudi 
 Hermawan, ketua Sanggar Lenong 
Sinar  Betawi menuturkan bahwa dalam 
lenong sendiri, biasanya akan ditam-
bahkan nyanyian syair Selamat Sam-
purna  untuk menyambut penonton. 

Lalu, pementasan akan disam-
bung dengan lakon sebagai bagian 
utama dan sekaligus penutup. Cerita 
yang di bawakan pun bermacam-ma-
cam, umumnya akan menampilkan 
 legenda lokal. Tak jarang juga lakon 

yang dibawakan menyesuaikan keingi-
nan pemesan. Pada bagian ini, akan 
disampaikan pesan moral, tata krama, 
dan kritik sosial dalam bermasyarakat. 
“Mengajak masyarakat untuk berbuat 
kebajikan dan selalu ingat kepada 
 Tuhannya. Sampai akhirnya ada kesim-
pulan bahwa tontonan jadi tuntunan,” 
papar Marsam. 

Pada masa jayanya, teater rakyat 
merupakan seni hiburan yang sangat 
dinanti masyarakat. Penarikan pajak 
tak wajar, kewajiban kerja rodi, dan 

bentuk feodalisme lainnya memberi 
tekanan tersendiri bagi masyarakat saat 
itu. Lalu teater rakyat hadir menjawab 
kebutuhan hiburan masyarakat dengan 
menggabungkan kepahlawanan dan 
penggambaran kondisi kesengsaraan 
masyarakat saat itu. Lengkap dengan 
penokohan yang kuat nan sakti serta se-
lipan humor yang dikemas rapi dalam 
bentuk teater dapat memikat penon-
ton untuk hanyut dalam suasana cerita 
yang dibawakan. “Bahkan ada yang 
sampai nangis ikut kebawa emosional-
nya,” tegas Firman. 

Banyaknya masyarakat yang ha-
dir di pementasan juga dimanfaatkan 
oleh para pejuang untuk menyerukan 

semangat melawan penjajah. “Di pang-
gung itu juga ada transaksi menyimpan 
senjata, surat, dan informasi. Luar bi-
asa saat itu,” kisah Meimura dengan 
semangat. Tak hanya itu, teater rakyat 
juga menjadi media kritik alternatif atas 
ketidakberdayaan masyarakat terhadap 
penjajahan saat itu. “Kritik, keresahan 
dan sebagainya ini disalurkan lewat ka-
limat-kalimat banyolan,” jelas Muhadi. 
Menurutnya juga, hal ini menjadi visi 
misi teater rakyat untuk menyampaikan 
isi hati rakyat saat itu. 

Tak ayal, kecintaan yang begi-
tu mendalam terhadap teater ini pun 
tumbuh di masyarakat. Marsam men-
ceritakan ingatannya saat ma syarakat 
berebut menawarkan tempat berma-
lam bagi pemain ludruk yang sedang 
pentas, “‘Monggo pinarak tidur di 
rumah saya saja’, mari di saya saja, 
betul-betul sayang ma syarakat dulu 
itu.” Animo ini membuat teater rakyat 
mampu menghimpun massa dengan 
jumlah yang luar biasa. Firman men-
gatakan bahwa pada zamannya, orang 
akan berbondong-bondong hadir 
meskipun harus berjalan kaki sangat 
jauh dan hanya berbekal obor. 

Seiring perkembangan teater 
ini, muncul istilah lakon pakem 
di ma syarakat. Istilah ini bermu-
la dari penyebaran dan pendidikan 

teater rakyat yang dilakukan secara 
turun-temurun sehingga tidak ada pili-
han cerita lain. Imam Chambali, dosen 
Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatikta 
(STKW)  Surabaya menyatakan bahwa 
karakter asli teater ini ialah merakyat, 
aktual, faktual, nakal tapi menyenang-
kan. “Nah kesadaran mereka tentang 
lakon dianggap pakem itu harusnya 
gak perlu, karena lakon kan bisa dise-
suaikan dengan zamannya,” lanjutnya. 

Terdapat banyak lakon yang diang-
gap pakem di teater rakyat, salah sat-
unya adalah Joko Sambang yang biasa 
dipentaskan di Ludruk. Mengkritik 
 tentang ketimpangan sosial dan  pe rilaku 
sewenang-wenang para  pejabat,  cerita 
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ini diawali dengan ayahnya,  Lurah 
 Bintoro yang diadukan ke pihak Be-
landa oleh Lurah Abilowo. Ia diadukan 
karena tidak mau menyetorkan wargan-
ya untuk ikut kerja paksa. Be rita pen-
angkapan ayahnya pun sampai ke telin-
ga Joko Sambang yang sedang berguru 
di Penanggungan. Segera, Joko Sam-
bang turun untuk menyelamatkannya. 
Namun, ia mendapati ayahnya  tengah 
sekarat dan membisi kkan bahwa Lu-
rah Abilowo lah yang membunuh nya. 
Segera, Joko  Sambang mencari dan 
akhirnya membunuh  Lurah  Abilowo. 

Terbunuhnya Lurah Abilowo 
membuat Belanda geram dan me-
minta Joko Buntek, teman sepergu-
ruan Joko Sambang untuk menang-
kapnya. Akhirnya ia menangkap dan 
menyerahkan Joko Sambang ke pihak 
Belanda de ngan syarat tidak boleh 
disakiti. Namun ketika mengetahui 
Joko Sambang  disi k  sa dan akan di-
gantung, ia marah dan membebaskan-
nya. Setelah itu, Joko Sambang lantas 
memaafkannya dan bersama meng-
habisi pasukan Belanda. Pada akhir 
kisahnya, Joko Sambang juga menga-
jarkan kita untuk saling memaafkan 
dan saling membantu.

Ada pula cerita Saridin atau Syeh 
Jangkung yang biasa ditampilkan di 

Ketoprak. Mengajarkan nilai kesa-
baran, ikhlas, dan rendah diri. Salah 
satu versi cerita ini bermula dengan 
ditemukannya seorang bayi laki-laki di 
pinggir sungai oleh Ki Ageng  Kingiran 
yang akhirnya diadopsi dan diberi 
nama  Saridin. Selain tumbuh menjadi 
seorang ahli agama dan memiliki ke-
saktian yang tinggi, Saridin juga me-
rupakan mantan murid Sunan Kalijaga. 

Kesaktian yang begitu hebat se-
ringkali ia pertunjukkan. Salah satunya 
adalah ketika ia sedang berguru di Pe-
santren Sunan Kudus, Saridin diminta 
mengisi kolam air dengan keranjang 
dan mampu mengisi kolam tersebut 
dengan lebih cepat. Walhasil orang-
orang menganggapnya sebagai seorang 
yang sombong. Saridin pun berkali-ka-
li diusir, mulai dari kampung halaman-
nya, Pesantren Sunan Kudus, kerajaan 
mataram, hingga akhirnya ia kembali 
ke Sunan Kalijaga. Kemudian Saridin 
diperintahkan untuk bertapa di tengah 
lautan untuk melatih kesabaran dan ke-
bijaksanaannya.

Cerita lain pun berkembang di 
daerah Betawi, yakni cerita Si Jampang 
yang merupakan penggambaran Robin 
Hood versi lokal. Salah satu versinya 
menceritakan bahwa Si Jampang me-
rupakan pemuda sakti keturunan Bant-

en yang tampan dan berani. Merasa iba 
atas ketimpangan sosial yang ada, Si 
Jampang memutuskan untuk meram-
pok harta tuan tanah dan bangsawan di 
sekitar dan membagikannya pada warga 
miskin. Suatu hari, anaknya pulang dan 
enggan melanjutkan pesantren karena 
malu atas perilaku bapaknya yang kian 
ramai diperbincangkan. Anaknya pun 
memintanya untuk segera menikah lagi 
agar menjauhi perbuatan mencuri.

Teringatlah Si Jampang dengan 
Mayangsari, istri dari saudara jauhnya 
yang sedang menjanda. Setelah diajak 
menikah, Mayangsari menolak tawaran 
itu. Akhirnya ia memutuskan untuk 
pergi ke dukun dan menaruh mantra 
agar Mayangsari tergila-gila pada nya. 
Akhirnya Abdih, anak  Mayangsari 
menyadari kondisi itu dan lekas mele-
pas mantra itu. Perasaan marah mem-
buat  Abdih menemui Si Jampang 
dan menantangnya mencari sepasang 
kerbau untuk mas kawin. Menyang-
gupi tantangan itu, ia langsung pergi 
ke rumah Haji Saud untuk merampok 
sepasang kerbau. Sialnya, ketika ingin 
merampok ia sudah dikepung oleh poli-
si dan dihukum mati. Kisah Si Jampang 
ini mengajarkan untuk memisahkan hal 
baik dengan perilaku buruk. Jika me-
mang ingin membantu, gunakan cara 
yang baik pula. Selain itu, cerita ini me-
nekankan untuk saling menghargai dan 
tidak memaksakan kehendak pribadi. 

Terlepas dari banyaknya lakon dan 
kritik atas permasalahan sosial yang 
disampaikan, teater rakyat tidaklah ter-
bebas dari hambatan. Salah satunya, 
penggunaan teater rakyat dalam rang-
ka berpolitik. Mengutip dari Ensiklo-
pedi Kemendikbud, pada tahun 1950 
Partai Komunis Indonesia  mendirikan 
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), 
yang bertugas untuk menjaring dan 
memfasilitasi kegiatan para seniman 
yang berpaham kiri. Lalu pada tahun 
1959, Partai Nasional Indonesia ikut 
mendirikan Lembaga Kebudayaan 
Nasional untuk menandingi. Meimura 

Panggung Ludruk di salah satu sudut Kota Malang
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menjelaskan bahwa afiliasi ini mem-
buat para seniman bukan lagi menyam-
paikan nilai dengan seharusnya, “Saya 
merasakan bagaimana sisa seniman 
ludruk marhaen ini, memang kelihatan 
sekali pola pikirnya berbeda dengan 
seniman lain. Jadi dalam bermain juga 
diwarnai oleh ideologi atau partainya 
itu,” jelasnya.

Pecahnya tragedi 1965 membuat 
seluruh seniman dan aktivitas seni ke-
budayaan tiarap. Perburuan seniman 
yang berafiliasi dengan Lekra dan pela-
belan seniman sebagai bagian dari pa-
ham kiri menjadi penyebabnya. “Saya 
masih sempat menyaksikan bagaimana 
seniman yang tersisa itu mewacanakan 
situasi saat itu, sampai ganti nama dan 
menitipkan anaknya ke orang lain,” ki-
sah Meimura 

Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru 
 Besar Sejarah Universitas Gajah Mada 
menga takan bahwa kesenian ini sem-
pat mati, hingga pada tahun 1970-an 
pemerintahan Orde Baru mulai meng-
hidupkannya. “Bentuknya  berorientasi 
media pembangunan, media Orde 
Baru,” sambungnya. Pada masa ini, 
teater rakyat dibungkam dengan pela-
rangan segala bentuk kritik dan kewa-
jiban untuk menyampaikan program 
pemerintah. Imam menambahkan bah-
wa tidak diperbolehkan berbicara men-
genai kemiskinan, hanya boleh berce-
rita soal kemapanan saja. Tak hanya itu, 
setiap harinya semua organisasi harus 
dikawal oleh minimal dua administra-
tor militer.

Segala bentuk kerepresifan yang 
dilakukan oleh rezim orde baru meng-
akibatkan trauma bagi para seniman, 
bahkan setelah Era Reformasi. “Ke-
sadaran tentang reformasi mereka ti-
dak paham. Mereka tetap terkebiri oleh 
gaya Orde Baru sampai sekarang,” ujar 
imam. Senada, Marsam juga melihat  
saat ini masih banyak teater rakyat 
yang tidak berani menyuarakan kritik. 

Pesatnya perkembangan teknolo-
gi pun kian mengikis eksistensi teater 

rakyat. Kehadiran layar tancap hingga 
terjangkaunya televisi dan radio mem-
buat teater rakyat dianggap usang dan 
kuno. Djoko melihat bahwa di era mo-
dern ini kemunculan media alternatif 
hiburan telah menggerus eksistensi 
pertunjukan lokal. “Jelas, sekarang 
megang remote bisa milih hiburan sem-
barang,” ujar Marsam menyetujui. Pe-
labelan teater rakyat sebagai kesenian 
yang usang ini terjadi karena terdapat 
kelompok yang tetap menjaga pakem 
pementasan.

Banyaknya seniman yang tetap 
melakukan pementasan semalam sun-
tuk membuat masyarakat kian mening-
galkan teater ini. Firman mengisahkan 
pada tahun 90-an saat bapaknya sedang 
melakukan pementasan, penonton pun 
perlahan pulang. “Penonton itu sudah 
mulai pulang jam satu, sampai jam tiga 
itu tinggal bapak yang main suling,” 
ujarnya. 

Sepinya penonton dan  undangan 
yang ada berakibat pada krisis 
 ke u a ngan bagi kelompok teater rakyat, 
sehingga model pementasan ngamen 
keliling pun menghilang. Tak hanya 
itu, Muhadi menuturkan bahwa banyak 
kelompok yang bubar karena tidak ada 
penonton yang hadir. “Teater ini kan bu-
tuh modal besar. Kostum, make up, alat 

musik, dan sebagainya. Kelangsung an 
hidup mereka terpengaruh,” jelasnya. 

Seperti katak dalam tempurung, 
begitulah kondisi teater rakyat saat 
ini. Para seniman dan golongan muda 
yang masih aktif lebih memilih untuk 
memainkan lakon lama, bukan meng-
hadirkan lakon baru yang menyegar-
kan. “Sekarang ini yang ada hanya 
pelaku, tapi pemikirnya hanya sedikit. 
Padahal sekarang penontonnya sudah 
beda dengan tahun 60-an, sudah lebih 
cerdas,” ungkap Marsam. 

Kurangnya pemikir muda ini dise-
babkan oleh beberapa faktor. Penyebab 
utamanya ialah kurang sambutan posi-
tif dari penonton atas innovasi yang 
telah diberikan, bahkan cenderung di-
remehkan dan dipandang sebagai seni-
man pemula. Felmi turut berpendapat 
bahwa proses pengajaran dari pemikir 
senior dirasa masih setengah hati. “Ke-
relaan dan kepercayaannya kepada para 
penerus itu belum bisa ngelepas, masih 
merasa ya gini ini ketoprak, balik ke 
memakemkan diri tadi,” ungkapnya. 

Tak hanya kekurangan pemikir, 
teater rakyat juga mengalami krisis da-
lam regenerasi pemain. Metode pem-
belajaran dengan penyampaian turun-
te murun, ditambah tuntutan untuk bisa 
menguasai seluruh aspek  pertunjukkan, 

Pementasan ketoprak oleh Anggoro Budhoyo
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membuat proses ini bisa memakan 
waktu hingga bertahun-tahun. “Dulu 
pemain itu harus bisa semuanya, tahu 
lampu, warna, ngidung, make up, 
semua, tahu itu maksudnya bisa mem-
praktikkan,” jelas Meimura. Meskipun 
telah menjalani prosesnya, tidak sedikit 
yang gagal karena tidak mendapatkan 
kepercayaan dari sutradara. Marsam 
juga menambahkan, jika calon pemain 
sudah gagal maka sutradara tidak akan 
mempertimbangkannya lagi.

Seiring dengan berjalannya wak-
tu, beberapa seniman bangkit dan ha-
dir untuk menyegarkan  kesenian ini. 
Salah satunya melalui penciptaan lakon 
carangan (karangan). Muhadi menu-
turkan bahwa lakon ini muncul untuk 
mengatasi kejenuhan masyarakat ter-
hadap alur cerita yang monoton. “Ti-
dak terkait dengan cerita rakyat dan pe-
merintahan zaman dulu, jadi semacam 
fiksi,” lanjutnya. Unsur sejarah dalam 
lakon tetap dipertahankan, hanya saja 
sebatas pengambilan latar waktu dan 
wilayahnya.

Pembaruan lain juga datang dari 
segi bahasa. Penggunaan bahasa 
 indonesia dalam pementasan dilaku-
kan agar dapat memfasilitasi penonton 
yang lebih luas. Tak hanya itu, bebe-
rapa seniman telah mencoba mengko-

laborasikan bahasa asing dalam teater 
rakyat agar penonton mancanegara bisa 
turut memahaminya. Salah satunya 
adalah Teater Arja di Bali yang menye-
diakan naskah gambaran umum dalam 
Bahasa Inggris dan beberapa bahasa 
lainnya. 

Tak cukup, durasi pementasan juga 
dipadatkan. Umumnya, saat ini sekali 
pementasan hanya akan berlangsung 
selama satu hingga tiga jam. Namun, 
Meimura menjelaskan bahwa durasi 
tersebut bisa dipersingkat lagi dengan 
pemotongan adegan jika sutradara 
menilai penonton mulai bosan. Yudi 
sependapat dengan hal tersebut, ia 
menuturkan bahwa biasanya sutradara 
akan memberikan kode untuk memo-
tong adegan tersebut. “Entar pemain 
bilang, ‘oh iya lupa masak air, gua ma-
sak dulu ya takut tar juragan bangun’, 
improvisasi,” sambungnya. 

Beberapa penyesuaian lain di sisi 
dapur pun dilakukan. Sipin Purwanto 
menjelaskan bahwa mulanya kelompok 
seniman beralih dari patungan ke mo del 
juragan. Juraganlah yang akan menga-
tur jalannya pementasan, kelengkapan 
alat, hingga gaji pemain.  “ ‘Mau gamau 
ya kamu tak bayar segini’. Seiring ber-
jalannya, teman-teman tau yang nama-
nya manajemen, akhirnya beralih lagi,” 

sambung pria yang merupakan asisten 
sutradara Ketoprak Moendhi Dharma. 
Saat ini sebagian besar kelompok telah 
menggunakan sistem manajemen or-
ganisasi, lantaran adanya transparansi 
pembagian keuangan. 

Regenerasi juga mendapatkan sen-
tuhan, para seniman saat ini sudah aktif 
dalam mengajak kaum muda, bahkan 
hingga usia dini. Seperti Meimura yang 
telah membuka kelas ludruk untuk anak 
dan remaja. “Jadi datang, proses, ikut 
main, nah penontonnya itu kan kawan-
kawan mereka semua, otomatis ra-
mai,” sambungnya. Marsam pun telah 
melakukan hal serupa, ia berpendapat 
bahwa bagi para seniman yang masih 
punya kesadaran akan lestarinya kebu-
dayaan ini, maka harus mau turun ke 
sekolah hingga kampung untuk menu-
larkan ilmunya. Upaya mengajak kaum 
muda akhirnya banyak mendapatkan 
sambutan positif. “Gak ada orang yang 
kita ajak untuk main terus gamau lagi, 
mesti takon kapan ngetoprak maneh. 
Mesti, karena senang dengan proses 
dan kebersamaannya,” sambung Felmi. 

Namun, segala bentuk upaya terse-
but belum bisa mengentaskan perma-
salahan yang ada. Melihat kondisi 
pasar, beberapa seniman memutuskan 
untuk menanggalkan unsur kritik, pe-
san  moral, dan hanya berfokus pada 
humornya saja. “Visi misi yang bagus 
masyarakat sudah gak butuh. Jadi di-
kasih pun percuma, karena masyarakat 
cuma butuh hiburan. Itulah yang me-
latarbelakangi, mau tidak mau akhir-
nya” ujar Muhadi. Marsam pun turut 
menceritakan bahwa ia pernah me-
ngalami pementasan di mana panitia 
berpesan untuk hanya membawakan 
lelucon saja, tanpa pesan moral. “Dari 
panitia sudah bilang tolong ludrukan 
yang gak usah dituturi, udah bosan, 
ngebanyol aja yang lucu. Jadi niat se-
benarnya mengingatkan tapi udah di-
stop,” kisahnya. 

Ibarat pedang bermata dua, upa-
ya menonjolkan unsur humor dirasa 

Suasana pementasan lakon  
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semakin menggeser esensi dan ek-
sistensi teater rakyat. Nilai khidmat 
 keindonesiaan yang kian sirna dari 
masyarakat, sudah seharusnya dapat 
dihidupkan kembali oleh teater rakyat. 
Tata krama, gotong royong, serta ke-
jujuran makin asing untuk ditemui. 
Belum lagi kentalnya individualisme, 
maraknya korupsi, hingga intoleran-
si yang terjadi di masyarakat seakan 
 me ng ancam integrasi bangsa. 

Sejatinya, jika menilik kembali la-
kon-lakon yang dibawakan oleh teater 
rakyat, segala permasalahan tersebut 
sudah disuarakan. Gotong royong, 
peduli sesama, toleransi, persatuan, 
dan segala intisari bermasyarakat telah 
disampaikan di setiap lakon yang ada. 
“Nilai-nilai itu melekat semua, nilai 
kebersamaan, gotong royong, toler-
ansi, semua. Cerita apa saja pasti ada 
nilai itu, karena emang kesenian rakyat 
kita isinya itu kok,” ujar Drs. Tri  Broto 
Wibisono, M.Si., dosen Jurusan Tari 
STKW Surabaya. 

Kesenian yang lahir di tengah 
struktur masyarakat feodal dengan co-
rak kekuasaan korup membuahkan ha-
sil kritik terhadap perilaku pejabat yang 
sewenang-wenang. Salah satunya da-
lam lakon Bandit Blandong, mengisah-
kan seorang  pahlawan lokal bernama 

Wiroguno yang suka mencuri kayu un-
tuk membantu warga sekitar.  Akhirnya, 
ia menyadari bahwa perilakunya meng-
hancurkan hutan dan perusak sebenar-
nya ialah polisi hutan yang menyogok 
agar kayu curiannya diloloskan. Ber-
bekal jargon ‘atas nama hukum’, pe-
rilaku kotor dihalalkan dan rakyat kecil 
dibuat tak berdaya dipermainkan oleh 
mereka yang kuasa. 

Lantas bagaimanakah sosok pemim-
pin yang ideal? Nyatanya, sosok ini 
telah digambarkan oleh lakon Joko 
Sambang melalui sosok bapak nya. Di-
kisahkan bahwa Lurah Bintoro merupa-
kan pemimpin yang mencintai rakyat-
nya. Saat pembangunan Jembatan 
Porong, ia merupakan satu-satunya lu-
rah yang menolak keras untuk menye-
tor warganya kerja paksa. Sementara 
lurah lainnya menikmati imbalan atas 
warga yang diserahkan. Perbuatan 
mulia ini tidak dianggap baik sehingga 
ia ditangkap dan berakhir dibunuh Lu-
rah Bintoro. 

Terlahir disayang karena pem-
bawaannya yang menyampaikan tun-
tunan, kini teater rakyat tertinggal 
dengan hanya menyerukan dagelan. 
Nilai-nilai yang dibawakan sejatinya 
masih sangat relevan untuk diterapkan 
hingga hari ini. Selain itu, teater rakyat 

juga merupakan aset kebudayaan yang 
perlu terus ada dan diminati oleh ma-
syarakat. 

Agar dapat diterima kembali oleh 
kaum muda, teater rakyat harus bisa 
bersatu dengan era modernisasi. “Ka-
lau mau meraih penonton sekarang, ya 
harus ikut apa yang dia suka. Itu semua 
sudah ada di tangannya, kita harus ha-
dir juga di tangannya,” ujar Meimura. 
Me nyambung, ia juga mencontohkan 
beberapa hal yang bisa dilakukan, se-
perti pembuatan film, video Youtube, 
dan live di media sosial.

Selain mengadopsi teknologi yang 
ada, Marsam berpendapat bahwa 
seniman harus terlebih dahulu mam-
pu menciptakan cerita yang modern, 
berkualitas, dan menyenangkan agar 
dapat memenuhi selera masyarakat. 
“Nek wes apik, layak dipublikasikan, 
dimasukkan lewat media sosial. Keti-
ka belum layak, jangan,” sambungnya. 
Felmi turut mengutarakan pendapat-
nya, “sekarang kenapa orang muda 
ini ogah, karena yang terjadi adalah 
pementasan yang sekarang ini, yang 
emang ora apik, kuno dan ndeso”. 

Melihat tantangan tersebut,  Marsam 
berharap agar para seniman mau belajar 
dan berbenah diri untuk terus mengem-
bangkan kreativitas agar tidak ter-
tinggal dalam prosesnya. “Kalau tetap 
bermalas-malasan, gak gelem belajar, 
ya jangan ditangisi ketika digantikan 
sama artis,” tegasnya. Pada lain sisi, 
Syaiful berharap agar kaum muda turut 
aktif dalam melestarikan kesenian ini. 
“Tanem sawi kudu kita aerin, petik pe-
paya di pagi hari, budaya ini kudu kita 
lestariin, kalau bukan kita siapa lagi,” 
tutupnya.

Abdul Hakim I. N.Beradu Peran dalam Sandiwara Tokoh 
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Menilik Pembentukan 
Himpunan Mahasiswa Pascasarjana

Dunia kerja saat ini semakin dinamis sehingga di segala bidang pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) 
yang berkualitas. Tak hanya dapat bekerja secara teknikal namun kemampuan pemecahan masalah juga sangat di-
butuhkan dunia kerja. Dr. Moh. Khusaini, S.E., M.SI., M.A, mengatakan bahwa dunia kerja tidak hanya membu-

tuhkan mahasiswa dengan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) baik. “Justru mahasiswa yang memiliki soft skill, etika perilaku, 
 kemampuan organisasi itu sekarang dicari oleh dunia kerja,” ujar Wakil Dekan (WD) III Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (FEB UB).

Kemampuan yang dibutuhkan dunia kerja menjadi perhatian UB yang memiliki mahasiswa sekitar 62.000 untuk memper-
siapkan calon tenaga kerja yang berdaya saing. Nominal tersebut menunjukkan bahwa terdapat potensi yang besar sehingga 
menjadi salah satu sebab UB mencantumkan rencana strategis terkait pengembangan pendidikan dan kemahasiswaan. Penja-
barannya ialah peningkatan daya saing lulusan UB melalui Organisasi Mahasiswa (Ormawa) di UB.

Peningkatan soft skill melalui Ormawa oleh UB tak hanya dalam lingkup universitas, namun juga di seluruh fakultas. Tak 
terkecuali di FEB UB, di lingkup Strata (S1) memiliki sebelas Lembaga Otonom (LO) dan tujuh Lembaga Semi Otonom 
(LSO) yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa (KM) FEB UB. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan Pascasar-
jana.  Khusaini menyatakan bahwa himpunan pasca tidak memiliki organisasi formal. “Nah dulu mulai dirintis namanya itu 
paguyuban tetapi ndak punya anggaran dasar, gak punya organisasi,” ucapnya. 

Ketiadaan Ormawa Pascasarjana merupakan hal yang disayangkan. Pasalnya, kondisi mahasiswa Pascasarjana dalam ber-
aktivitas di kampus tak berbeda jauh dengan S1. Tiadanya wadah penyaluran aspirasi oleh mahasiswa menjadi salah satu perso-
alan dalam Pascasarjana. Febby Candra Pratama S.E. selaku mahasiswa Pascasarjana menyatakan bahwa terdapat  perbedaan 
cara penyaluran aspirasi yang dilakukan dibandingkan S1. “Teman-teman Pascasarjana angkatan saya ini, kalau ada keluh an-
keluhan langsung kepada pengelolanya,” paparnya. Selain itu, kesulitan publikasi jurnal juga diakui oleh mahasiswa Pascasarja-
na lain nya, Shofia Megawati S.E. “Nah kan kalau publikasi jurnal itu kita apply untuk masuk dan itu kan gak gampang,” ujar-
nya. Beliau menambahkan bahwa pihak publikasi memiliki kriteria tersendiri terkait jurnal yang ingin dipublikasikan. Ke sulitan 
pun tak sampai di situ saja. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah hingga kini juga belum dapat dilaksanakan oleh mahasiswa Pas-
casarjana. “Kalau mahasiswa pasca itu kalau ada event-event yang jadi penyelenggara atau fasilitator dari prodi,” ucap  Febby. 
Ia meneruskan bahwa tiadanya organisasi yang mengoordinasikan mahasiswa Pascasarjana merupakan salah satu sebabnya.
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Kondisi tersebut saat ini sedikitnya 
dapat terobati. Lantaran pada tanggal 19 
Desember 2017, Himpunan Mahasiswa 
Pasca (HMP) FEB UB resmi berdiri. 
Suherman, S.E, selaku Ketua HMP 
FEB UB menyatakan bahwa himpunan 
tersebut ialah wadah berorganisasi yang  
memiliki orientasi akademik. Hal terse-
but dibenarkan oleh Khusaini, “Akade-
mis dalam artian begini, kalau anak pas-
ca mungkin condong kegiatannya itu 
memfasilitasi mahasiswa untuk menulis 
jurnal di publikasi internasional.”

Pembentukan HMP semula diini-
siasi sekitar 20 orang yang selanjut-
nya membagi tim pembentukan Ang-
garan Dasar (AD)/Anggaran Rumah 
 Tangga (ART) dan Garis Besar Haluan 
 Organisasi. Setyoadi Pambudi S.E. 
Ketua Departemen Riset dan Keilmuan 
HMP menyatakan bahwa perumusan 
AD/ART memakan waktu yang cukup 
lama. “Prosesnya itu lama ya sekitar 
dua bulanan pembentukan AD/ART 
mulai pembentukan panitia komisi dan 
sebagainya,” ujarnya. Lalu, pada 19 
Desember 2017 fondasi dari organi-
sasi tersebut disahkan dan dilanjutkan 
penentuan Ketua Umum tanggal 20 
Desember 2017. Namun, forum terse-
but tidak langsung membahas terkait 
penentuan struktur. “Strukturnya dua 
minggu setelah itu,” kata Ketua Umum 
HMP yang biasanya dipanggil Suhe. 

Proses pendirian HMP hingga ter-
bitnya Surat Keputusan (SK) tergolong 
cepat. Hal ini diakui oleh Adi, panggi-
lan sehari-hari Setyoadi. “Kita inisiasi 
sekitar bulan 11-12, tapi bulan 1 itu su-
dah proses SK dan bulan 2 baru keluar,” 
paparnya. Layaknya organisasi pada 
umumnya, HMP segera mencari ang-
gota melalui open recruitment (oprec). 
Tepat tanggal 12 hingga 21 Februari 
2017 HMP membuka pendaftaran ang-
gota dengan kuota 40 orang. Namun, 
dikarenakan kuota belum terpenuhi, 
maka oprec kembali dilanjutkan hing-
ga seminggu kemudian. “Karena waktu 
itu kendalanya SDM yang di-plotting 

belum cukup, ada departemen yang be-
lum sesuai dengan kriterianya,” tutur 
Suhe. Ia menambahkan bahwa setelah 
kuota terpenuhi, perekrutan langsung 
ditutup. Jumlah pendaftar mencapai 
ang ka 42, namun tiga di antaranya 
merupakan pengurus sendiri. “Kami 
menerima semua yang daftar, jadi kami 
memang butuh banyak tim karena pro-
kernya juga lebih banyak,” ucap Suhe.

Berdirinya HMP dirasa akan ber-
pengaruh signifikan, khususnya ter-
hadap mahasiswa Pascasarjana. Adi 
me ngatakan bahwa HMP akan ber-

upaya membantu mahasiswa pasca 
dalam pengerjaan jurnal. “Kami ingin 
memfasilitasi mahasiswa pasca un-
tuk pelatihan dan penerbitan jurnal,” 
ucapnya. Adi menambahkan bahwa 
nantinya HMP akan berkerja sama 
dengan Pe ningkatan Publikasi Interna-
sional Karya Ilmiah Dosen dan Lem-
baga di fakultas. “Seminar nasional 
dan conference ya insyaallah itu akan 
dilaksanakan pada bulan Oktober,” 
tambahnya. Kajian ilmiah juga tak ke-
tinggalan akan dilaksanakan oleh HMP. 
Lalu, HMP juga akan melakukan pen-
jaringan aspirasi dengan mengikuti Fo-
rum Komunikasi Mahasiswa Pascasa-
rjana UB dengan menyebar kuesioner 
ke mahasiswa Pascasarjana secara on-
line. Membuka crisis centre di Lantai 
4 Gedung F FEB UB yang  merupakan 

 Sekretariat HMP juga akan dilak-
sanakan. “Atau bisa langsung hubungi 
personal tertentu, misal humasnya,” 
ujar Suhe. 

Manfaat yang akan diberikan 
oleh HMP tak dirasakan mahasiswa 
 Pascasarjana saja, namun juga di 
lingkup S1. Suhe mengatakan bah-
wa ada rencana membuka kelas untuk 
membim bing mahasiswa S1 dalam 
penggarapan skripsi. “Nanti kalau 
teman-teman pasca ada yang kosong, 
teman-teman S1 tinggal datang aja se-
suai dengan bidangnya,” ucapnya. Ke-
tua Badan Eksekutif Mahasiswa FEB 
UB, M. Dicky Kusnadi, menanggapi 
positif hal tersebut. “Kalau dibilang 
butuh ya butuh pendamping atau se-
seorang lah yang mengarahkan skripsi 
itu,” tuturnya.

Lahirnya himpunan baru terse-
but menimbulkan berbagai harapan. 
 Khusaini berharap bahwa Ormawa 
pasca mampu memberi manfaat yang 
besar bagi peningkatan prestasi aka-
demis maupun nonakademis. Selain 
itu, harap an juga muncul dari  Febby. 
“Semoga organisasinya memang ber-
manfaat, soalnya berangkatnya un-
tuk memudahkan kami sesama ma-
hasiswa Pascasarjana yang melewati 
 perkuliahan dengan jalur yang tepat, 
jalur yang lancar,” ucapnya. Dicky 
juga menaruh asa terhadap HMP. 
“Saya itu sangat membutuhkan teman-
teman himpunan Pascasarjana karena 
orang-orang yang di sana jauh memi-
liki potensi yang lebih mumpuni dari 
kita yang di S1,” ujarnya. Di sisi lain, 
Suhe juga berharap terkait kemampuan 
penyelesaian permasalahan oleh HMP. 
“Kami sih berharap dengan adanya 
Himpunan Mahasiswa Pasca ini teman-
teman yang memiliki kendala akade-
mik, ya barang apapun itu sudah bisa 
teratasi dengan baik,” tutupnya.

Audi Ash S.

Istimewa
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Cahaya lampion hadir memeriahkan festival. Panitia dan pengunjung pun mengitari api unggun. Alunan lagu penuh se-
mangat dilantunkan dengan rasa kebersamaan. Gerakan tangan dan kaki turut melengkapi nyanyian. Festival Jepang 
dengan tema Natsu No Seshin atau Semangat Musim Panas berlangsung pada tanggal 28-29 April 2018 di Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Brawijaya (FIB UB). Armania Bawon Kresnamurti, Wakil Ketua Pelaksana Isshoni Tanoshimi-
masou (IT) 13 menyebutkan bahwa penyelenggara ialah Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Sastra Jepang 
FIB. “Kalau pesertanya ada yang pelajar SMA dan juga untuk umum,” tambahnya.

Pelaksanaan hari pertama IT 13 terfokus di Gedung A dan B FIB UB. Sedari awal pembukaan acara, Gedung A dipadati 
oleh peserta Lomba Cerdas Cermat bersama sensei sebagai pendamping. Beberapa dari mereka menyempatkan membuka 
buku guna mempersiapkan diri untuk berlomba. Ada pula yang sibuk berdiskusi dengan rekan timnya. Peserta dari SMAN 
5 Malang, Eleonora Gifthalia C.A. menanggapi persaingan selama perlombaan berlangsung, “Aduh susah banget, parah. 
Pada pinter-pinter,” paparnya. 

Berbeda dengan situasi di Gedung A, keramaian lebih terasa di Gedung B. Peserta Lomba Karaoke dengan beragam 
kostum unik terlihat menyiapkan diri untuk berkompetisi, begitu pula Lomba Benron dengan pidato bahasa Jepangnya. 
Beberapa peserta lain berkutat dengan kuas mereka untuk memenangkan Lomba Shodou. Peserta Lomba Kikikakitori pun 
mencoba fokus untuk mengerjakan soal melalui audio yang terdengar cukup kencang dari dalam ruangan. Pembuatan komik 
turut dilombakan dalam IT kali ini. Berbagai warna mulai digoreskan peserta Lomba Manga dalam kertas gambar yang telah 
disediakan. Suara peserta pembaca naskah berbahasa Jepang juga menunjukkan berlangsungnya Lomba Roudoku.

Waktu pun terus berjalan hingga saat pengumuman pemenang. Peserta yang sebelumnya tersebar di area bazar, 
 beramai-ramai menuju aula Gedung A. Sontak riuh peserta terdengar ketika Master of Ceremony (MC) mulai membacakan 
pengumuman. Raut wajah para peserta pun terlihat cemas. Tangan-tangan saling menggenggam hingga nama pemenang 
 diucapkan. Suara tepukan tak henti terdengar dari panitia dan peserta yang berada dalam aula. Nama yang disebutkan maju 
satu per satu untuk menerima hadiah dan foto bersama. Peserta lain yang menunggu di kursi penonton segera memberi pe-
lukan dan ucapan selamat untuk pemenang dari sekolah mereka. Nur Wahyu, siswa SMAN 1 Bangil peraih Juara 3 dalam 
Lomba Benron pun mengungkapan perasaannya, “Usaha yang kita lakukan dari pembuatan naskah, persiapan lomba, kemu-
dian pemantapan materi, penghafalan, itu hasilnya semua sudah bisa kelihatan dan itu benar-benar lega di hati,”
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Tak hanya perlombaan, berbagai 
wahana pun turut meramaikan festi-
val IT 13. Tersedia Yukata photobooth 
untuk merasakan foto ala jejepangan. 
Obake Yashiki sendiri sukses membuat 
pengunjung berteriak histeris dengan 
hantu Jepangnya. Bagian lain dari lan-
tai dasar Gedung A menyediakan Maid 
Buttler Café untuk pengunjung yang 
 ingin menikmati makanan ditemani 
seorang maid. Selain itu, Shodou 
 Gallery pun jadi pilihan pengunjung 
yang ingin membuat kaligrafi 
Jepang. Halaman parkir FIB di-
sulap menjadi stand makanan, 
minuman, dan merchandise. 
Dekorasi yang digunakan suk-
ses menampilkan kebudayaan 
Jepang, di antaranya tori’i atau 
gerbang masuk festival dan juga 
papan ema, tempat pengunjung 
menggantungkan harapan. 

Suara musik mengawali 
rangkaian festival IT 13 pada 
hari kedua. Penampilan group 
band pun menarik perhatian pe-
ngunjung untuk mendekat ke 
panggung. Setelah itu, Kendo 
hadir menampilkan orang-orang 
berpakaian hitam yang bersen-
jata. Penonton saling berdesak- 
desakan untuk mengambil foto 
dan video. Riuh tepuk tangan pun 
terdengar saat adegan perjuangan be-
rakhir. Selanjut nya, Parade Omikoshi 
dimulai. Penonton yang berada di de-
pan panggung diarahkan untuk mene-
pi. Dari arah Gedung Rektorat, tiba 
arak-arakan beberapa panitia yang 
mengenakan pakaian biru muda khas 
Jepang sedang mengangkut kuil kecil 
di atas pundak mereka. Gadis berpa-
kaian yukata menyambut dengan tarian 
Yosakoi setibanya di dekat panggung. 
Penonton pun mengabadikan momen 
ini dengan antusias hingga berada di 
baris paling depan.

Siang itu berlangsung pula Web-
comic Class yang dihadiri oleh 
 Avisiena, author webcomic berjudul 

“Terlalu Tampan,” dan Archie The Red 
Cat sebagai author webcomic dengan 
judul “Eggnoid”. Muhammad Ahmes 
Avisienna H. sebagai pemateri me-
maparkan bahwa pelatihan berjalan se-
rius dengan cara yang menyenangkan. 
“Tadi juga ada game, memperlihatkan 
antusias dari pesertanya gitu,” tam-
bahnya.

Di waktu yang sama, terik mentari 
tak menyurutkan semangat  cosplayer 
yang berjalan di atas  panggung. 

 Ber bagai tokoh kartun diperankan  
semirip mungkin, seperti Kamen Rider, 
Naruto, dan Satoshi. Berulang kali pe-
nonton bersorak karena melihat tokoh 
kartun favorit mereka tengah diperan-
kan. Usai penampilan beberapa group 
band, pengumuman pemenang cos-
player pun tiba. Nama-nama yang di-
bacakan MC segera naik ke panggung 
untuk menerima hadiah. Setelah itu, 
penampilan yang dinantikan oleh para 
penonton tiba. Olla Aphrodite dengan 
tariannya membuat penggemar mera-
pat ke panggung sembari meneriakkan 
namanya. Sebagian dari mereka terli-
hat menggo yangkan poster Olla sambil 
menyanyikan lagu  yang sedang diputar. 
“Suasananya sih seru banget ya, banyak 

banget orang nya yang dateng terus pada 
ikut nyanyi,” ujar   Olla.

Waktu terus berjalan hingga malam 
pun datang. Gemerlap lampu di area 
festival menambah cantik dekorasi yang 
ada. Suara guest star, Hiroaki Kato yang 
menyapa penonton sontak membuat riuh 
suasana. Ia mulai me nyanyikan lagu-
lagu  Indonesia yang diterjemahkan ke 
bahasa Jepang. Salah satunya ialah lagu 
dari Letto yang berjudul “Ruang Rindu”. 
Para penonton terhanyut dan melam-

baikan tangan mengikuti nada 
yang dilantunkan. Selanjutnya, 
beberapa group band kembali 
mengisi acara. Namun di tengah 
penampilan, listrik  tiba-tiba mati 
hingga lampu dan microphone di 
panggung tidak bisa berfungsi. 
Tak terpengaruh keadaan, mere-
ka pun justru mengajak penon-
ton bersama- sama menyanyikan 
lagu  Indonesia Raya sehingga 
tidak ada yang beranjak dari lo-
kasi festival. Setelah 10 menit 
menunggu, listrik kembali ber-
fungsi dan penonton dapat me-
nikmati penampilan yang sempat 
tertunda. Armania menjelaskan 
bahwa begitu listrik padam, pani-
tia segera berkoordinasi dengan 
penyedia panggung untuk kem-

bali menghidupkannya.
Rangkaian festival pun diakhiri de-

ngan parade gion dan bon odori. Tampak 
beberapa panitia memanggul susunan 
lampion mendekat ke arah api unggun 
yang disiapkan sebelumnya. Kemudian, 
panitia merapat membentuk lingkaran 
di sekitar api. Mereka mulai menari dan 
bernyanyi bersama. Pengunjung yang 
awalnya di tepi pun mulai bergabung. 
Bunyi hanabi atau kembang api terde-
ngar bersahutan bersamaan dengan su-
ara nyanyian pengunjung dan panitia. 
Keceriaan pada puncak acara berhasil 
menjadi  penutup semangat musim panas 
yang manis pada IT 13.

Rizqi Shofia A.

Indikator/Deni
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On September 25th 2015, all 193 member states of the United Nations 
 General Assembly gathered to adopt the Sustainable Development Goals 
(SDGs), a set of 17 goals aimed to address and solve current global issues 

by 2030. The SDGs are the continuation of the previous Millennium Development 
Goals (MDGs) proposed in 2000, which focused on ending extreme poverty, hun-
ger, and preventable disease. Although significant progress was made, the MDGs 
failed due to its overly-ambitious goals and unrealistic expectations that critics 
argue did not consider the current reality of the world. The 17 goals, in compari-
son, has a total of 169 targets covering a broad range of problems. It is ranked and 
ordered based on the urgency and importance of it being solved. These goals will 
give the world a chance to end poverty and ensure that people’s human dignity and 
human rights are respected.

Indonesia, like many countries, is strong proponent of the SDGs. There are 
several hundreds of organizations all over Indonesia spearheaded by the pub-
lic sector, private sector, and non-governmental organizations (NGOs) such as 
Greenpeace, Ronald McDonald House Charities, and Sampoerna Foundation. The 
United Nations Development Program (UNDP) itself currently holds 50 projects 
throughout Indonesia, with each project aiming to solve a specific issue. An exam-
ple of it is Legal Empowerment and Assistance for the Disadvantaged (LEAD), a 
project focusing on Goal 16 which aims to increase access to justice and thereby 
contribute to the alleviation of poverty good governance practices in Indonesia. 

On another note, there are 3 main goals that Indonesian youth consider to be 
the most important and urgent: poverty, education, and health and wellbeing re-
spectively, based on an independent survey held by Youth Speak in 2016. The 
World Bank reports that 8.3% of Indonesians still live in poverty. Consider the fact 
that there are currently about 250 million Indonesians at this very moment, which 
equals to an estimated 20,750,000 million people. The World Bank also reports 
that Indonesia has several key issues it must solve in its education such as junior 
secondary enrollment, student learning achievement, and allocation of spending. 
Indonesia’s health issues can be clearly seen in The World Health Organization’s 
Health Report on Indonesia, with countless deaths being attributed to HIV/AIDS, 
malaria, and other preventable diseases.

It can be clearly seen how important it is that Indonesia solves these issues 
by 2030, in order to progress as a nation and as part of the world, especially for 
youth. Forming 28 % of the population (65 million), UNICEF states that youth are 
a formidable force for national advancement and will be a key factor to Indonesia 
achieving its global SDGs. They hold huge potential for Indonesia’s economic 
growth and to be a driving force of social progress.
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However, there are many cases 
in which youth feel as if they are un-
able to contribute to the cause due to 
 limited resources, influence, or  power. 
But the answer is simple: change starts 
with you. It’s just a matter of you 
 taking that first step into action. The 
Asian  Development Bank (ADB) in 
 particular has developed a framework 
for any  individual that seeks to further 
the cause of the SDGs without much re-
quirements. It has crafted 3 stages that 
an individual must undergo: Aware-
ness,  Understanding, and Action. 

Awareness. Awareness is the 
first step an individual goes through 
when they become informed of the 
 Sustainable Development Goals and 
what they stand for. The individual 
must understand three points: the goals 
are due in 2030, the work must be done 
collaboratively in order to achieve 
them, and that the goals will make the 
world a better place. Being knowledge-
able of these three points will make an 
individual truly aware.

Understanding. Understanding the 
SDGs without a proper definition is ab-
stract at best. ADB states that for an in-
dividual to truly understand, they must 
know at least one SDG and at least 
two of its targets and indicators. It is 
recommended to choose a goal which 
resonates most with you. For example, 
knowing that SDG 4 stands for quality 
education, and that it has 11 targets, one 
of which is 4.1 – to ensure that all girls 
and boys complete free, equitable and 

quality primary and secondary educa-
tion leading to relevant and effective 
learning outcomes, or 4.a - Build and 
upgrade education facilities that are 
child, disability and gender sensitive 
and provide safe, non-violent, inclusive 
and effective learning environments for 
all. 

Action. Argyris’ research on organi-
zational change and development stat-
ed that understanding leads to action-
able knowledge, which not only helps 
an individual grow, but also allows and 
compels them to transform the world. 
Adapting this into the SDGs, the final 
stage is taking measurable action to-

wards contributing to the goal you want 
and need. Taking the previous example 
into account, once you understand goal 
4.a, you might be compelled to help 
donate materials or learning tools for 
 disabled children in orphanages, as 
your form of action.

Even if you have neither the time 
nor resources to create your own  project 
or action, you can educate others about 
the SDGs, which is part of the goals 
themselves, especially with the goals 
being in its early years since launching. 
Logically, if there are more people that 
are aware of the SDGs, then there will 
be more people that are taking action 
towards it. There are many organiza-
tions in your own faculty or university 
that are already tackling the issues.

In conclusion, the SDGs can be 
regarded as a tangible and concrete 
 instrument of the United Nations in 
their efforts to combat global issues 
and transition the world into a shared 
and long-lasting prosperity. It has a 
potential to become a powerful polit-
ical and social vision that integrates 
relevant agenda such as its social, eco-
nomic, and environmental goals, which 
includes targets for both developed and 
developing countries. However, it is 
nothing but overambitious and wishful 
thinking without the combined efforts 
of the public sector, private sector, 
and more importantly you, an agent of 
change.
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Pradipto Bhaskoro S. B.
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SANG PENDOSA

Chantika Rahmi
Mahasiswi Ilmu Ekonomi 
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya angkatan 
2015. Perempuan yang gemar 
menulis ini lahir di Kediri, 
tepatnya pada 26 Februari 1997. 
Alumni SMAN 6 Kota Kediri ini 
juga gemar berorganisasi.
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Di manakah aku hidup? Adakah di antara lubang neraka? Ataukah di antara awal 
dan akhir zaman? Aku hidup dan terlahir menjadi seorang pendosa. Itulah yang 
kerap mereka sampaikan sambil berlalu.  Benar, pendosa.  Umurku telah mengin-
jak 20 tahun dan aku masih saja belum mengerti maksud dari kata  pendosa. 
 Mungkin sudah terlalu “nempel” di telinga, hingga kebal akan sarat makna. 

Aku Tejo, anak seorang penggali liang lahat di tahun 1998. 

Matahari tidak seluruhnya panas pada Minggu siang, tetapi beberapa si-
aran radio begitu tegang dan bergejolak. Beberapa tahun terakhir, tidak 
ada hari tenang bagi kami. Kaum pinggiran. Setelah runtuhnya  Soeharto, 

seluruh elemen nampak begitu sibuk. Kami-aku, Bapak, Ibuk, dan 3 adikku yang 
belum bersekolah-masih sama saja. Makan dengan sego tempe atau paling  mewah 
dengan ayam hasil berdoa kepada Tuhan agar mendapat sedikit rezeki. Walau 
 dengan serba salah berarti kami harus berdoa akan kematian orang lain. 

Bapak orang yang tegas. Walau Ia hanya bekerja menggali kuburan orang mati, 
Bapak sering mengatakan hal-hal jauh seperti mempertanyakan arti kemerdekaan. 
Benar, orang-orang pinggiran seperti kami, lebih suka bertanya ketimbang men-
jawab. Tidak seperti orang-orang tinggi di sana. 

“Opo sih merdeka iku? Bebas? Bebas gae sopo? Jangan-jangan , kita  jek me-
makai kurikulum jaman penjajahan mek diganti ae sopo seng menindas,” celetuk 
Bapakku saat Ibuk menghidangkan tempe di meja makan. Bola mata ibu melotot,  
tak suka politik disangkutpautkan di meja makan. Bikin nggak selera, katanya. 

Ibukku salah satu dari segelintir wanita yang bertekad akan pilihannya. Ia dulu 
orang pintar. Mau bekerja jadi PNS katanya. Tapi, kerudung menghalangi lang-
kahnya untuk menjadi tulang punggung keluarganya. Eh, bukan kerudung yang 
menghalangi, tapi pemerintah yang terlalu antipati. 

Katanya Indonesia mayoritas muslim, tapi pemerintahnya sendiri bergi-
dik  melihat peci hitam atau sarung para santri. Walau selama ini peci hitam 
 menjadi dress code wajib foto kenegaraan untuk menghiasi tembok sekolah 
dan  kantor-kantor pemerintah. Jika gerakan keagamaan mulai bergerak, maka 
 ditumpas habis agar tumbang. Eh, mereka datang lagi dengan gegap-gempita. 
Akhirnya, putar otaklah si kaum atas dengan memberikan mereka partai sendiri. 
Seperti anak kecil yang merengek lalu diberikan permen agar tidak mengganggu 
acara Ibu  berkumpul dengan teman sejawat.  Namun, jangan harap dapat men-
dominasi. Mereka ada untuk menggenapi. Kami-kami inilah yang mereka sebut 
pendosa. 

Yang mampu berbicara ditikam agar diam. 



Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/201870 Indikator Nomor 50/Tahun XXXII/2018 71

Yang tak punya kuasa dikubur agar 
binasa.      

***

Tanggal 11 Bulan Mei 2017

Aku di antara abu-abu. Di mana 
benar dan salah menjadi ragu. Sekali 
pun aku berjalan di antara yang benar, 
mereka sebut aku seorang pendosa. 
Definisi dari dosa itu sendiri mencari 
bias. Tergantung kepada siapa kamu 
bertanya. Sesungguhnya, aku tidak 
 terlalu bermasalah dengan sebutan 
pendosa, toh sejak kakek buyutku, 
 sudah menurun gen “pendosa” ver-
si manusia-manusia itu. Aku Umar, 
 sudah 20 tahun aku hidup.

Aku senang memikirkan hal jauh. 
Terkadang hal jauh, tidak melulu 
 tentang jarak berpuluh-puluh tahun 
ke depan. Terkadang jauh adalah 
apa yang di dalam dirimu kerap tak 
tersentuh. Aku kerap memikirkan lalu 
 mempertanyakan kembali identitasku. 
Hal yang tak tersentuh itu.

Siapa aku? 

Kini orang-orang melabeliku 
 sebagai mahasiswa. Yang  sebelumnya 
aku hanya seorang manusia, lalu naik 
tingkat jadi siswa. Setelah dipikir, 
menurutku teriakan-teriakan orasi oleh 
para senior semasa menjadi mahasiswa 
baru dulu, terdengar basi. Karena 
 hanya didendangkan saat penerimaan 
adik-adik polos yang naik tingkat 
jadi mahasiswa. Tapi, aku masih ber-
syukur masih ada orang di antara gelar 
itu yang menyerukan suara. Orang-
orang  seperti mereka berani memilih, 
di  antara tren hidup di batas abu-abu. 
“Seng penting slamet”, slogan para 
penghuni batas itu.

Esok, tepat 12 Mei. Tanggal 
dan  bulan yang sama disaat empat 
 mahasiswa Trisakti gugur dihuja-
ni tembakan oleh petugas yang tidak 
dikenal saat sedang melaksanakan aksi 

protes damai. Demi sebuah kata 
yang tidak sederhana, yaitu 
“reformasi”.

Ayahku pernah 
berkata, “Zaman-
mu sepe r t i 
kembali ke 
z a m a n 
O r d e 
Baru.  
 
   

Zaman Ayah dulu. Ketika benar dan 
salah menjadi buram. Ketika media 
mulai dipersempit geraknya dengan 
dalih yang berani mengolok-olok sama 
saja melakukan makar. Yang miskin 
dianggap sebagai salah satu  komponen 
mata rantai untuk kepentingan 
 golongan. Tapi, mungkin masih berun-
tung Ayah di zaman Orde Baru. Karena 
kami  memiliki idealisme di jiwa para 
 mahasiswa. Sedangkan zaman kamu, 
jiwa tersebut telah mati dikebiri. Entah 

o l e h 
 s i a p a 

 atau apa.”

 Mengulas 
 beberapa  kalimat 

George Orwell dalam buku nya 
1984, bahwa di dunia ini terdapat 

tiga golongan (tinggi,  menengah, 
rendah). Golongan mene ngah 

dan tinggi akan saling berebut 
 kekuasaan. Kelompok mene ngah, 

 untuk  mengkudeta si tinggi membu-
tuhkan masa dari si rendah. Setelah 
berhasil, si tinggi lengser jadi golongan 
menengah dan golongan menengah 
naik tingkat jadi tinggi. Tapi golongan 
rendah akan tetap jadi golongan rendah 
untuk melengkapi siklus mata rantai 
tersebut.

 
Lalu siapakah si pendosa itu?

Ayahku? Tejo anak dari pengga-
li liang lahat? Atau aku mahasiswa 
yang masih mempertanyakan jati diri? 
 Adakah di antara para ahli agama yang 
disebut pendosa oleh orang-orang 
yang rajin datang ke tempat hiburan? 
Adakah di antara langkah-langkah 
mahasiswa yang bergerak maju tanpa 
mengindahkan cacian yang lainnya?

Definisi dari dosa itu sendiri 
 menjadi bias. Tergantung ke pada 
 siapa kamu bertanya.

Menurutmu, siapakah pendosa itu?

Chantika Rahmi

Indikator/Adhim
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Klik 



Angin menjelajah dengan bebasnya

Berputar-putar di cakrawala

Menyusuri bumi pertiwi

Hadirkan gemerisik syahdu tanpa henti

Di tempat ini aku berdiri

Terpaku pada keindahan yang utuh

Menatap ke langit, kemudian ke bumi

Membuatku lupa pada rasa jenuh

“

Klik 
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