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PRAKATA PENERBIT

Adalah suatu kesyukuran bahwa Allah Yang Maha Bijaksana mengirimkan 
rasa sakit dan gelisah di dalam diri manusia, agar dia sadar tidak ada tempat 
dan suasana yang lebih menenangkan di dunia ini, kecuali menuangkan 
kegelisahan tersebut ke dalam catatan-catatan penting untuk diwariskan ke 
generasi selanjutnya, dengan harapan tidak ada lagi gelisah yang sama yang 
dialami penulis di generasi yang akan datang, dan dengan harapan generasi 
mendatang mampu memecahkan kegelisahan tersebut, sehingga masa depan 
tetap menjadi matahari pagi bagi penuang-penuang kegelisahan di kesunyian 
malam. Tradisi tulis, cetak dan menyebarkan informasi mengantarkan manusia 
ke zaman yang tercerahkan, tanpa perlu mengulangi sakit dan jerih payah 
generasi terdahulu.

Berawal dari pamflet Undangan Menulis, dosen-dosen produktif lintas 
Universitas berkumpul membangun gagasan yang dipantik dari spirit 
Masyarakat Cita; Konsepsi dan Praktik, yang selanjutnya menjadi judul buku 
dari sepuluh artikel yang berhasil terkumpul menjadi bunga rampai. Ulasan 
terkait COVID 19 menjadi topik yang tidak bisa terpisahkan di dalam buku ini, 
bedanya penulis-penulis yang berasal dari berbagai latar-belakang akademik ini 
memiliki corak pandang yang unik dalam mengulik dampak bencana COVID 
19. Wajah positif mananggapi wabah COVID dapat dilirik di artikel-artikel di 
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buku ini, mulai dari strategi mengembangkan ekonomi masyarakat pedesaan 
yang terdampak COVID, hingga upaya menyelamatkan generasi di bidang 
pendidikan melalui strategi pembelajaran di dalam kampus, namun yang tidak 
kalah pentingnya yaitu penelitian medis tentang virus yang mengacaukan 
kehidupan kita setahun terakhir ini. Di luar dari itu juga, ada artikel-artikel 
yang mengulas filsafat islam dan juga strategi mengajarkan kecintaan pada 
lingkungan hidup, dan masih banyak lagi.  

Oleh karena itu suatu kebanggaan Penerbit Liyan Pustaka dipercayakan 
menerbitkan Masyarakat Cita; Konsepsi dan Praktik. Sebab ini sejalan dengan 
visi penerbit yaitu menerbitkan buku yang dapat menjadi matahari pagi untuk 
dunia. Sebab, masyarakat yang berkualitas insan cita hanya akan tercipta di 
bumi pertiwi jika disinari berkali-kali dan berhari-hari oleh matahari pagi 
keilmuan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat untuk semua.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalam       

                  Makassar, Juni 2021

     Penerbit

     Zulkifli Makmur
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PRAKATA

Alhamdulillah, buku ini sampai ke tangan pembaca. Baik yang membacanya 
dalam versi cetak maupun yang mendapatkannya dalam versi eletronik. 
Setelah untaian syukur kepada Allah atas segala nikmatnya sehingga kita bisa 
menyelesaikan buku ini, maka pertama dan utama adalah kesediaan saudara/
saudari semua untuk menyumbangkan bab dalam buku.

Buku ini merupakan kolaborasi kedua, setelah 2020 lalu terbit dalam 
judul Langkah Mewujudkan Insan Cita. Sebagai edisi kedua, selanjutnya 
kita menulis dan bisa terselesaikan buku ini, Masyarakat Cita. Perkawanan 
yang terbangun, tidak saja karena dalam semangat keorganisasian, tetapi juga 
dengan pilihan profesi.

Covid-19 secara global melanda juga memberikan dampak tersendiri 
bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi yang sudah tidak lagi mengenal batasan jarak, usia dan mampu 
memberikan akses kepada siapapun. Kemajuan tersebut tidak lagi mengisolasi 
kehidupan manusia dalam berbagai informasi. Karena itu, lahirlah apa 
yang disebut masyarakat terbuka (open society) dimana terjadi aliran bebas 
informasi, yakni manusia, perdagangan, serta berbagai bentuk-bentuk aktivitas 
kehidupan global dapat menyatukan umat manusia dari berbagai penjuru dunia.

Sektor pendidikan sebagai bagian terpenting dalam dimensi kehidupan 
manusia, sebab pendidikan merupakan palang pintu peradaban. Umat manusia 
haruslah senantiasa berpartisipasi untuk membangun terwujudnya masyarakat 
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cita. Hampir semua masyarakat diseluruh dunia menginginkan kehidupan 
demokrasi partisipatoris, yakni kehidupan masyarakat yang menghendaki 
rakyatnya supaya berkemampuan untuk ikut serta dalam membangun 
masyarakatnya sendiri. Perkembangan demokratisasi masyarakat ini tentunya 
menuntut suatu pendidikan yang sesuai.

Masyarakat yang diinginkan tentunya adalah masyarakat yang damai, 
sejahtera, terbuka, maju, dan modern atau yang lebih dikenal sebagai “Civil 
Society” (Masyarakat Madani), bukan lagi masyarakat totaliter, yakni 
masyarakat yang menginjak-injak akan hak asasi manusianya sendiri. 
Masyarakat madani akan tersusun dari masyarakat-masyarakat madani lokal 
dengan berdasarkan pada kebudayaannya masing-masing yang bersumber 
dari local wisdom. Civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan 
masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, 
kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dan selalu 
mengedepankan sifat kolaboratif.

Masyarakat madani secara teoritis yakni warga Negara saling bekerja 
sama, membangun kekuatan sosial (human capital), jaringan produktif, dan 
solidaritas kemanusiaan bersifat non-negara. Masyarakat cita merupakan 
persatuan dan integritas sosial berdasar pada suatu pedoman atau rujukan 
dalam rumpun persaudaraan. Berbagai Negara, khususnya Indonesia telah 
berupaya untuk mengimplementasikan konsep masyarakat cita yang lebih 
mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal. Mewujudkan masyarakat cita, 
bilamana tercipta tatanan masyarakat yang harmonis, bebas dari kegaduhan, 
eksploitasi, dan penindasan. Selain hal tersebut, masyarakat cita akan terwujud 
jika tatanan dalam kehidupan masyarakat secara komprehensif berdasarkan 
pada nilai-nilai moralitas. Masyarakat satu dengan lainnya menghindari diri 
dari konflik dan permusuhan yang endingnya hanya menyebabkan perpecahan 
dalam bingkaian Bhinneka Tunggal Ika.

Motivasi tinggi, partisipasi aktif, menciptakan kemandirian individu dan 
jiwa yang inovatif dari setiap personality sebagai anggota masyarakat cita. Hal 
ini merupakan upaya nyata bagi setiap individu dalam membangun sebuah 
toleransi sebagai instrument penting dasar lahirnya melahirkan konsensus 
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atau ruang kemandirian dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat cita. 
Ciri masyarakat cita dapat diukur dari terintegrasinya individu-individu 
dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak 
sosial dan aliansi sosial. Menyebarnya kekuasaan, sehingga kepentingan-
kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh 
kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan-kepentingan 
individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu 
memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. 
Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-
individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan 
diri sendiri (individualis). Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan 
lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif.

Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan 
mahasiswa) yang menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat cita yang 
bergerak melalui jalur Moral of Force sebagai katalisator dalam menjembatani 
aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah. 
Namun, setiap gerakan yang dilakukan itu harus berada pada jalur koridor 
yang sebenarnya dan memposisikan diri pada real, realitas, dan objektif serta 
menyuarakan kepentingan masyarakat secara universal. Sebagai bagian dari 
pilar penegak masyarakat madani, maka Perguruan Tinggi memiliki tugas 
utama mencari dan menciptakan ide-ide alternatif, inovatif, kreatif dan 
konstruktif untuk menjawab problematika ummat yang banyak dihadapi oleh 
lower-class society.

     Makassar, 23 Juni 2021

     Tim Penyunting
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Peran BUMDes Menunjang 
Pertumbuhan Ekonomi di 

Kabupaten Enrekang
Penulis: Abdul Karim (STIE AMKOP Makassar)

1. Pendahuluan

Pemulihan ekonomi bangsa harus bertumpu pada pemberdayaan 
masyarakat dibidang ekonomi yang berbasis kerakyatan. Kabupaten Enrekang 
yang memiliki luas wilayah 1.786,01 KM2 dan tepatnya berada pada jantung 
di Sulawesi Selatan dengan jumlah populasi penduduk sebanyak 255.089 jiwa 
((Karim, 2020)a). Luas lahan pertanian cabai yang produktif sekitar 1.093 
ha yang tersebar pada 12 Kecamatan dapat menjadi penopang pertumbuhan 
ekonomi produktif. Dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi masyarakat 
desa di Kabupaten Enrekang. Penduduknya   sebagian   besar   pemeluk   
Agama   Islam   dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian (±65%) 
((Karim, 2020)b). Pemerintah Daerah harus membuatkan regulasi aturan 
dalam bentuk Peraturan Daerah dalam peranan BUMDes di seluruh Desa 
yang jumlahnya 112. Tujuannya ialah untuk meningkatkan laju roda ekonomi 
pada masyarakat berbasis pedesaan dan juga meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa yang muaranya akan berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah ((Karim, 2020)c). 

Desa melalui BUMDes secara kelembagaan merupakan ujung tombak 
pemerintah pusat dalam sistem pemerintahan mempunyai peran penting 
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dalam meningkatkan pembangunan nasional (Adisasmita, 2013). Berbagai 
persoalan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah 
dalam meningkatkan pembangunan secara merata dan sistematis. Banyak 
kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam peningkatan ekonomi, 
karena semakin ketatnya persaingan ekonomi global dengan berbagai faktor 
yang mempengaruhinya, inflasi masih menghantui perekonomian nasional, 
penurunan nilai mata uang terus merangkak dan problematika lainnya yang 
saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional 
(Mustanir & Abadi, 2017).

Untuk meningkatkan pembangunan nasional harus dimulai dari bawah, 
yaitu pembangunan secara bottom up. Pembangunan nasional bisa berhasil 
jika dilakukan dengan mengintegrasikan pembangunan pedesaan sebagai 
ujung tombak pemerintah pusat.  Melalui UU Desa tahun 2014, pemerintah 
sudah menyiapkan berbagai program pendampingan   dan pembangunan desa 
secara menyeluruh. Alokasi Dana Desa sebanyak Rp 1 Milyar setiap desa yang 
telah digelontorkan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam 
rangka pembangunan desa dalam mengoptimalkan pembangunan desanya 
serta memanfaatkan seluruh Potensi Desa, (Chikamawati, 2018).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa sesuai 
dengan UU Desa salah satunya adalah dengan melakukan terobosan akselerasi 
melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dirancang 
untuk meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. 
BUMDes sebagai lumbung ekonomi desa harus dilakukan secara integrasi 
antara pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat desa. BUMDes bisa 
saja menjadi sentral ekonomi pedesaan, sehingga dapat menghasilkan produk 
unggulan desa yang dapat dipasarkan ke dunia international. BUMDes sebagai 
badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan 
pada sektor ekonomi masyarakat. BUMDes sebagai sebuah program yang 
dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 
lebih baik.

Sebagai badan usaha desa, BUMDes tentunya harus dikelola secara bersama 
untuk kepentingan bersama. BUMDes menjadi sumber usaha masyarakat 
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dalam memaksimalkan potensi yang ada di desa. Pada pembahasan di atas 
sudah disinggung bahwa BUMDes menjadi pilot project dalam meningkatkan 
hasil potensi desa menjadi produk unggulan yang dapat menembus pasar 
internasional. 

Letak peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
antara lain: (1) identifikasi potensi desa; (2) pemetaan usaha unggulan desa; 
(3) membangun sentra ekonomi yang terintegrasi; dan (4) memasarkan produk 
unggulan desa, (Hayat, 2013). BUMDes merupakan pilar pembangunan 
desa yang digalakkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat pedesaan. Sebagai sebuah sentral ekonomi desa, diharapkan 
BUMDes mempunyai peran dalam pembangunan desa yang berkelanjutan, 
pemberdayaan masyarakat desa, dan peningkatan terhadap ekonomi desa. 

Ekonomi pedesaan harus dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki. 
Potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya infrastruktur, 
dan sumber daya struktur. Persoalan kesejahteraan masyarakat desa bermula 
dari tingkat ekonomi masyarakat desa yang rendah. Strategi pembangunan 
desa harus dilakukan secara komprehensip dengan berbagai potensi yang 
dimilikinya.  Kualitas sumber daya manusia desa juga perlu untuk terus 
ditingkatkan dengan berbagai program dan pendampingan. Goal yang 
diharapkan adalah terciptanya masyarakat desa yang mandiri, berdaya saing, 
sejahtera dan berkualitas, (Alwi, 1997).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, 
selanjutnya disebut BUMDes. Badan usaha secara seluruh ata sebagian besar 
modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan Desa. BUMDes bergerak dalam bidang sosial dan ekonomi guna 
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa ini sangat erat 
kaitannya dengan masyarakat karena badan usaha ini sebagai penyedia layanan 
bagi masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan guna untuk mengembangkan perekonomian 
di desa. Potensi-potensi desa yang dikelola dengan baik akan menambah 
pendapatan pedesaan, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 



4 Masyarakat Cita

masyarakat di pedesaan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang belum 
dikelola.   Selain   itu, dapat   memperbaiki   fasilitas   penunjang di pedesaan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih sepesifik lagi, BUMDes merupakan lembaga desa yang bergerak 
dalam bidang sosial ekonomi serta berfungsi sebagai penyedia layanan, 
khususnya terhadap masyarakat desa. Fokus utama dari BUMDes ini adalah 
bidang usaha di desa. BUMDes menjadi penting perannya mengingat dalam 
pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang, tentunya tidak akan 
jauh kaitannya dengan isu pengentasan kemiskinan. Dalam persepektif 
kemandirian ekonomi, ekonomi desa memiliki alternatif kelembagaan yang 
rasional dan unik. Desa seringkali dipandang sebagai suatu bagian kecil, 
terbelakang dan begitu lemah. Oleh karenanya, perlu adanya suatu badan yang 
dapat mengubah cara pandang masyarakat mengenai adanya peran penting 
sebuah desa dalam suatu perekonomian.

2. Pembahasan
A. Sektor pertanian dalam menopang perekonomian di Kabupaten 

Enrekang

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian 
di Kabupaten Enrekang. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar 
terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang. 
Sejak tahun 1998 hingga 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap total 
Produk Domestik Regional Bruto berada di atas 47% (BPS. 2020). Ini 
membuktikan perekonomian sebagian besar penduduk masih bertumpu pada 
sektor pertanian. Kontribusi sektor pertanian dalam mendukung perekonomian 
di Kabupaten Enrekang sebesar 48,09 persen. 

Pada masa pandemi Covid-19, sektor pertanian masih memberikan 
kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan sektor 
lainnya. Produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang mencapai 13.432,67 
ton per tahun dan areal dengan produksi tertinggi ada di Kecamatan Anggeraja 
yang mencapai 4.949,51 ton per tahun dengan luas tanaman 399 hektar. 
Selain bawang merah, cabai, kentang, tomat, daun bawang, beras endemik 
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pulu ‘mandoti, jahe, kubis, dan kopi merupakan hasil pertanian yang menjadi 
penunjang pergerakan ekonomi selama Pandemi.

Sektor pertanian merupakan sektor utama perekonomian masyarakat 
Kabupaten Enrekang karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam 
yang memadai. Ketersediaan lahan subur memungkinkan berkembangnya 
berbagai komoditas, baik tanaman pangan, maupun hortikultura serta berbagai 
komoditas pertanian lainnya. Kontribusi besar sumber daya alam dalam 
pembangunan sektor pertanian tercermin dari luas panen/luas lahan yang 
digunakan untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Luas panen 
sawah tahun 2002 seluas 8.157 hektar dengan tingkat produksi 37.762.340 
kilogram.

Produksi bawang merah mencapai 13.432,67 ton per tahun dengan luas 
tanam 399 hektar, produksi cabai merah mencapai 5.561,59 ton per tahun 
dengan luas tanam 229 hektar. Komoditi kentang mencapai 2.712,40 ton per 
tahun dengan luas tanam 155 hektar, tomat dengan total produksi 2.226,62 ton 
per tahun. Produksi wortel mencapai 2.226,39 ton per tahun dengan luas lahan 
pertahun, produksi daun bawang mencapai 8.929,05 ton per tahun dengan 
luas tanam 583 hektar. Jahe dengan produksi mencapai 208,43 ton per tahun 
dengan luas tanam 87 hektar. Kubis dengan total produksi mencapai 7.089,43 
ton per tahun dengan luas tanam 37 hektar. Kopi dengan total produksi 2.041 
ton per tahun dengan luas lahan tanam 3.424 hektar. Sedangkan hamparan kopi 
di wilayah timur Kabupaten Enrekang yaitu Bungin diperkirakan memiliki 
luas 1.057 hektar.

Krisis pandemi Covid-19 harus diimbangi dengan memperkuat 
pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi daerah masing-
masing. Penguatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat 
dalam memenuhi konsumsi rumah tangga dan membuka peluang usaha dan 
pekerjaan bagi masyarakat perkotaan yang di-PHK akibat melemahnya daya 
beli masyarakat perkotaan akibat menurunnya jumlah pendapatan belanja.

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu sentra bawang merah 
terbesar di Indonesia dan telah menyumbang 800.723 kuintal pada tahun 
2019 (Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020). Saat Pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kabupaten Enrekang mencanangkan 3.000 hektare. Kebijakan 



6 Masyarakat Cita

tersebut ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan stok 
pangan nasional dan mendukung perekonomian daerah. Memasuki panen 
raya pada Februari-April 2020, hasil bawang merah yang dihasilkan petani di 
Kabupaten Enrekang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di Sulawesi 
Selatan. Namun komoditas tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan di luar 
provinsi seperti Kalimantan, Papua, Manado, Palu, Kendari, bahkan sebagian 
Pulau Jawa ((Karim, 2020)e).

No. Kecamatan Daerah 
pemukiman 

(hektar are)

Persentase (%) Area/Kecamatan 
(KM2)

1 Maiwa 344.83 11.47 392.87
2 Bungin 61.49 2.05 236.84
3 Enrekang 335.85 11.18 291.19
4 Cendana 90.00 2.99 91.01
5 Baraka 553.48 18.42 159.15
6 Buntu Batu 203.44 6.77 126.65
7 Anggeraja 184.44 6.14 125.34
8 Malua 240.18 7.99 40.36
9 Alla 300.74 10.01 34.66
10 Curio 409.48 13.62 178.51
11 Masalle 176.34 5.87 68.35
12 Baroko 105.08 3.50 41.08
Kabupaten Enrekang 3,005.34 100.00 178.601

Kabupaten Enrekang secara administratif terdiri dari 12 kecamatan yang 
tersebar di 112 desa dan 14 kecamatan dengan luas wilayah sekitar 1.784,93 
KM² atau 178.601 hektar. Luas wilayah Kabupaten Enrekang ± 2,83 persen 
dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Berikut luas efektif 
menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang tahun 2020.

Tabel 1. Luas wilayah berdasarkan Kecamatan

    Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang, 2020 (diolah).



7Masyarakat Cita

Secara umum topografi Kabupaten Enrekang terbagi atas perbukitan 
kapur yang membentang di bagian utara dan tengah, serta Kabupaten Enrekang 
memiliki lembah yang curam, dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 mdpl dan 
tidak memiliki kawasan pantai. Secara umum topografi Kabupaten Enrekang 
didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,86 persen dari luas 
wilayah, sedangkan wilayah datar hanya sekitar 15,04 persen.

Dalam rangka meningkatkan jumlah produksi pertanian dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang ((Karim dkk., 
2020)f). Pemerintah daerah telah membuat peraturan tentang pola ruang 
pertanian di wilayah Kabupaten Enrekang dimana lokasi-lokasi potensial untuk 
persawahan, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar dikelompokkan menjadi satu 
yaitu lahan pertanian tanaman pangan unggulan. Padi sawah dikategorikan 
menjadi komoditas unggulan tanaman pertanian lahan basah, sedangkan 
jagung, kacang tanah, dan ubi jalar dikategorikan sebagai tanaman pertanian 
unggulan lahan kering. Hal ini ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Luas lahan pertanian produktif di Kabupaten Enrekang

No. Kecamatan

Lahan basah

(hektar are)

Persentase 
(%)

Lahan kering

(hektar are)

Persentase

(%)

1 Alla 214.89 4.19 - -

2 Anggeraja 85.62 1.67 - -

3 Baraka 1,247.62 24.35 - -

4 Baroko 135.12 2.64 - -

5 Bungin 103.38 2.02 - -

6 Buntu Batu 505.02 9.86 - -

7 Cendana 1,088.83 21.25 531.51 4.81

8 Curio 591.87 11.55 - -

9 Enrekang 505.88 9.87 1,231.10 11.15

10 Maiwa 287.79 5.62 9,276.31 84.03

11 Malua 324.61 6.34 - -

12 Masalle 33.07 0.65 - -

Total 5,123.70 100.00 11,038.92 100.00

          Sumber: Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Enrekang, 2020 (diolah).

Pemanfaatan lahan produktif merupakan upaya pemerintah daerah untuk 
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meningkatkan produksi pertanian dan menciptakan investasi yang efisien 
serta mengurangi jumlah pengangguran yang telah mencapai 11 juta jiwa di 
Indonesia pada masa pandemi global. Dampak inflasi yang tinggi dalam jangka 
panjang akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan 
nilai mata uang. Inflasi yang tinggi juga menyebabkan harga barang dalam 
negeri relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan harga barang impor. Inflasi 
ekonomi yang tidak stabil akan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku 
ekonomi (Batubara, 2006). Hal inilah yang diambil oleh para pengambil 
kebijakan di Kabupaten Enrekang dalam menciptakan arus pembangunan 
lintas sektor dan sub-sektor serta meningkatkan kegiatan ekonomi dalam 
mendukung kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Enrekang umumnya bersumber 
dari komoditas unggulan antara lain; Beras dengan total produksi 60.865,37 ton 
yang merupakan peluang investasi bagi industri pengolahan beras, sehingga 
diperlukan investasi yang dapat mendorong perkembangan industri beras. 
Selanjutnya komoditas jagung dengan total produksi 104.913,62 ton menjadi 
peluang investasi untuk jajanan berbahan dasar jagung, sehingga investasi 
diarahkan untuk pengembangan industri jagung. Komoditi tertinggi saat ini 
adalah bawang merah dengan total produksi 1.116.123 ton, sehingga menjadi 
peluang investasi berupa industri pengolahan bawang merah sehingga nilai 
tambah komoditas tersebut dapat meningkat.

Pembangunan daerah di Kabupaten Enrekang pada sektor pertanian ke 
depan tidak hanya dihadapkan pada penyelesaian permasalahan yang ada 
tetapi juga dapat menjadi kekuatan baru dalam pengentasan kemiskinan 
di Kabupaten Enrekang yang saat ini mengalami peningkatan selama masa 
Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di daerah 
dituntut tidak hanya untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing 
tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah 
dan pemberdayaan masyarakat. Tantangan ini merupakan kerja keras semua 
pihak jika kita ingin pertanian kita menjadi motor penggerak peningkatan 
kesejahteraan masyarakat dan dapat menjadi motor penggerak pembangunan 
daerah dan nasional (Canzanelli, 2001).
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Ketersediaan industri pertanian merupakan komponen penting 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Enrekang. Meningkatkan nilai 
tambah industri lokal untuk meningkatkan daya saing ekonomi yang harus 
ditingkatkan. Industrialisasi percepatan dilakukan melalui lima strategi utama. 
Pertama, hilirisasi komoditas pertanian sebagai bahan baku menjadi produk 
yang memiliki nilai tambah di dalam negeri, terutama di daerah; Kedua, 
mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri; 
Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. 
Keempat, mempercepat proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan 
kendala birokrasi, dan kelima meningkatkan integrasi pasar domestik. Hilir 
komoditas bertujuan untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kapasitas 
pengolahan, dan meningkatkan kapasitas pasar. Dengan demikian akan 
menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta memberikan 
lapangan kerja dan peluang usaha. Komoditi hilir yang akan dikembangkan 
merupakan program hilir berbasis sektor pertanian meliputi pertanian tanaman 
pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan (Desi dkk., 2021).

B. Rancangan model pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan

Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan 
pedesaan dan berbagai pengalaman kegagalan proyek pemerintah, diperlukan 
sebuah pendekatan baru yang mampu mensinergikan antara pembangunan 
pedesaan dan peningkatan daya saing yang mampu memberdayakan 
ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk 
menjawab permasalahan ini adalah Local Economic Development (LED) atau 
pembangunan ekonomi lokal (Fatimah, 2018). Local Economic Development 
(LED) berusaha melakukan upaya pemanfaatan sumber daya yang ada yaitu 
sumber daya fisik, manusia dan kelembagaannya. Dalam istilah lain, Local 
Economic Development (LED) merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal 
lokal guna untuk pengembangan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini 
diharapkan akan ada sinergi antara pembangunan pedesaan yang menyeluruh 
dan mampu meningkatkan daya saing desa.
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Seiring banyaknya sektor UMKM yang tidak beroperasi, maka dipastikan 
angka pengangguran pada bulan Mei 2020 akan mengalami lonjakan yang 
signifikan dari tahun sebelumnya. Klaster ekonomi merupakan sekumpulan 
usaha atas produk barang/jasa tertentu dalam suatu wilayah, yang membentuk 
kerjasama dengan usaha pendukung dan usaha terkait untuk menciptakan 
efisiensi kolektif berdasarkan kearifan lokal guna mencapai kesejahteraan 
masyarakat ((Karim dkk., 2021)g). Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 
tersebut dalam klaster harus menunjukkan kesatuan hubungan aktivitas khusus 
antara berbagai perusahaan (companies), pemasok (suppliers), jasa pelayanan 
(service providers), dan institusi kelembagaan (associated institutions) yang 
terkonsentrasi secara geografis pada suatu wilayah baik regional maupun 
nasional (Carter dkk., 2013). 

Oleh karena itu, klaster merupakan elemen penting dalam perumusan 
kebijakan ekonomi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, peluang pasar, dan 
bisnis. Batasan klaster ekonomi menurut definisi tersebut relatif komprehensif 
atau utuh karena klaster dapat dijabarkan kedalam alur input, proses dan output 
atau hasil dari pengembangan klaster secara jelas. Input dalam klaster terdiri 
dari sekumpulan usaha atas produk/jasa tertentu sebagai usaha industri inti, 
usaha pendukung (industri pendukung dan lembaga pendukung), dan usaha 
terkait seperti usaha yang bisa dikerjasamakan dengan usaha inti di luar usaha 
pendukung. 

Menurut prosesnya, klaster ekonomi merupakan kerjasama yang mampu 
menciptakan efisiensi kolektif. Usaha inti saling berhubungan secara intensif 
dan membentuk kemitraan dengan industri pendukung dan usaha terkait 
dengan didukung oleh jasa-jasa/prasana pendukung ((Maddatuang dkk., 
2020)a). Dengan demikian akan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya 
transaksi, menciptakan aset secara kolektif, dan meningkatkan inovasi 
sehingga bermanfaat untuk mendorong spesialisasi produk (bahkan proses) 
dan mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. 
Dalam output yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat (Hutagaol, 2001). Tujuan terakhir dari penetapan kebijakan klaster 
bukan hanya untuk kemajuan dunia usaha tetapi juga masyarakat secara luas 
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akan diuntungkan antara lain melalui tersedianya produk/jasa yang berkualitas 
dengan harga yang terjangkau, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan 
pendapatan masyarakat, penyerapan bahan baku lokal dan terjaganya 
keseimbangan lingkungan sekitar. 

Dengan demikian klaster juga akan menjaga tiga pilar keberhasilan dunia 
usaha, yang dikenal dengan sebutan 3P yaitu profit (keuntungan), people 
(kesejahteraan), dan planet (lingkungan). Berdasarkan implementasinya, 
klaster ekonomi paling tidak mengandung tiga unsur, yaitu: (1) kedekatan 
geografis, mencakup kegiatan lintas komoditas dan lintas sektoral; (2) 
kesatuan sektor industri, meliputi kegiatan lintas daerah dan komoditas; dan (3) 
kesamaan komoditas yang berkaitan dengan kegiatan lintas daerah (Lindawati 
& Puspita, 2015). 

Dalam klaster ekonomi terkandung beberapa prinsip (OECD, 1998 
dalam Iqbal dan Anugrah, 2009). Prinsip-prinsip tersebut adalah: (1). Skala 
ekonomi (economic scale) berorientasi regional, bukan bersifat pendekatan 
tunggal terhadap komunitas atau institusi tertentu (not a single community 
or jurisdiction). (2). Tantangan ekonomi (economic challenge) menjawab 
tantangan kebutuhan restrukturisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan 
efektifitas penggunaan masukan (input) ekonomi. (3). Titik tumpu ekonomi 
(economic focus) memiliki visi berorientasi pengembangan kelompok klaster 
regional (regional cluster portfolio), bukan hanya semata mengembangkan 
industri atau perusahaan tertentu. (4). Kepemimpinan dan proses strategi 
(leadership and strategy process) memiliki pimpinan dan organisasi yang 
peduli terhadap pengembangan ekonomi regional melalui proses pedekatan 
komprehensif dan kolaboratif terhadap aneka bentuk industri dan institusi. 
(5). Kapasitas dalam mengambil tindakan (capacity to take action) mengambil 
tindakan secara regional melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya teknis 
dan keuangan dengan tujuan memperoleh manfaat buat kepentingan bersama. 
Dalam pembangunan pedesaan, klaster dapat dikategorikan sebagai hubungan 
interdependensi antara wilayah desa itu sendiri dan daerah sekitarnya (termasuk 
perkotaan) ((Karim, 2020)d). 

Oleh karena itu, klaster yang hendak dibentuk seyogianya sejalan dengan 
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kebijakan Local Economic Development (LED). Langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi lokal, analisis, 
penetapan produk unggulan dan kesepakatan klaster, penyusunan rencana 
tindak dan bisnis klaster, dan pengembangan klaster. Identifikasi dan pemetaan 
kondisi ekonomi lokal ditujukan untuk mengidentifikasi potensi lokal, 
faktor-faktor pendukung, serta lingkungan strategis yang diperlukan sebagai 
pengungkit pengembangan klaster dan produk unggulan. Identifikasi klaster 
juga harus merefleksikan potensi-potensi yang berkaitan dengan permintaan 
pasar, perekonomian, manfaat bagi rumah tangga miskin, dampak berganda 
bagi perekonomian, dan keberhasilan. 

Pendekatan yang paling representatif untuk mengetahui potensi-potensi 
tersebut adalah melalui kegiatan penelitian. Kegiatan pemetaan kondisi 
ekonomi lokal ini dapat menggunakan pendekatan model Rapid Appraisal 
Techniques for Local Economic Development (RALED) Bappenas yang 
diperkaya dengan analisis pengaruh Local Economic Development (LED) 
terhadap pembangunan daerah. Analisis klaster dilakukan dalam usaha untuk 
mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan daerah. Kriteria utama 
penentuan produk unggulan ini adalah produk yang memiliki nilai tambah 
yang besar, memiliki multiplier usaha lokal yang luas, serta memiliki daya 
saing dalam bisnis usaha domestik maupun internasional.

Untuk menggali informasi multiplier effect dan nilai tambah usaha setiap 
produk lokal dilakukan analisis value chain proses produksi masing-masing 
produk usaha. Selain itu, analisis klaster juga harus mengacu pada konsep yang 
melandasinya. Konsep dan implementasi analisis klaster meliputi: (1) orientasi 
pasar dengan fokus pada mekanisme efektifitas penawaran dan permintaan; 
(2) inklusif dengan cakupan kegiatan fasilitasi lembaga ekonomi terkait; (3) 
kerjasama dalam solusi permasalahan secara kolaboratif and partisipatif; (4) 
strategis dalam rangka memotivasi dedikasi kerja para pemangku kepentingan; 
dan (5) nilai tambah bagi pendapatan lokal (Hayat, 2013). Kelima konsep dan 
implementasi analisis klaster tersebut merupakan pengejawantahan dari hasil 
identifikasi dan pemilihan klaster sebagaimana telah diuraikan di atas. 

Setelah analisis klaster, langkah berikutnya adalah penetapan dan 
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kesepakatan klaster berdasarkan produk unggulan daerah dapat berupa 
beberapa produk dan klaster usaha yang berpotensi paling baik dan memiliki 
daya saing usaha untuk mendukung Local Economic Development (LED) di 
daerah. Untuk mendukung pengembangan klaster, diperlukan rencana tindak 
dan bisnis klaster terdiri dari program prioritas strategis yang dilakukan dalam 
rangka mendukung fokus kegiatan pengembangan klaster dan produk unggulan 
daerah. Setelah itu baru dilakukan pengembangan klaster. Langkah-langkah 
pengembangan klaster mencakup: (1) mobilisasi para pemangku kepentingan 
dalam kaitannya dengan pengembangan minat dan partisipasi; (2) diagnosis 
atau penilaian klaster dalam hubungannya dengan ketersediaan prasarana dan 
sarana perekonomian; (3) strategi kerjasama dalam bentuk pengorganisiran 
perusahaan di setiap klaster; dan (5) implementasi berupa pengembangan 
dedikasi peserta kelompok kerja klaster dan para pemangku kepentingan.

Pendapatan masyarakat yang selama ini pada sektor non formal yang jumlah 
lebih dominan dibandingkan sektor formal berdasarkan data angkatan kerja di 
Indonesia. Upaya pertama, pemerintah telah mengalokasikan APBN sebanyak 
Rp. 405.1 T dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 pada 4 bidang 
kebijakan yakni: Kesehatan sebanyak Rp. 75 triliun dengan perinciannya: 
a) Subsidi iuran untuk penyesuaian tariff Pekerja Bukan Penerima Upah dan 
Bukan Pekerja sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 
dengan besaran Rp. 3 triliun. b) Insentif tenaga medis pusat dan daerah senilai 
total Rp. 5.9 triliun. c) Santunan kematian untuk tenaga kesehatan senilai Rp. 
300 miliar.  d) Belanja Penanganan Kesehatan untuk Covid-19 sebesar Rp. 
65.8 triliun. Upaya Kedua, Jaring Pengaman Sosial, Pertama sebanyak Rp. 
110 triliun, dengan alokasi perinciannya yakni, a) Penambahan penyaluran 
Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) senilai Rp. 8.3 triliun. b) Tambahan sembako untuk 4.8 juta KPM (dari 
15.2 juta menjadi 20 juta KPM) sebesar Rp. 10.9 triliun. c) Tambahan Kartu 
Pra Kerja sebesar Rp. 10 triliun. d) Diskon tarif listrik untuk pelanggan 450 
VA dan 900 VA sebesar Rp.3.5 triliun. e) Tambahan insentif perumahan bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp.1.5 triliun. f) Program 
Jaringan Pengaman Sosial lainnya sekitar Rp. 30.8 triliun. Selain hal tersebut 
diatas pemerintah juga mengalokasi pada bidang Kedua, cadangan untuk 
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pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar/logistik sebesar Rp. 25 triliun. 
Ketiga, penyesuaian anggaran pendidikan untuk penanganan Covid-19 senilai 
Rp. 20 triliun. Upaya ketiga yaitu perpajakan. Perpajakan dan Stimulus KUR 
memperoleh alokasi Rp. 70.1 triliun. Alokasi dengan perincian a) cadangan 
perpajakan/Ditanggung Pemerintah (DTP) lainnya senilai Rp. 64 triliun (Pajak 
ditanggung pemerintah untuk PPh Pasal 21 dan PPN, senilai Rp. 52 triliun 
dan Bea Masuk DTP sebesar Rp. 12 triliun. b) stimulus Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) dengan nilai Rp. 6.1 triliun.

Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp.150 triliun 
didistribusikan melalui kebijakan pembiayaan dalam rangka mendukung 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional, termasuk stimulus untuk ultra mikro. 
Pelibatan Perguruan Tinggi secara universal saat ini belum dilakukan oleh 
pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sehingga 
model penanganan pencegahan penyebaran masih cenderung terkesan lambat 
dan tak terformulasi disesuaikan dengan time schedule. 

Jika dirasionalisasikan berdasarkan jumlah Perguruan Tinggi pada data 
akurasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kemenag RI, jumlah 
perguruan tinggi di Indonesia sebanyak 4.586 terbagi dalam PTN, PTS, PTD dan 
PTN/PTS di bawah naungan Kemenag. Jumlah dosen aktif sebanyak 279.844 
orang dengan rasio kuantitas jumlah mahasiswa sebanyak 7.5 juta orang. 
Dengan jumlah mahasiswa yang mencapai 7.5 juta orang tersebut, tersebut 
pada semua jenjang masyarakat, dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Jika 
potensi perguruan tinggi dan seluruh citivitasnya dilibatkan secara terstruktur 
dan formal dari pemerintah, maka tindak penanganan penyebaran wabah 
Covid-19 akan cepat terukur formulasi simulasi penangannya.

C. Peran BUMDes sebagai sarana kemandirian ekonomi desa di 
Kabupaten Enrekang

Era desentralisasi saat ini sangat spesifik, hingga mencakup lingkup 
pemerintahan daerah terkecil yaitu desa. Kebijakan pemerintah terkait otonomi 
desa bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan melalui peningkatan 
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pendapatan dari potensi lokal yang dimiliki tiap-tiap desa. Kewenangan 
pemerintah desa untuk mengelola sendiri pembangunan desa dibuktikan dengan 
adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, 
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes bergerak dalam 
bidang sosial dan ekonomi.

Badan usaha desa ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena 
badan usaha ini sebagai penyedia layanan bagi masyarakat untuk melibatkan 
masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan 
guna untuk mengembangkan perekonomian di desa. Potensi-potensi desa 
yang dikelola dengan baik akan menambah pendapatan pedesaan, sehingga 
dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di pedesaan 
dengan memanfaatkan sumber daya alam yang belum dikelola. Selain itu, 
dapat memperbaiki fasilitas penunjang di pedesaan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Dalam persepektif kemandirian ekonomi, ekonomi desa memiliki alternatif 
kelembagaan yang rasional dan unik. Yang mana desa seringkali dipandang 
sebagai suatu bagian kecil, terbelakang dan begitu lemah. Oleh karenanya 
perlu adanya suatu badan yang dapat mengubah cara pandang masyarakat 
mengenai adanya peran penting sebuah desa dalam suatu perekonomian.

Secara teoretis dan empiris, menunjukan bahwa dalam sistem kelembagaan 
BUMDes mengacu pada:

1) Kepuasan maksimal sebagai tujuannya, serta keuntungan maksimal.
2) Masyarakat cenderung beranggapan bahwasanya BUMDes secara rasional 

lebih sebagai perkumpulan kelompok, dengan menjadkan modal sosial 
sebagai dasar kepentingan dan prioritas individu.

3) Struktur organisasi BUMDes berada diluar sistem pemerintahan desa, 
sehingga tidak selalu stabil dan efisien dalam memberikan pelayanan 
kepada warga desa.
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4) Warga desa yang ditugaskan sebagai badan perlengkapan/pengurus lebih 
banyak motivasi dan orientasi berdasarkan non material, yakni rasa 
hormat, penghargaan secara sosial dan politik daripada ekonomi.

Penelitian di atas menunjukan bahwasanya konsep adanya BUMDes sudah 
berjalan dengan baik, yang mana orientasi serta prioritas utama dari adanya 
lembaga tersebut bukan hanya berpatokan pada keuntungan material semata, 
melainkan sudah mengarah pada kepentingan sosial. Namun demikian perlu 
adanya persiapan yang lebih matang jika nantinya operasionalisasi BUMDes 
diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Hal tersebut bertujuan agar 
masyarakat dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang 
memiliki dua fungsi ini, yaitu komersial dan sosial (Ismail dkk., 2016). 
Namun, tidak menyimpang dari karakteristik desa serta nilai-nilai hidup yang 
ada di dalamnya. Persiapan yang paling tepat dilakukan adalah sosialisasi, 
pendidikan dan pelatihan pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap peningkatan standar kehidupan masyarakat desa.

Konsep di atas masih perlu disempurnakan lagi dengan cara adanya modal 
kerjasama (kemitraan) yang tepat, serta dapat dilaksanakan oleh BUMDes 
dengan pasar-pasar desa yang ada di wilayah kabupaten, serta dengan cakupan 
pasar yang lebih luas jikalau masih ada kemungkinan. Strategi kemitraan 
yang digunakan oleh BUMDes dapat berupa kemitraan terpadu dan intensif. 
Pentingnya kemitraan BUMDes dengan lembaga lainnya dijadikan sebagai 
penunjang dari terlaksannya program-program serta kegiatan yang telah dan 
akan dilaksanakan BUMDes tersebut (Kurniasih & Wijaya, 2017).

Sebuah penelitian, oleh Chikamawati (2015), memaparkan mengenai 
peran BUMDes dalam menyejahterahkan masyarakat antara lain: (1) 
mengidentifikasi potensi desa, (2) melakukan pemetaan terhadap usaha 
unggulan desa, (3) membangun sentra ekonomi yang terintegrasi, dan (4) 
melakukan pemasaran produk unggulan yang dihasilkan oleh usaha desa. 
Adapun perbedaan BUMDes dengan lembaga ekonomi lainnya yaitu terletak 
pada permodalan yang diatur dalam kebijakan, dimana permodalan BUMDes 
memiliki komposisi dari masyarakat sebanyak 49% dan 51% dari pemerintah 
desa. Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
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pasal 90, bahwa pemerintah baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/
kota, memberikan akses permodalan berupa hibah, pendampingan teknis dan 
akses pasar (Maddatuang dkk, 2021).

Berikut data BUMDes yang aktif pada 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten 
Enrekang, yakni Kecamatan Alla, Anggeraja, Baraka, Buntu Batu, Curio dan 
Malua. Berikut nama-nama desa pada setiap kecamatan:

Tabel 3. Daftar BUMDes yang aktif berdasarkan pendapatan di 6 Kecamatan 

No Kecamatan Desa Jumlah (Rp)

1 Alla

Bolang 5.715.600,-
Taulo 1.256.200,-

Jumlah 6.871.800,-

2 Anggeraja

Bamba Puang 6.800.000,-
Mendatte 737.700,-

Jumlah 7.537.700,-

3 Baraka

Tirowali 4.000.000,-
Janggurara 14.700.000,-
Kadingeh 998.077,-

Jumlah 19.698.077,-

4 Buntu Batu

Buntu Mondong 3.285.000,-

Eran Batu 1.800.000,-

Langda 1.916.150,-

Latimojong 8.000.000,-

Jumlah 15.001.150,-

5 Curio

Buntu Barana 4.000.000,-
Mekkala 3.000.000,-
Sangilepongan 8.260.000,-

Jumlah 15.260.000,-
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6 Malua

Kolai 21.978.000,-
Rante Mario 416.700,-

Jumlah 22.394.700,-
Total (1+2+3+4+5+6) 86.763.427,-

      Sumber: Data primer, 2021 (diolah). 

Berdasarkan pada data tabel diatas total jumlah desa yang telah aktif 
lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari 6 (enam) Kecamatan yang 
menjadi fokus lokasi penelitian dari penulis. Adapun jumlah Desa sebanyak 
16 Desa yang telah aktif BUMDes nya berdasarkan pada data Pendapatan Asli 
Desa (PADes) tahun 2020 pada Kementerian Desa RI dan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Enrekang. Secara akumulasi jumlah 
desa pada 6 (enam) Kecamatan tersebut, sebanyak 55 Desa. Berikut grafik 
gambar perbandingan jumlah desa yang telah aktif dan belum aktif lembaga 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Gambar 1. BUMDes yang aktif dan belum aktif di 6 Kecamatan

Sumber: Data primer. 2021 (diolah).

Desa saat ini merupakan ujung tombak dalam pembangunan kesejahteraan 
masyarakat. Desa memiliki sumber daya yang dapat memberikan 
kebermanfaatan bagi peningkatan ekonomi masyarakatnya. Banyak 



19Masyarakat Cita

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan 
pembangunan ekonomi di desa, salah satunya yaitu dengan pembentukan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari kekayaan desa.

BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan 
meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. 
Selain itu, BUMDes juga bertujuan untuk mengembangkan rencana kerja 
sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang 
dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, 
membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (Ridlwan, 
2014).

Sayangnya, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi selama 
berjalannya BUMDes seperti manajemen pengelolaan produk, permodalan, 
SDM yang kurang terampil, pemasaran, pemenuhan standar kesehatan dan 
produk halal, akuntansi dan perpajakan, serta investasi.  Selain itu, BUMDes 
juga butuh keunggulan kompetitif atau dalam hal ini BUMDes harus 
unggul dibanding kompetitor melalui karakteristik serta sumber daya yang 
dikelolanya. Hal ini perlu dilakukan oleh BUMDes dalam rangka mewujudkan 
masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri. Oleh karena itu, BUMDes perlu 
mengembangkan suatu strategi yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat 
desa yang sejahtera dan mandiri. Namun,  pentingnya pengelolaan BUMDes 
di daerah kadang belum disadari oleh BUMDes atau bahkan oleh pemerintah 
daerah itu sendiri.

Salah satu upaya pemerintah daerah dalam mengelola, mengatur dan 
membuat strategi pengembangan BUMDes yang berdaya saing adalah dengan 
membuat strategi pengembangan model tetrapreneur. Tetrapreneur merupakan 
sebuah teori dalam melakukan pengembangan dan peningkatan usaha dengan 
menggunakan pendekatan-pendekatan melalui 4 (empat) faktor dasar yang 
terdiri dari Chainpreneur,  Marketpreneur,  Qualitypreneur, dan Brandpreneur 
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(Agunggunanto & Kushartono, 2016).

Chainpreneur atau yang disebut dengan Rantai Wirausaha merupakan suatu 
pendekatan untuk menggambarkan bagaimana kondisi suatu kewirausahaan 
dengan menggunakan filosofi rantai pasokan atau yang saat ini lebih dikenal 
dengan istilah Supply Chain. Supply Chain sendiri merupakan suatu filosofi 
yang menjelaskan tentang siapa saja pihak yang terlibat dalam pemenuhan 
permintaan konsumen, baik itu secara langsung maupun tidak langsung 
(Fatimah, 2018). Tujuannya adalah di setiap Supply Chain yang ada harus 
mampu dimaksimalkan nilai keseluruhan yang akan dihasilkan nantinya, 
nilai itulah yang nantinya dikenal sebagai surplus supply chain (Rahmatika, 
2020). Marketpreneur atau Pasar Wirausaha merupakan sebuah sudut pandang 
yang inovatif untuk mengenali serta mengindentifikasi kebutuhan para 
pengusaha di setiap tahapannya untuk memenuhi keinginan, kebutuhan dan 
harapan dari para konsumen. Konsumen tidak terbatas hanya bagi mereka 
yang berinteraksi langsung atau membeli barang atau jasa. Untuk mencapai 
dan mempertahankan profitabilitas, bisnis telah menemukan bahwa mereka 
harus menghasilkan produk yang berkualitas, beroperasi secara efisien, 
dan bertanggung jawab sosial dan etis dalam berurusan dengan konsumen, 
karyawan, investor, regulator pemerintah, dan masyarakat (Rahmatika, dkk. 
2020). Qualitypreneur atau Kualitas Wirausaha yang dikembangkan oleh Sower 
pada tahun 2011. Qualitypreneur merupakan sebuah rekomendasi bagaimana 
seorang pengusaha mampu menghasilkan usaha yang berkualitas sehingga 
dapat bertahan dengan segala keadaan. Biasanya ukuran untuk menilai tingkat 
kualitas sebuah usaha dilihat dari karakteristik dan inovasi yang dimiliki 
wirausaha dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya (Arman dkk., 2006). 
Brandpreneur atau Merek Usaha merupakan pendekatan berkaitan dengan nilai 
merek suatu produk yang ada di pasar ekonomi. Benchmarking adalah salah 
satu teknik wirausaha global yang terkenal untuk mendorong pertumbuhan 
usaha melalui pendekatan nilai merek sehingga dengan brand/merek yang 
dimiliki produk yang dihasilkan, wirausaha dapat berkompetisi dengan produk 
yang lain dipasar ekonomi secara khas dan mampu mendapatkan posisi yang 
strategis di pasar dan mempertahankan siklus hidupnya (Kusumawanti, 
dkk. 2017). Model tetrapreneur menjadi strategi jitu dalam pengembangan 
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BUMDes ke depan.

Desa merupakan komunitas terkecil suatu negara yang mempunyai 
hubungan dengan kelompok masyarakat dan secara langsung dapat menyentuh 
kebutuhan masyarakat. Desa menggambarkan unit komunitas hukum yang 
memiliki batasan wilayah untuk peraturan daerah, dan kepentingan masyarakat 
yang didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal, hak tradisional yang 
dihormati oleh sistem pemerintah (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga didukung oleh adanya ekonomi 
desa sebagai upaya untuk melakukan pembangunan di daerah tertinggal yang 
bersifat partisipatif sehingga pemerintah mengeluarkan Kebijakan Dana Desa 
(Mustanir & Abadi, 2017). 

Masyarakat desa di Kabupaten Enrekang masih banyak yang mengalami 
kemiskinan selama masa Pandemic Covid-19 yang memberikan dampak 
begitu besar terhadap laju perputaran ekonomi di pedesaan. Sehubungan 
dengan kondisi tersebut, pemerintah desa harus mampu mendorong masyarakat 
untuk ikut mengembangkan potensi ekonomi desa. Pemerintah pusat mulai 
memberikan perhatian lebih terhadap perkembangan ekonomi desa dengan 
menaikan anggaran dana desa setiap tahun. Pada tahun 2020, dana desa 
mengalami peningkatan sebesar Rp. 75 triliun yang pada tahun sebelumnya 
mendapat anggaran sebesar Rp. 70 triliun (Kompas, 2020). 

Sumber dana desa berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara) dimana anggaran dana desa mengalami peningkatan untuk 
mendukung pembangunan desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014). Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, upaya untuk 
mengimplementasikan anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi prinsip 
dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Tata kelola organisasi 
desa di Indonesia masih belum cukup optimal karena kualitas dari sumber 
daya manusia dapat menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan 
desa (Triani & Handayani, 2018). Salah satu komponen dari tata kelola yang 
baik adalah terwujudnya prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas dalam suatu 
kelembagaan pemerintah desa sangat penting yang berarti bahwa lembaga 
tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi desa yang 
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menggunakan anggaran dana desa (Nahruddin, 2014).

BUMDes merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mendorong 
peningkatan ekonomi desa. Anggaran dana desa yang digunakan untuk 
mendirikan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah 
desa dengan selalu melakukan sosialisasi terhadap pencairan anggaran dana 
desa sebagai wujud akuntabilitas (Ismail, dkk., 2016). BUMDes merupakan 
organisasi desa yang digunakan untuk dapat menyejahterakan ekonomi desa 
dan harus memiliki tata kelola yang baik (Prasetyo, 2016). 

Kondisi tersebut memengaruhi tata kelola desa, BUMDes mempunyai 
karakteristik social enterprise atau bisa juga dikatakan sebagai lembaga 
bisnis yang didirikan untuk dapat menyelesaikan masalah sosial yang 
menyebabkan BUMDes harus mempunyai prinsip akuntabel (Widiastuti dkk., 
2019). Karakter social enterprise menjadikan BUMDes tidak dapat lepas dari 
pengaruh lingkungan sosial. Organisasi sangat membutuhkan peran penting 
pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk kelangsungan 
hidup usaha. Pemangku kepentingan terdiri dari pemilik perusahaan, investor, 
komunitas, pemerintah, dan karyawan (Tello, 2010).

Untuk memajukan perekonomian desa, salah satu cara yang dapat 
digunakan adalah dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 
BUMDes merupakan salah satu bentuk implementasi dari pengelolaan dana 
desa yang mengelola potensi kemandirian desa dengan berbagai macam 
kegiatan ekonomi secara swadaya masyarakat dan gotong royong (Mansur, 
2017). Dalam hal ini, peran partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam 
pengambilan keputusan yang diharapkan secara bertahap dapat mewujudkan 
tujuan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam proses perencanaan 
pembentukan BUMDes, musyawarah desa (musdes) menjadi salah satu wadah 
dalam mensosialisasikan program kerja dari pemerintah desa. 

3. Penutup

Pelaksanaan kebijakan BUMDes mulai tahun 2015 di Kabupaten sampai 
sekarang ada 112 BUMDes, hingga 2021 sekitar 21 BUMDes yang masih 
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aktif/berjalan pada 112 Desa. Hal ini disebabkan karena penguasaan potensi 
ekonomi desa hanya dimiliki oleh individu yang memiliki kekuasaan di desa 
tersebut. Padahal, perencanaan dan pembangunan BUMDes dilandasi dengan 
prakarsa/inisiasi masyarakat berdasarkan prinsip kooperatif, parsitipatif 
dan emansipatif. Selain itu, prinsip yang mendasari berdirinya BUMDes 
yaitu, member base dan self-help. Member base berarti pengelolaan BUMDes 
didasarkan pada kemauan dan kesepakatan masyarakat. Self-base yaitu 
kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan 
dasarnya baik itu untuk kepentingan produksi (jika berperan sebagai produsen) 
maupun konsumsi (jika berperan sebagai konsumen). Hal tersebut harus 
dilakukan secara profesional dan mandiri.

Terbukti dari penelitian analisis kinerja BUMDes di Kabupaten Enrekang 
menunjukkan bahwa:

1) Indikator kinerja input yang didasarkan atas sumber daya manusia dalam 
pengelolaan BUMDes tidak mempunyai pengalaman dan skill, serta latar 
belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang yang dikelola.

2) Indikator kinerja proses menunjukkan profesionalitas yang kurang.
3) Indikator kinerja hasil tidak banyak target yang dapat dicapai.
4) Pemaparan di atas mengindikasi bahwa dalam BUMDes, diperlukan 

sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Modal sosial masyarakat 
menjadi substantif penunjang untuk menciptakan kerjasama antar 
stakeholder dalam mewujudkan tujuan masyarakat dan BUMDes. 
Pengelolaan BUMDes harus transparan. Jika tidak, hal tersebut akan 
menghambat proses pencapaian tujuan desa. Seperti kasus yang terjadi 
di Desa Salukanan Kecamatan Baraka, dimana kurangnya aktivitas 
yang melibatkan masyarakat dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
masyarakat desa. 

5) BUMDes memberikan peran besar dalam program pengentasan 
kemiskinan berkelanjutan dengan syarat, pengelolaan BUMDes ada di 
tangan orang-orang yang tepat. Karena, program pengentasan kemiskinan 
yang tidak berkelanjutan tidak berhasil mengurangi persentase jumlah 
penduduk miskin. Sehingga, peranan BUMDes dianggap penting sebagai 



24 Masyarakat Cita

alternatif untuk mereduksi tingkat kemiskinan khususnya di pedesaan. 
Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi sarana ataupun model 
strategis dalam program pengentasan kemiskinan melalui kelembagaan. 
Jika BUMDes berhasil dalam mengelola operasionalnya, maka hasil 
tersebut tidak hanya dapat menguntungkan desa itu sendiri melainkan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan BUMDes juga tidak lepas 
dari partisipasi masyarakat yang tinggi.
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Pendahuluan

Pada dasarnya seluruh alam semesta dan isinya yang berasal dari 
Tuhan, termasuk ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berasal dari 
Tuhan harus dijadikan sebagai instrumen dalam mendekatkan diri kepada-
Nya. Semua titik keilmuan manusia kembali dalam genggaman yang 
menciptakannya, terminologi ini disebut juga dengan kembali pada titik nol. 
Dalam perkembangan dunia keilmuan, titik nol berkembang menjadi istilah 
titik tunggal atau disebut juga dengan asas tunggal dunia ilmu. Asas tungal 
dunia ilmu mencakup semua ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang 
dimaksud adalah ilmu ekonomi, sosial, politik, bahasa, sastra, agama dan lain 
sebagainnya. Tidak ada dikotomisasi dalam ilmu pengetahuan umum dan ilmu 
agama, semuanya berasal dari Tuhan semesta alam.

Jika ditelusuri dari sejarah peradaban dunia, tidak sedikit ilmuan muslim 
yang memberikan sumbangan pemikiran serta memiliki disiplin ilmu ganda 
dan tidak melakukan dikotomi terhadap ilmu pengetahuan umum dan ilmu 
agama, mereka itu seperti Ibnu Sina yang ahli dalam ilmu agama, filsafat dan 
kedokteran, yang pada akhirnya ia lebih dikenal sebagai bapak kedokteran 
Dunia sepanjang masa (Amhar, 2010). Ilmuan muslim lainnya yang patut 
dikagumi ialah Al-farabi. Al-farabi merupakan seorang filsuf muslim, banyak 
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konstribusi pengetahuan yang ia cetuskan dalam bidang filsafat, logika dan 
tasawuf, diakhir hayatnya ia juga di juluki sebagai bapak filsafat kedua setelah 
Bapak pertama (Aristoteles). Tidak hanya itu, masih banyak ilmuan muslim 
lainya yang sangat kompeten pada bidang masing-masing seperti Ibnu Rusyd, 
Abu Ja’far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, Abu Wafa Muhammad Al-
Buzjani, Nasir Al-Din Al Tusi Ibnu Firnas, Al-Biruni, Ibnu Khaldun, dan lain-
lain (Arsyad dkk, 2009; Fathani, 2010). 

Dalam sejarah peradaban manusia, sesungguhnya dikotomi ilmu 
pengetahuan umum dan agama dimulai pada masa Renaissance di Barat. 
Pada awalnya dikotomi antara ilmu pengetahuan umum dan agama terjadi 
karena adanya spesifikasi bidang ilmu yang sesuai dengan perkembangan 
zaman (Istikomah, 2019). Spesifikasi bidang ilmu tersebut ternyata mendapat 
anggapan yang sangat jauh dan melenceng dari esensinya, bahwa timbul kesan 
seolah-olah ilmu agama hanya mengajarkan pada pembentukan spiritual semata 
tanpa menyentuh pergaulan sosial. Anggapan semacam ini temasuk dalam 
bagian sekularisme intektual yang menjadi pemicu kemunduran peradaban 
islam. Ismail Raji Al-Faruqi menyebut kemunduran ini sebagai akibat dari 
penjajahan Barat atas dunia Islam termasuk penjajahan dalam aspek pemikiran 
agar jauh dari ajarannya. 

Terkadang, ada pemahaman yang terlalu mencolok ditengah masyarakat 
yang sudah tidak percaya lagi dengan ilmu sains dan teknologi, mereka 
menganggap bahwa sains dan tekologi dapat membawa mereka pada jurang 
kesesatan dan kedzoliman, padahal mereka tidak saat bahwa perkembangan 
dunia Islam saat ini perlu di evaluasi dan harus diakui bahwa Dunia Islam 
saat ini tidak terbuka dengan semua itu. Dunia Islam tidak boleh alergi 
terhadap sains dan teknologi, memang hidup ini tidak semua dikendalikan 
oleh sains dan teknologi akan tetapi orientasi kemanusia terus dan hampir 
setiap senyawa didukung oleh kemajuan sains dan teknologi. Antara agama 
(Islam) dan sains sebenarnya saling mendukung, Islam memerlukan teknologi 
dalam pengembanganya sedangkan teknologi membutuhkan Islam sebagai 
penyeimbang (Cosmic). Sebagaimana ungkapan dari Albert Enstein bahwa 
“ilmu pengetahuan tanpa agama buta, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh” 



31Masyarakat Cita

(Zaprulkhan, 2013). 

Diskursus tentang integrasi antara sains dan agama telah banyak dikaji 
oleh para pakar diantaranya Suprayogo (2005), membangun integrasi ilmu 
dan agama, pengalaman UIN Malang. Arsyad (2011), menulis buah pemikiran 
tentang integrasi dan interkoneksitas sains dan ilmu agama. Aziz (2013), 
paradigma integrasi sains dan agama upaya transformasi IAIN Lampung 
kearah UIN. Arifudin (2016), integrasi sains dan agama serta implikasinya 
terhadap pendidikan islam. Zain & Rian (2017), mencoba menintegrasikan 
keilmuan sains dan islam dalam proses pembelajaran. Dan Istikomah (2019), 
integrasi sains dan agama di perguruan tinggi sebagai upaya mengikis dikotomi 
ilmu. Diskursus tersebut dimaknai sebagai upaya menyatukan persepsi bahwa 
integrasi keilmuan antara sains dan agama sangat penting untuk dilakukan. 
Tidak hanya sains terintegrasi, tetapi spirit untuk menciptakan teknologi juga 
dapat diintegrasikan dengan agama. 

Ontologis Kajian Keilmuan

Objek kajian sains dan Islam pada dasarnya menggabungkan bagian-bagian 
yang terpisah dalam satu kesatuan. Dalam terminologi lain, integarsi diartikan 
utuh atau menyeluruh. Integrasi juga bukan hanya sekedar menggabungkan 
pengetahuan sains dan agama atau memberi batasan norma kehidupan. Lebih 
dari itu. Integrasi adalah usaha dalam mempertemukan cara pandang, cara 
berpikir, dan bertindak antara sains, teknologi dan islam. 

Identifikasi kajian merupakan rangkaian objek penelusuran esensi yang 
mendikotomi antara sains dan ilmu agama. Dalam beberapa literatur ilmiah, 
sebenarnya tidak ada perbedaan mendasar antara kedua ilmu tersebut baik 
agama maupun sains itu sendiri. Suprayogo (2003) menyebutkan bahwa esensi 
ilmu agama dan sains sesungguhnya di jelaskan memlalui pohon ilmu yang 
berarti Al-Qur’an dan Hadist sebagai rujukan utama dalam pengembangan 
ilmu. Lebih lanjut Suprayogo membagi tingkatan ilmu dalam lima objek 
kajian, yaitu: pertama, objek ontologis berdasarkan wahyu, artinya semua 
sumber ilmu berdasarkan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Objek 
wahyu ini kemudia dikembangkan menjadi beberapa ilmu diantaranya ialah 
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ilmu teologi, hadist, fiqih, tafsir, dan tasawuf serta ilmu-ilmu lainnya yang 
berkenaan dengan wahyu. Kedua, objek ontologis berdasarkan alam semesta, 
artinya semua ilmu itu bersumber dari fenomena alam beserta isinya. Hasil 
pengembangan dari ilmu alam ini kemudian muncul ilmu astronomi, astrologi, 
ekologi, matematika, fisika, dan biologi, ilmu populer dengan terminologi 
ilmu sains dan tekonologi. Ketiga, objek ontologis berdasarkan fenomenologi 
kemasyarakatan, artinya semua ilmu berdasarkan kejadian-kejadian yang 
terjadi dalam lingkungan kemasyarakatan. Ilmu ini berkembang menjadi 
ilmu sosial, politik, hukum, ekonomi, budaya, sosiologi, bahasa, dan ilmu 
kemasyarakatan lainnya. Keempat, objek ontologis berdasarkan akal pikiran 
manusia, artinya semua ilmu berdasarkan hasil dari akal pikiran serta imajinasi 
manusia itu sendiri. Dewasa ini ilmu tersebut berkembang pesat menjadi 
beberapa ilmu diantaranya yaitu ilmu fisafat, logika, seni, humaniora, dan 
lain-lain. Kelima, objek ontologis berdasarkan suasana kerohanian (batiniah), 
artinya semua ilmu didapatkan melalui intuisi batiniah, hanya orang-orang 
tertentu yang sampai pada puncak keilmuan ini. Seiring berjalannya waktu, 
perkembangan ilmu ini diantaranya ialah ilmu hakikat dan ma’rifat, ilmu ini 
terkenal dengan sebutan sufisme, ilmu yang menfokuskan diri hanya kepada 
Tuhan pencipta alam semesta.  

Objek ontologis yang dijelaskan diatas harapannya dapat memberikan 
penjelasan atas ilmu agama, sains dan teknoogi (Ontologis), membatasi setiap 
ulasan pengetahuan secara holistik dan sistematis (Epistemologis), dengan 
demikian pelaksaan/penggunaan ilmu agama, sains dan tekonologi berjalan 
sesuai koridor dan jkodrat kemanusiaan (Aksiologis). Implementasi ilmu-
ilmu akan mentradisi dan membudaya dalam kemajuan peradaban manusia 
Islam jika semua instrumental dan metodologi keilmuaan memperhatikan 
aspek moralitas dan spiritualitas yang berasakan Islam. Sebab bila ilmuwan 
tidak mampu menerima ilmu dari langit dengan mengintegrasikan ilmu atau 
mengaitkan ilmu dengan agama, sebaiknya ilmu tersebut di kembalikan 
ke langit. Jika ini terjadi maka alam semesta ini akan berhenti berotasi dan 
kemungkinan besar bumi ini akan mengalami kehancuran.

Antara Sains dan Agama
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Diskursus tentang integrasi antara sains dan agama belakangan ini kembali 
marak diperbincangkan oleh kalangan ilmuwan. Integrasi yang diharapkan 
antara sains dan agama adalah integrase yang konstruktif artinya integrasi 
yang berdasarkan pada nlai Ketauhidan. Menurut Arifudin (2016), dalam 
kasus paradigm epistemologi Islam, integrasi antara agama dan sains adalah 
sesuatu yang mungkin adanya, karena didasarkan pada gagasan Keesaan 
(Tauhid).  Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar 
mefafisik yang sama, dengan tujuan pengetahuan untuk untuk mengungkapkan 
dan mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Ilmu sains merupakan ilmu 
yang berkaitan dengan fenomena fisik yang bisa dibuktikan kebenarannya 
secara ilmiah melalui kegiatan manusia dalam usaha memahami alam semesta 
ini (Madjid, 1994). Islam dan sains sesungguhnya satu kesatuan yang tidak 
bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Chanifudin dan 
Nuriyati (2020) menyatakan bahwa ilmu sains dan Islam seharusnya memiliki 
keseimbangan dalam mempelajari dan mengaplikasinnya dalam mengahdapi 
kehidupan saat ini. Sains merupakan produk manusia dengan mengamati 
realitas. Berkaitan dengan pengertian ini, maka sains juga tidak menjadi 
tunggal, ia dapat menjadi jamak yang dapat dibedakan dengan yang lainnya.  
Tujuan sains menurut Islam ialah untuk mengetahui karakter (makhluk) yang 
diciptakan Tuhan serta menelusuri setiap manivestasi (cerminan) ketertiban 
aturan Tuhan atas hukum-hukum-Nya. 

Keseimbangan hukum-hukum Tuhan (cosmosentris) sebagaimana 
terkandung dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist memiliki kelebihan dan 
keutamaan yang tak tertadingi, begitu juga kelebihan para Al-Ambiya (Nabi). 
Prinsip Ilahiyah ini harus menjadi pisau analisis dalam menemukan napak tilas 
kebenaran sains dalam wahyu (Al-Qur’an) dan As-Sunnah (Hadist). Prinsip 
ilahiyah sesungguhnya tidak ada sedikitpun yang kotra-produktif dengan 
kehadiran sains dan teknologi. sains dan tekonologi merupakan ciptaan 
ilahiyah (pencipta) yang sengaja diciptakan agar pengguna ciptaan tersebut 
dapat berpikir dan menggunakan akalnya.  Sudah banyak ayat-ayat dalam Al-
Qur’an Allah SWT menyuruh untuk menggunakan akal (QS. Al-An’am:32, 
QS. Yasin: 68, QS. Al-Dzariyat: 21, QS. Fussilat: 53, dan ayat Al-Qur’an 
lainnya). 
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Dari firman Allah SWT diatas didukung oleh beberapa Hadist Nabi tentang 
kesungguhan mencari ilmu. Hadist Rasulullah SAW yang cukup popular 
diantaranya. “Belajar adalah suatu kewajiban atas setiap muslim, lelaki atau 
perempuan” (HR. Ibnu Majah). “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina” (HR 
Masyhut). “Barang siapa yang memudahkan jalan untuk mencari ilmu niscaya 
Allah akan memudahkan jalannya ke Surga” (HR. Muslim). “Barang siapa 
yang keluar untuk mencari ilmu ia berada di jalan Allah sehingga ia kembali” 
(HR. At-Tirmidzi)

Aktifitas berpikir merupakan seruan atau perintah kepada insan kamil agar 
melakukan penelaan lebih mendalam terkait dengan perkembangan sains dan 
kemajuan ilmu pengetahuan. Tujuan seorang muslim melakukan penelaahan 
tentang kemajuan sains akan dapat memperkokoh imanannya serta dapat 
dimanfaatkan oleh orang banyak. Umat islam menyakini bahwa apa yang 
ada dalam isi Al-Qur’an pasti terbukti kebenarannya. Contoh pada abad ke 
20, penemuan terbesar sepanjang sejarah yaitu ledakan besar atau Big Bang. 
Menurut berbagai sumber ilmiah bahwa alam raya ini adalah merupakan hasil 
ledakan Big Bang, atau disebut nebula utama, dan pada akhirnya teori ini 
menyebutkan bahwa ledakan besar tersebut akan kembali dalam posisi semula, 
atau disebut dengan black Hole (Linde, 1994). Teori Sains dan informasi dalam 
Al-Qur’an (Islam) tidak ada perbedaan cuman pendekatan dan terminologi 
saja yang membedakan, artinya secara esensi dan eksistensi antara ilmu 
sains teknologi dan agama (Islam) adalah sama. Ilmu sains dan tekonologi 
menyebutnya sebagai ledakan big bang dan black Hole, sedangkan ilmu agama 
(Islam) menyebutkan sebagai proses penciptaan alam semesta beserta isinya 
dan terjadinya hari kiamat. Terkait dengan hal tesebut Allah SWT berfirman 
dalam QS. Al-Ambiya: 30 yang berbunyi: “Dan apakah orang-orang kafir, 
tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 
satu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami 
ciptakan yang hidup. Maka mengapakah mereka juga tidak beriman”  Begitu 
juga pada ayat 104 “(Ingatlah) pada hari kami menggulung langit seperti 
menggulung lembaran kertas”. Posisi langit sebagaimana dijelaskan dalam Al-
Qur’an mirip dengan teori “menggulung langit” dari seorang astronom Barat, ia 
menyebutkan bahwa alam semesta akan kembali pada titik pusat, yang disebut 
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dengan black hole (Chandrasekhar, 1998). Secara historis, peradaban manusia 
sesungguhnya dibangun dan diawali oleh orang-orang Islam. Pemikir Islam 
mampu meletakkan ilmu pengetahuan dengan logis, sistematis dan hilistik. 
Sebagaimana yang dikemukaan Barack Obama, Presiden Amerika yang ke-44 
ketika berpidato di Universitas Al-Azhar 5 Juni 2009 tentang relations with the 
Muslim world, ia menyatakan bahwa “civilization’s debt to Islam” (peradaban 
manusia telah berutang budi pada islam).1

Al-Qur’an dan Alam Semesta

Al-Qur’an (pencipta) dana lam semesta beserta isinya (ciptaan) tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain (cosmologi). Pencipta mengenalkan dirinya melalui 
sifat-Nya (ciptaan) agar ciptaan berpikir tentang adanya hukum-hukum 
kebenaran. Dalam hukum kausalitas, pencipta dapat melampaui ciptaan (sifat 
mutlak Tuhan), sebaliknya ciptaan tidak mungkin melampaui pencipta, apabila 
ciptaan melampaui pencipta maka akan melahirkan kontradiksi interminus 
(menyalahi konsep dasar fitrah kemakhlukan ciptaan terhadap pencipta). Artinya 
ciptaanlah yang membutuhkan pencipta bukan pencipta yang membutuhkan 
ciptaan (alam semesta dan isinya). Argumentasi ini sekaligus menggugurkan 
teori cogito ergosum dari Reine Descartes, teori ini menyebutkan bahwa “aku 
berpikir maka aku ada”. Singkatnya, makna dari teori Descartes tersebut adalah 
bahwa aku (ciptaan) ada dengan sendirinya, ia hadir dengan sendirinya tanpa 
ada campur tangan penciptaan, teori ini mirip dengan teori spontanitas. Dalam 
tulisan ini Penulis tidak terlalu membahas teori Descartes lebih dalam karena 
mengingat judulnya bukan berkaitan dengan topik pembicaraan (akan dibahas 
pada topik-topik khusus yang berkenaan dengan topik Filsafat).  

Hablu minallah (hubungan Vertikal) dan Hablu minannas (hubungan 
horizontal) merupakan rangkaian dari perwujudan penghambaan manusia 
dan alam semesta terhadap penciptanya. Masalah alam semesta (kosmologis) 
merupakan persoalan yang diharapkan memberikan kemampuan untuk melihat 
1  Lihat Pidato Barack Obama (2009) di Universitas Al-Azhar Watch Barack 
Obama’s 2009 Cairo speech on relations with the Muslim world, bisa diakses pada 
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/barack-obama-2009-cairo-
speech-in-full-us-relations-muslim-world-islam-us-president-middle-east-a-a7521851.
html
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hubungan organik antara berbagai gejala dan kenyataan dalam lingkungan 
kita. Nurcholish Madjid (1994) menjalaskan bahwa alam semesta adalah 
wujud yang benar dan nyata, ia diciptakan dengan al-haqq, tidak diciptakan 
secara main-main dan tidak pula secara palsu (bathil). Alam semesta ini ada 
sebagai wujud untuk berhikmah (teleologis) dan pertanda keberadaan Tuhan 
yang maha pencipta. Selanjutnya keberadaan alam semesta ini sesungguhnya 
menuntut para ilmuwan untuk menemukan hukum-hukum Tuhan yang gaib 
melalui observasi dan eksperimen yang panjang (Nordin, 2000). Hukum-
hukum Tuhan yang gaib tersebut benar adanya, kebenaran itu bisa dimiliki 
dengan melakukan pengkajian, penyelididkan serta mengungkap segala bentuk 
kegaiban dan rahasia-Nya, istilah ini disebut juga dengan sunnatullah. 

Pengingkaran atas hukum-hukum Tuhan dapat menyebabkan keluar dari 
Islam (Musrik/Ateis), sebab adanya ciptaan Allah SWT merupakan bukti 
kemahakuasaan-Nya. Bangun ciptaan Tuhan secara realitas berbentuk dan 
tersusun rapi agar manusia sebagai makhluk dapat berpikir dan menggunakan 
akalnya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi tidak lain dan tidak 
bukan adalah untuk membenarkan kebenaran hukum-hukum-Nya. Allah 
SWT berfirman dalam QS. Addukha ayat 38-39 berbunyi “Dan kami tidak 
menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada diantara keduanya dengan 
bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan tujuan 
yang hak (benar) tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Berdasarkan ayat diatas maka orang beriman tetap berdiri kokh dijalan 
kebenaran (Right/kanan), mereka bahagia dan yakin atas kebenaran hukum-
hukum Tuhan, Tuhan Allah yang adil dan sempurna, pemilik cahaya di atas 
cahaya, pemilik segala kebenaran atas prasangka-prasangka (Hipotesis), 
Dialah Allah dzat yang maha kuasa. Dia akan meminta pertanggung jawaban 
atas setiap perkataan dan perbuatan manusia. Allah SWT berfirman dalam 
QS. Al-Hadid ayat 2-3 yang berbunyi “Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit 
dan bumi. Dia yang menghidupkan dan mematikan dan Dia maha kuasa atas 
segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang dzahir dan yang batin 
dan Dia maha mengetahui segal sesuatu”. Begitu juga Allah berfirman dalam 
QS. Al-Isra ayat 36 “Sesungguhnya pendengaran (telinga yang mendengar), 



37Masyarakat Cita

pengelihatan (mata yang melihat) dan hati (pikiran) semuanya akan dimintai 
pertanggungjawabannya”.

Islam mengangakat harkat dan martabat manusia yang berilmu, manusia 
yang memahami dan menghayati sifat-sifat Allah yang jalil, apabila ingin 
menguasai ilmu pengetahuan maka manusia dituntut untuk mengenali dirinya 
karean dalam dirinya terdapat sifat-sifat Allah. Ketika manusia memahami 
dan merenungkan hakikat yang mensifatinya maka dirinya terjaga dari segala 
gangguan dan godaan duniawi. Alam raya ini sebagai ayat-ayat yang menjadi 
sumber pelajaran bagi manusia. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari 
pengamatan terhadap alam semesta ialah keserasian, keharmonisan, dan 
ketertiban (Madjid, 1994).

Sumbangsi Islam terhadap Perkembangan Sains dan Teknologi

Iqra merupakan seruan Tuhan kepada Muhammad SAW sebagai pertanda 
bahwa mencari limu merupakan keniscayaan. Sekaliber Muhammad SAW 
sebagai Nabi saja masih di instruksikan untuk mencari ilmu oleh Tuhan-Nya. 
Spirit Muhammad SAW menjadi lokomotif keilmuan bagi para ilmuwan dan 
cendikiawan muslim dewasa ini. Pengembangan tradisi dan budaya keilmuan 
adalah salah satu ajaran Muhammad SAW, oleh sebab itu Muhammad dijuluki 
sebagai Bapaknya para Nabi, mengapa demikian karena Muhammad SAW 
sebagai puncak tertinggi ilmu kemanusiaan dari sekian banyak manusia. 
Peradaban sains dan teknologi tidak dapat dipsahkan dengan pengaruh zaman 
yang semakin maju. 

Menurut George Sarton (Nordin, 2000), “para pengkaji yang berhubungan 
dengan zaman pertengahan telah memberikan kepada kita ide palsu sama sekali 
tentang pemikiran sains zaman pertengahan karena kemampuan mereka yang 
terlalu eksklusif kepada pemikiran barat, sedangkan pencapaian tertinggi telah 
diperoleh oleh orang-orang timur sebutan orang ini kepada mereka Al-Kindi, 
Al-Khawarizmi, Thabit Ibnu-Qura, Al-Kharkhi, Omar Khayam dan lain-
lain, yang semuanya lebih tinggi dari sarjana-sarjana  yang dipuja di Barat”. 
Selanjutnya Sarton menyebutkan bahwa “abad ke-9 hampir sepenuhnya 
berupa abad orang islam, kegiatan sarjana-sarjana islam dan orang sainsnya, 
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amatlah superior. Merekalah yang menjadi pemegang piwai sebenarnya bagi 
peradaban masa itu.”

Peradaban islam dalam sejarahnya, diceritakan sebagai keadaan yang 
sangat maju dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada 
masa itu. Kondisi itu oleh cendikiawan barat menyebutnya sebagai “the 
golden age” (masa keemasan islam). Karena kemajuannya itu D.E. Smith 
(1923) mengungkapkan bahwa “Eropa telah berhutang atas renaissance-nya 
(pembaharuanya) pada zaman keemasan islam ini”. Pada masa itu terjadi 
kemajuan peradaban yang sangat luar biasa. Bila dibandingkan dengan 
kemajuan saat ini, tentunya kemanjuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
muslim di masa itu masih cukup terbatas. Tetapi, ia telah meletakan dasar 
bagi kemajuan peradaban hari ini. Sebagaimana dalam buku yang ditulis oleh 
Professor Salim al-Hassani (2011) dengan judul 1001 Inventions; Discover 
the Muslim Heritage in our World.  Dari ribuan temuan beliau dalam buku 
tersebut, setidaknya ada sembilan yang memberikan pengaruh besar terhadap 
peradaban modern sekarang ini yaitu sebagai berikut.

Pertama, Operasi Bedah. Ilmuwan muslim Zahrawi mempromosikan 
contoh operasi bedah yang sekarang menjadi sumber observasi bagi Eropa 
dulu sampai sekarang. Begitu juga Ibnu Sina dengan keahliannya dalam 
bidang kedokteran. Begitu juga penemuan pesawat terbang pertama kali 
oleh Ibnu Firnas (meskipun di Eropa nama ini dikaburkan). Demikian juga 
pendirian Perguruan Tinggi pertama yang dilakukan oleh Al-Firhi bersaudara 
akan menginspirasi wanita muslim dunia sampai saat ini. 

Keempat, Matematika dan Aljabar. Kata aljabar berasal dari judul kitab 
matematikawan yakni Al-Jabr Wal-Mugabala yang kemudian diterjemahkan 
menjadi the Book of Reasoning and Balancing. Al-Khawarizmi pula yang 
pertama kali memperkenalkan konsep angka menjadi bilangan yang dikenal 
sekarang. Al-Khawarizmi sebagai bapak Aljabar, bukan Diophantus, karena 
Al-Khawarismi meletakan dasar-dasar Aljabar sampai pada akar-akarnya. 
Kelima, Optik. Banyak kemajuan penting dalam studi optik datang dari dunia 
muslim. Ibn al-Haitham membuktikan bahwa manusia melihat objek dari 
refleksi cahaya dan masuk ke mata, menepis teori Euclides dan Ptolomeus 
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bahwa cahaya dihasilkan dari dalam mata sendiri. Fisikawan hebat muslim 
lainnya juga menemukan fenomena pengukuran kamera yang menjelaskan 
bagaimana cara kerja serta koneksi saraf optik dan otak ketika mata melihat 
objek-objek di hadapannya.

  Keenam, Musik. Musisi muslim memiliki dampak signifikan di 
Eropa. Di antara banyak instrumen yang hadir ke Eropa melalui Timur Tengah 
adalah gitar gambus dan rabab, nenek moyang biola. Skala notasi musik 
modern juga dikatakan berasal dari alfabet Arab. Filsuf Al-Farabi disebut-
sebut banyak menyumbangkan pemikiran di dunia musik. Ketujuh, Sikat Gigi. 
Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memopulerkan 
penggunaan sikat gigi pertama kali pada tahun 600 Masehi. Ia menggunakan 
ranting pohon miswak (siwak) untuk membersihkan gigi dan menyegarkan 
napas. Substansi kandungan di dalam miswak belakangan juga digunakan 
dalam pasta gigi modern.

Kedelapan, sistem engkol. Banyak dasar sistem otomatis modern pertama 
kali berasal dari dunia muslim, termasuk pemutar yang menghubungkan 
sistem kerja mesin. Dengan mengonversi gerakan memutar dengan gerakan 
lurus, pemutar memungkinkan objek berat relatif lebih mudah terangkat. 
Teknologi itu ditemukan Al-Jazari pada abad ke-12, kemudian digunakan pada 
sepeda hingga kini dan cara kerja seperti itu menjadi dasar pada sistem gerakan 
piston di mesin mobil. Kesembilan, Astrolabe. Dialah Mariam al-Ijliya al-
Astrulabi, penemu astrolabe di abad ke-10 masehi. Astrolabe yaitu sebuah 
perangkat rumit untuk navigasi darat dan penunjuk waktu. Ia digunakan untuk 
menentukan posisi matahari, planet dan navigasi, hingga satelit modern. Buku 
tersebut telah dibuat mini movie dengan berjudul 1001 Inventions and the 
Library of Secret dan telah meraih banyak penghargaan di tahun 2010. Film 
pendek ini bercerita tentang the golden ages atau juga disebut the moslem 
civilization pada masa keemasan peradaban islam.2

Tradisi keilmuwan dalam Islam berbeda dengan tradisi keilmuwan 
dalam masyarakat Barat yang menjauhkan agama dalam kehidupan mereka 

2  Untuk melihat mini movie tersebut bisa diakses pada link http://
www.1001inventions.com/libraryofsecrets dengan judul yang sama yaitu 1001 
Inventions and the Library of Secret.
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(sekularisme). Dalam tradisi keilmuwan Islam, ilmuwan muslim harus 
difasilitasi dan didukung dalam melakukan penelitian yang berdampak pada 
kemajuan peradaban manusia. Tentunya sesuai dengan etika keilmuwan 
dalam pandangan islam. ilmuwan yang zalim dan jahat harus dikeluarkan 
dari daftar ulama. Dia masuk kategori fasik dan ucapannya pantas diragukan 
kebenarannya. Ilmu harus menyatu dengan amal. Inilah yang ditunjukkan 
oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam 
Syafii, Imam Ahmad dan sebagainya (Husaini, 2010). 

Kemajuan peradaban islam juga didukung oleh kebijakan pemimpin yang 
berpihak kepada umat dan para ilmuwan. Termasuk kebijakan tentang aturan 
yang mengatur kehidupan masyarakat yang beradab dan berkemanusiaan. 
Aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terpuji, saling mengajak pada 
kebaikan dan berupaya untuk mencegah kemungkaran. Semuanya bersandar 
pada aturan islam, sebagaimana yang dijelaskan secara mendetail dalam al-
Qur’an dan hadist. Tidak hanya, pada kehidupan individu dan keluarga yang 
diatur oleh islam, tetapi juga kehidupan sosial, politik, pendidikan, ekonomi 
dan kenegaraan harus juga didasarkan pada aturan islam.

Sumbangsih penemuan ilmuwan muslim saat ini tidak begitu banyak 
diperoleh, bukan berarti sudah tidak ada lagi temuan ilmuwan muslim. Kendati 
demikian terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi hal tersebut. 
Pertama, bahwa sebagian negeri-negeri muslim dijajah, sehingga naskah atau 
buku-buku tentang hal itu sirna sehingga ilmuwan muslim kehilangan arah 
keilmuannya. Kedua, penemuan sains dan tekologi saat itu masih berfokus 
pada keperluan saja bukan atas dasar desakan pembaharuan. 

Jika ditelusuri bahwa kemajuan sains dan teknologi itu dimulai dariilmuwan 
muslim, Banu Musa sudah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Al-
Hiyal, ia menyebutkan bahwa teknologi kancir air pertama ialah berawal dari 
negeri muslim. Fakta ini cukup rasional dan didukung oleh pernyataan dari 
seorang sejarahwan Joseph Needham (Amhar, 2010) bahwa “sejarah kincir 
angin benar-benar diawali oleh peradaban Islam.”

Kemajuan sains dan teknologi dimasa sekarang mengalami kemajuan 
yang begitu cepat. Hal paten tentang kemajuan sains dan teknologi cukup 
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banyak dalam berbagai disiplin keilmuannya. Di berbagai negeri muslim 
pasti memiliki ilmuan hebat yang mendalami sains dan teknologi sehingga 
diakui dunia hari ini. Di Indonesia sendiri ada beberapa ilmuan muslim yang 
karyanya di akui dunia diantaranya (1) B.J Habibie yang karyanya diakui dunia 
internasional. Beliau dikenal sebagai pencetus teori Crack Progression Theory, 
yang menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat. 
(2) Dr. Khoirul Anwar awalnya dikabarkan sebagai ilmuwan yang berhasil 
menemukan teknologi 4G LTE. Namun kemudian beliau meluruskan, jika ia 
merupakan penemu konsep dua FFT yang mengawali penemuan teknologi 4G 
LTE. (3) Dr. Warsito Purwo Taruno, seorang ilmuwan yang mengembangkan 
Center for Tomography Research Laboratory (CTECH Labs) Edwar 
Technology yang merupakan pusat riset dan produksi sistem tomografi 4D 
pertama yang ada di dunia. (4) Dr. Yogi Ahmad Erlangga yang menyelesaikan 
persamaan Helmholtz menggunakan matematika numerik secara cepat 
(robust). Hasil dari risetnya tersebut dapat mempercepat pemrosesan data 
seismik dalam survey cadangan minyak bumi. Dan banyak ilmuan muslim 
Indonesai lainnya yang tidak sempat diuraikan satu persatu.

Membangun Peradaban Islam Modern

Perkembangan sains dan teknologi semakin pesat dan diperlukan manusia-
manusia modern yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman 
hari ini. Perkembangan zaman saat ini membuat manusia modern bergantung 
pada produk-produk yang dihasilkan oleh sains dan teknologi (Zain & 
Vebrianto, 2017). Peradaban islam modern harus dibangun dengan kerja 
nyata, bukan hanya sekedar retorika belaka, karena salah satu kemunduran 
dunia Islam saat ini terlalu banyak beretorika sementara implenetasinya nihil, 
yang diharapkan itu adalah retorika banyak implementasi dan aplikasinya 
juga mendunia. Membangun perdaban modern di Indonesia bukan saja tugas 
sekelompok orang atau negara saja, akan tetapi tugas semua pihak. 

Apalagi saat ini Indonesia sudah masuk era society 5.0 meskipun sebagian 
besar pada era revolusi industri 4.0 Indonesia tidak mampu bersaing dengan 
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negara-negara lain. Indonesia harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era 
society 5.0, diantara kesiapannya adalah kesiapan infrastruktur yang memadai, 
keberlanjutan industri digital, serta kurikulum pendukung yang sesuai dengan 
perkembangan zaman saat ini (Ovan, 2020). Kesiapan inilah yang menjadi 
lokomotif dalam membangun peradaban islam modern saat ini. Apabila Islam 
tidak mampu mengendalikan zaman maka Islam harus siap dikendalikan oleh 
zaman. Untuk membangun serta menjemput kembali kejayaan peradaban islam 
perlu adanya upaya pengintegrasian khususnya dalam institusi pendidikan 
islam. Upaya pengintegrasian tersebut telah dilakukan di Indonesia melalui 
perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 
Negeri (UIN) dengan menghadirkan program studi sains, teknik, kesehatan, 
dan program studi lainnya (Aziz, 2013).

Abad kejayaan Islam merupakan anugerah dari Tuhan agar ilmuwan 
muslim (generasi saat ini) menjadikan sebagai energy positif dalam rangka 
menjemput kembali kejayaan itu. abad kejayaan merupakan implementasi 
sekaligus napak tilas tentang sains, teknologi, dan nilai Islam serta komitmen 
dalam upaya mendakwahkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Spirit tersebut 
harus menjadi menyemangat bagi bangsa kita dalam membangun perdaban 
yang agung. Sehingga, umat islam akan kembali jaya dengan menyebarkan 
rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh mahluk ciptaan Tuhan. 

Membangun peradaban yang menjunjung tinggi nilai islam, harus mulai 
dari kesadaran individu akan eksistensinya makhluk Tuhan yang memiliki 
kemampuan dan pengetahuan tentang alam semesta, manusia dan kehidupan 
yang merujuk Al-Qur’an dan Sunnah. Kemudian, menyabarkan rahmat 
dan cintanya kepada sesama makhluk agar bisa hidup damai dengan penuh 
keberkahan di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah juga menjalankan system 
aturannya dengan menjujung tinggi nilai-nilai ilahiyah agar terwujudnya 
maqashid syariah dalam kehidupan bangsa dan negara. Lalu, para cendik 
pandai (kaum intelektual) melakukan checks and balances dalam menjaga 
negara berjalan pada koridornya. Itu semua akan bisa diperoleh jika umat 
islam berpegang teguh pada nilai-nilai ilahiyah yang bersumber pada Al-
Qur’an dan Sunnah. Itulah mengapa Allah berfirman yang artinya “Hai orang-
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orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam kaffah (keseluruhan)...,” 
(QS. Al-Baqarah: 208). 

Makna dari kaffah menunjukan bahwa nilai ilahiyah itu sangat lengkap 
aturannya dan dijelaskan juga sistem operasionalnya. Sebagai contoh, dalam 
ekonomi dikenal dengan sistem ekonomi Islam menghalalkan jual beli dan 
mengharmkan riba, dari sudut pandang ilmu kepemerintahan yang menuntut 
pemimpinnya supaya jujur, adil, dan tidak korupsi serta memiliki obesesi 
untuk memimpin dunia, pendidikan yang tidak liberalistik, kehidupan yang 
tidak materialistik, budaya yang tidak hedonistik, politik yang jujur, berdagang 
yang tidak menipu orang, perilaku politik yang menjunjung tinggi aspek etika 
dan moral. Konsep ilahiyah yang harus ditanamkan dan dipraktekkan oleh 
setiap insan yang mengaku diri sebagai individu yang taat. Konsep tersebut 
harus termanifestasi dalam upaya pembangunan manusia, pengembangan riset 
dan inovasi teknologi, serta usaha menghindari defisit neraca perdagangan 
dan gejala industrialisasi dengan mencanangkan pergeseran ke arah ekonomi 
pengetahuan (Latif, 2020). Jika demikian adanya, Insya Allah peradaban islam 
modern akan bisa diwujudkan dalam kehidupan berbaangsa dan bernegara 
sehingga terwujudlah Insan Kamil.

Penutup

Konsep pembagian keilmuan dengan membagi sains dan teknologi dengan 
ilmu agama merupakan bagian dari identifikasi ilmu berdasarkan objek kajian 
keilmuan. Pada prinsipnya, sains, teknologi, dan islam tersebut adalah bagian 
yang terintegrasi antara satu dengan yang lain sebab semua yang berasal dari 
Tuhan merupakan ilmu pengetahuan yang hanif. Itu sebabnya mengapa ilmuan 
muslim menjadikan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber inspirasi dalam 
mendalami perkembangan sains dan teknologi. Tidak hanya itu, ilmuan islam 
harus meyakini akan kemahakuasaan Allah, sebab semakin banyak ditemukan 
hal-hal baru (ilmu baru) maka manusia harus sadar bahwa ilmu yangdimilikinya 
tidakadaartinya jika dibandingkan dengan ilmu Allah SWT. Begitu pula 
dengan kemajuan teknologi harus digunakan untuk kebaikan dengan dilandasi 
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keimanan kepada Allah, bukan untuk mendewa-dewakan kehidupan yang 
materialistik yang justeru dapat merugikan bahkan membahayakan bagi diri 
sendiri.
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Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

Penulis: Aktsar Roskiana Ahmad (Fakultas Farmasi Universitas Muslim 
Indonesia)

Pendahuluan

Pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19) saat ini, yang disebabkan 
oleh sindrom pernapasan akut parah, coronavirus 2 (SARS-CoV-2), menyebar 
secara global dengan kecepatan yang dipercepat, dengan angka reproduksi 
dasar (R0) 2–2,5, menunjukkan bahwa 2-3 orang akan terinfeksi dari pasien 
indeks. Keadaan darurat kesehatan masyarakat yang serius, sangat mematikan 
pada populasi dan komunitas yang rentan di mana penyedia layanan kesehatan 
tidak cukup siap untuk menangani infeksi. Pada 16 Maret 2020, ada lebih dari 
180.000 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia, dengan lebih dari 
7000 kematian terkait. Virus SARS-CoV-2 telah diisolasi dari individu tanpa 
gejala, dan pasien yang terkena terus menular 2 minggu setelah penghentian 
gejala. Morbiditas substansial dan dampak sosial ekonomi mengharuskan 
tindakan drastis di semua benua, termasuk penguncian nasional dan penutupan 
perbatasan. 

Karakteristik Corona Virus

Coronaviruses (CoV) adalah virus yang diselimuti dengan genom RNA 
untai tunggal, sense positif yang diketahui menyebabkan infeksi pernapasan 
pada manusia. Secara umum, pada kebanyakan orang yang imunokompeten, 
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infeksi CoV pada manusia menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas yang 
ringan. Namun, ada dua virus CoV yang sangat patogen telah mengakibatkan 
wabah sindrom pernafasan akut yang parah (SARS) pada tahun 2003 di 
provinsi Guangdong, Cina dan sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) 
di negara-negara Timur Tengah satu dekade kemudian. SARS-CoV dan 
MERS-CoV diidentifikasi masing-masing menyebabkan SARS dan MERS. 
Pada Desember 2019, virus korona baru, SARS-CoV-2, diidentifikasi sebagai 
patogen penyebab penyakit coronavirus (COVID-19) di Wuhan, Cina. Pada 
11 Maret 2020, COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia. Pada 27 Maret 2020, total kasus sekitar 103.942 yang 
dikonfirmasi dengan kematin 1689 di Amerika Serikat. Secara global, 27.324 
kematian telah dilaporkan di antara 595.800 kasus yang dikonfirmasi.

Urutan genetik SARS-CoV-2 menunjukkan lebih dari 80% identitas 
bersama untuk SARS-CoV dan 50% ke MERS-CoV, dan baik SARS-CoV dan 
MERS-CoV berasal dari kelelawar dan menginfeksi manusia dan hewan liar. 
Masuknya CoV seluler adalah proses kompleks yang melibatkan pengikatan 
reseptor dan proteolisis yang mengarah ke fusi sel virus. CoV terdiri dari 
empat protein struktural: protein spike (S), membran (M), nukleokapsid (N), 
dan amplop (E). Protein S memediasi pengikatan reseptor pada membran 
sel inang melalui domain pengikat reseptor (RBD) di domain S1 dan fusi 
membran melalui subunit S2. Enzim pengubah angiotensin 2 (ACE2) adalah 
reseptor untuk SARS-CoV dan SARS-CoV-2, berbeda dengan MERS-CoV, 
yang menggunakan dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) sebagai reseptor selulernya 
(24, 33) (Gbr. 1). ACE2 diekspresikan dalam sistem pernapasan bagian 
atas, sel epitel alveolar tipe I dan II di paru-paru, jantung, sel endotel, epitel 
tubular ginjal, enterosit, dan pankreas. Setelah mengikat ACE2, protease serin 
proksimal seperti TMPRSS2 terlibat dalam priming protein S dan lonjakan 
pembelahan. Protease seperti Furin kemudian melepaskan peptida fusi, dan 
virus seluler masuk melalui jalur endosom. Pada pH rendah dan keberadaan 
protease seperti karakteristik cathepsin-L dari lingkungan mikro endosom 
mendukung perpindahan genom SARS-CoV-2 ke dalam sitosol di mana 
replikasi virus lebih lanjut mengarah pada pembentukan virion dewasa dan 
penyebaran selanjutnya.
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(Sumber: Muniyappa et al, 2020)

Gambar 1. Cellular entry of severe acute respiratory syndrome SARS-CoV-2 

Langkah awal masuknya virus ke sel adalah pengikatan protein lonjakan 
SARS-CoV-2 ke permukaan sel angiotensin converting enzyme 2 (ACE2). 
Protease seluler seperti TMPRSS2 dan furin terlibat dalam priming protein 
S, yang melibatkan pembelahan pada domain S1 / S2. Ini memungkinkan fusi 
virus ke permukaan sel. Virus dibawa ke dalam endosom, di mana SARS-
CoV-2-S dibelah dan kemungkinan diaktivasi oleh cysteine protease cathepsin 
L. Setelah berada di dalam sel, SARS-CoV-2 menggunakan mesin seluler 
endogen untuk mereplikasi dirinya sendiri. ACE mengkatalisis konversi 
angiotensin (Ang) I menjadi oktapeptida AngII, sedangkan ACE2 mengubah 
AngII menjadi Ang1–7. AngII melalui aktivasi reseptor Ang II tipe 1a 
menginduksi vasokonstriksi dan proliferasi, sedangkan Ang1–7 merangsang 
vasodilatasi dan menekan pertumbuhan sel.

Transmisi Dan Penyebaran Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

SARS-CoV-2 dapat menyebar baik melalui cara langsung (penularan droplet 
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dari manusia ke manusia) dan melalui kontak tidak langsung (benda yang 
terkontaminasi dan penularan melalui udara). Sementara alat pelindung diri 
(APD) juga bisa menjadi sumber penularan melalui udara. Seperti disebutkan 
sebelumnya, penyebaran SARS-CoV-2 dari orang ke orang seharusnya terjadi 
terutama melalui tetesan pernapasan, ketika pasien batuk, bersin, atau bahkan 
berbicara atau bernyanyi. Droplet biasanya tidak dapat melintasi lebih dari 
enam kaki (± 2 m) dan tetap di udara untuk waktu yang terbatas. Namun, 
SARS-CoV-2 tetap utuh dan menular dalam droplet (diameter kurang dari 
lima mikron) dan dapat melayang di udara hingga tiga jam. Oleh karena itu, 
isolasi airborne, ventilasi ruangan, dan penggunaan disinfektan yang tepat  
dapat membatasi penyebaran virus secara aerosol. COVID-19 dapat terjadi 
jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi SARS-CoV-2, dan 
kemudian tangan bersentuhan langsung dengan selaput lendir seperti mata, 
hidung, atau mulut. Oleh karena itu, disarankan untuk mencuci tangan dengan 
sabun dan air atau hand sanitizer dalam jumlah yang cukup.

Tingkat penularan yang dilaporkan dari pasien dengan gejala infeksi 
bervariasi menurut lokasi dan efisiensi tindakan pengendalian infeksi. 
Berdasarkan laporan bersama WHO-China, tingkat infeksi COVID-19 
sekunder berkisar antara satu hingga lima persen di antara puluhan ribu pasien 
yang dikonfirmasi di China.

Penyebaran SARS-CoV-2 dari individu tanpa gejala (atau individu dalam 
masa inkubasi), tanpa temuan radiologis, juga telah dilaporkan. Oleh karena itu, 
diperlukan perbaikan dalam metode diagnostik yang cepat dan sensitif untuk 
mendeteksi individu yang terinfeksi. Dalam sebuah penelitian pada empat staf 
rumah sakit yang terinfeksi, meskipun setiap pasien memiliki setidaknya dua 
tes negatif, RT-PCR masih positif dari 5 hingga 13 hari setelah dipulangkan. 
Selain itu, penyebaran virus di feses kemungkinan besar terjadi hingga lima 
minggu (waktu penyebaran terlama adalah 37 hari dan pada pasien yang 
meninggal sampai saat kematian) dengan rata-rata 11 hari setelah tes saluran 
pernapasan negative. Meskipun SARS-CoV-2 RNA telah ditemukan dalam 
sampel darah dan tinja dan SARS-CoV-2 yang hidup telah dibudidayakan 
dari tinja pada beberapa pasien COVID-19, laporan bersama WHO-China 
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menunjukkan bahwa tinja- rute penularan oral tampaknya tidak menjadi faktor 
penting dalam penyebaran infeksi. Selai itu, penelitian terhadap sperma dan 
spesimen testis pasien COVID-19 menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 tidak 
dapat ditularkan melalui hubungan seksual.

Meskipun tidak diketahui apakah SARS-CoV-2 ditularkan dari hewan 
yang terinfeksi (musang kucing, ular, atau spesies lain) ke manusia di pasar 
makanan laut Huanan atau tidak, ada kemungkinan yang jelas untuk penularan 
dari hewan ke manusia. Musang, kucing, anjing, dan hewan peliharaan lainnya 
rentan terhadap SARS-CoV-2. Telah dibuktikan bahwa kucing dapat terinfeksi 
SARS-CoV-2 dan menularkannya ke kucing lain. Namun demikian, belum 
jelas apakah kucing dapat menularkan virus ke pemiliknya; jadi saat ini hal 
ini tidak menjadi masalah bagi pemilik kucing. Selain itu, bebek, babi, ayam, 
dan anjing tidak mungkin tertular. Namun, harus disebutkan bahwa anjing 
peliharaan gembala Jerman mati (penyebab kematian tidak dapat ditentukan 
karena pemiliknya menolak untuk melakukan otopsi) dua hari setelah 
pemiliknya berada di karantina COVID-19. Jadi, kemungkinan penularan 
virus dari hewan ke manusia harus diperhitungkan.

Penelitian lainnya melaporkan hubungan antara suhu rata-rata harian 
dan tingkat rata-rata peningkatan pasien baru dengan COVID-19. Lima 
negara (Iran, Italia, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat) dipelajari. Untuk 
meminimalkan dampak faktor perancu seperti penerapan tindakan pemejrintah 
atau perbedaan budaya antara negara-negara ini, wilayah yang berbeda di setiap 
negara dibandingkan secara terpisah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 
di semua wilayah yang diteliti, perbedaan yang signifikan dalam suhu udara 
harian rata-rata antara dua wilayah dikaitkan dengan perbedaan substansial 
dalam tingkat kumulatif rata-rata harian pasien baru di kedua wilayah.

Selain itu, suhu dan kelembaban rata-rata kota yang terinfeksi ditemukan 
masing-masing 5°C-11°C dan 47-79%, dan suhu dan kelembaban optimal 
untuk kelangsungan hidup SARS-CoV-2 in vitro adalah 4°C dan 20 -80%, 
masing-masing. Selain itu, suhu rata-rata di kota-kota yang terinfeksi tidak 
pernah di bawah nol derajat Celcius. Selain itu, virus menyebar di koridor 
lintang 30-50° utara (Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Italia Utara). Lebih 
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lanjut, saat ini, SARS-CoV-2 belum dapat menyebar dengan cepat di Tiongkok 
bagian selatan. Meskipun data tersebut menunjukkan hubungan antara suhu dan 
distribusi virus, membandingkan iklim global dan peta distribusi COVID-1, 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara suhu, 
kelembaban dan penyebaran virus.

Pencegahan Penyebaran Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

WHO telah menyatakan bahwa pendidikan, isolasi, pencegahan, 
pengendalian penularan, dan pengobatan orang yang terinfeksi adalah 
langkah penting dalam mengendalikan penyakit menular seperti COVID-19. 
Dimungkinkan untuk meminimalkan penyebaran infeksi dengan membuat 
rekomendasi berikut yaitu: tinggal di rumah (karantina rumah) dan menghindari 
kontak langsung dengan orang sehat (kemungkinan pasien tanpa gejala) atau 
orang yang terinfeksi; menghindari perjalanan yang tidak penting, mematuhi 
aturan jarak sosial seperti menghindari tempat umum yang ramai dan menjaga 
jarak setidaknya dua meter antara setiap orang, terutama jika mereka batuk atau 
bersin;menghindari berjabat tangan saat menyapa orang lain; sering mencuci 
tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air atau pembersih tangan 
dengan setidaknya 60% alkohol, terutama setelah menyentuh area permukaan 
umum, menggunakan kamar mandi, atau berjabat tangan, hindari menyentuh 
mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci; dan mendisinfeksi 
permukaan menggunakan semprotan.

Perlu disebutkan bahwa karena masa inkubasi yang lama dan adanya 
pasien tanpa gejala, penggunaan masker medis (terutama N95) atau respirator 
(terutama FFP3) dapat direkomendasikan. Selain itu, disarankan untuk 
mensterilkan respirator bekas, hanya menggunakannya kembali untuk 
waktu yang terbatas, dan membuang masker bekas dengan benar. Meskipun 
respirator (kelas pelindung, termasuk FFP1, FFP2, dan FFP3) diproduksi 
sebagai barang sekali pakai, mereka dapat digunakan kembali untuk waktu 
yang terbatas kecuali ada risiko kontaminasi melalui pengendapan partikel 
infeksius di permukaan. Jika alat pernapasan kotor atau basah oleh cairan 
tubuh atau tidak bisa lagi dipasang dengan benar, atau jika pernapasan melalui 
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alat pernapasan menjadi sulit, harus dibuang. Selain itu, masker harus dibuang 
setelah digunakan selama prosedur yang menghasilkan aerosol (AGP). Hingga 
saat ini, produsen tidak memiliki alasan untuk mendisinfeksi masker atau 
memproduksi masker untuk digunakan berulang kali. Namun, ada kebutuhan 
vital untuk dapat mendisinfeksi masker dan menggunakannya kembali. SARS-
CoV-2 tetap dapat bertahan di lingkungan, termasuk pada permukaan bahan 
yang berbeda seperti karton, besi, atau tisu untuk beberapa waktu. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat risiko kontaminasi cepat pada permukaan luar 
respirator dan masker bedah. Kontaminasi permukaan respirator dapat dicegah 
dengan menempatkan masker medis di atasnya, atau memakai pelindung wajah 
yang dapat dibersihkan. Karena kontaminasi parah dari respirator dan masker 
bedah dalam pandemi COVID-19, beberapa metode dapat dipertimbangkan 
untuk sterilisasi masker bekas, termasuk uap, hidrogen peroksida, atau radiasi. 
Selain itu, penggunaan pelindung medis sangat dianjurkan, terutama bagi 
petugas kesehatan. Perlu disebutkan bahwa mengenakan sarung tangan di 
depan umum bukanlah perlindungan yang memadai terhadap COVID-19, 
karena sarung tangan dapat dengan mudah terkontaminasi. Jadi, sering mencuci 
tangan adalah cara terbaik untuk melindungi diri dari infeksi SARS-CoV-2.

Sebuah penelitian di enam departemen rumah sakit di Wuhan, Cina 
menunjukkan bahwa penggunaan masker N95, disinfektan, dan cuci tangan 
oleh dokter dan perawat efektif dalam mencegah infeksi COVID-19.

Penanganan Dan Terapi 

Penegakan terapi pada pasien yang terinfeksi COVID-19 adalah dengan 
berdasarkan bahwa sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) adalah 
komplikasi yang paling umum pada pasien COVID-19, diikuti anemia, 
cedera jantung akut, dan infeksi sekunder. Oleh karena itu, antibiotik, obat 
antivirus, dan kortikosteroid sistemik digunakan sebagai pengobatan. Selain 
itu, juga disarankan penggunaan ventilasi mekanis invasif untuk pasien 
dengan hipoksemia berat. Jadi, perawatan pasien dengan infeksi COVID-19 
sebagian besar bersifat simptomatis. Meskipun National Institutes of Health 
(NIH) tidak merekomendasikan aplikasi agen apa pun untuk profilaksis 
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pra atau pasca pajanan terhadap SARS-CoV-2 di luar pengaturan uji klinis. 
Kecuali untuk uji klinis, beberapa obat tidak dianjurkan untuk digunakan 
di klinik, seperti kombinasi Hydroxychloroquine dan Azithromycin karena 
berpotensi menimbulkan keracunan. Perawatan lain yang mungkin tidak 
direkomendasikan seperti Lopinavir/Ritonavir atau protease inhibitor 
lain (digunakan untuk human immunodeficiency virus (HIV)) karena 
farmakodinamik yang tidak menguntungkan dan data uji klinis negatif, 
Interferon karena kurangnya kemanjuran dalam pengobatan SARS dan MERS, 
Janus inhibitor kinase (misalnya, Baricitinib) karena efek imunosupresifnya 
yang luas, dan kortikosteroid sistemik selama pengobatan pasien COVID-19 
yang berventilasi mekanis tanpa ARDS.

Pendekatan Terapi COVID-19

Peneliti dunia berusaha keras untuk mengembangkan strategi terapi 
potensial baru, yang terdiri dari antibodi monoklonal, vaksin, peptida, 
terapi berbasis interferon, protease inhibitor, dan obat molekul kecil untuk 
mengalahkan pandemi COVID-19. Namun, mungkin diperlukan beberapa 
bulan untuk menguji efetivitas secara in vitro dan in vivo, dan hasil uji 
klinis yang membutuhkan waktu lebih lama. Untuk mempersingkat waktu 
ini, WHO sedang mengadakan uji klinis besar (uji klinis Solidaritas), yang 
mencakup lebih dari 100 negara dari seluruh dunia. Beberapa model terapi 
yang diterapkan yaitu:

Virally targeted agents

Obat antivirus dan kortikosteroid sistemik, termasuk penghambat 
neuraminidase (Oseltamivir, Peramivir, dan Zanamivir), Gansiklovir, Asiklovir, 
dan Ribavirin, serta Metilprednisolon yang mengurangi risiko kematian 
pada pasien ARDS, digunakan di klinik untuk infeksi virus. Namun, obat-
obatan tersebut belum terbukti berpengaruh pada COVID-19, sehingga tidak 
disarankan. Beberapa pendekatan pengembangan obat/vaksin COVID-19.

Analog nukleosida 

Analog nukleosida adalah turunan dari adenin atau guanin yang memblokir 
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enzim polimerase RNA yang bergantung pada RNA dan mempengaruhi 
struktur RNA virus dalam spektrum besar virus RNA, termasuk virus corona 
manusia. Bebera analog dan derivate yang telah dikembangkan dan dugunakan 
dalam terapi klinis yang mempengaruhi struktur RNA virus seperti  Favipiravir 
(T-705) (influenza treatment), Favilavir (treatment for Influenza), Ribavirin 
(treating respiratory syncytial virus (RSV) and hepatitis C virus (HCV) 
infections), Remdesivir (GS-5734)  (inhibitor of HIV reverse transcriptase), 
Galidesivir (BCX4430) (treat HCV, and its efficacy against Yellow fever 
revealed its antiviral activity in preclinical studies against many RNA viruses, 
including SARS-CoV and MERS-CoV). Selain itu, analog dan derivate 
nuklesida melalui mekanisme protease inhibitors seperti Chymotrypsin-like 
(3C-like protease, 3CLpro) and papain-like protease (PLP) inhibitors, Lopinavir 
(inhibit the 3-chymotrypsin-like protease of SARS and MERS), Disulfiram 
(for treating chronic alcoholism by inducing an acute intolerance), danoprevir 
(inhibitor anti-HCV), Camostat mesylate, Griffithsin, Arbidol.

Chloroquine (CQ) and Hydroxychloroquine (HCQ)

CQ adalah obat anti-malaria [100] dengan aktivitas praktis melawan 
infeksi SARS-CoV-2, yang dapat membantu dalam pengobatan COVID-19. 
Ini memiliki efek imunomodulator, seperti penekanan produksi dan pelepasan 
tumor necrosis factor-α (TNF-α), dan Interleukin (IL-6). Ia juga bekerja sebagai 
jenis baru dari penghambat autofagi , yang mungkin mengganggu infeksi dan 
replikasi virus. Selain itu, para ilmuwan telah melaporkan dalam sejumlah 
penelitian bahwa CQ mengganggu glikosilasi reseptor ACE2 seluler, protein 
lonjakan SARS-CoV, dan masuknya virus. Selain itu, CQ meningkatkan pH 
organel intraseluler asam seperti endosom dan lisosom, yang penting untuk 
fusi membran. Jadi, obat ini dapat menurunkan demam dan memperbaiki 
karakteristik radiologis paru-paru pada COVID-19. Juga, itu mengurangi 
waktu untuk pemulihan. Selain itu, CQ merupakan salah satu dari tiga obat 
yang bisa menjanjikan untuk pengobatan penyakit virus corona baru; dua obat 
lainnya, yang dijelaskan di atas, adalah Favipiravir dan Remdesivir [105], di 
mana persentase pasien dengan tes asam nukleat virus negatif lebih tinggi 
dengan obat anti-malaria. Sampai sekarang, tidak ada efek samping parah yang 
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dilaporkan pada lebih dari 100 peserta yang diobati dengan CQ dalam uji coba. 
Telah terbukti bahwa penyerapan oral CQ dan HCQ pada manusia berguna 
dalam pengobatan SARS-CoV-2. Karena HCQ kurang beracun daripada 
CQ pada model hewan, dan mempertimbangkan bahwa overdosis CQ dapat 
mengakibatkan keracunan akut dan kematian; dosis aman (6-6,5 mg/kg per 
hari) [108] HCQ sulfat dapat secara efektif mengobati infeksi SARS-CoV-2. 
Harus disebutkan bahwa meskipun kombinasi HCQ ditambah Azitromisin c 
adalah pengobatan COVID-19 yang efektif, NIH tidak merekomendasikannya. 
it as a routine treatment for clinical use due to the potential for toxicity.

Cytokine-based therapy

Sindrom pelepasan sitokin (CRS) dihasilkan dari pelepasan sitokin pro-
inflamasi yang meluas setelah aktivasi sistem kekebalan oleh mikroorganisme 
atau bahkan oleh intervensi terapeutik. Pada infeksi SARS-CoV dan MERS-
CoV, kelebihan produksi sitokin pro-inflamasi, seperti IL-6, IL-1β, IL-
12, IL-18, IL-33, Interferon-α (IFN-α), IFN- γ, dan TNF-α, atau kemokin 
seperti chemokine CC motif ligand2 (CCL-2), CCL-3, CCL-5, CXC motif 
chemokine ligan 8 (CXCL-8), CXCL-9, dan CXCL-10 disertakan dalam 
badai sitokin [111], [112], [113]. Telah terbukti bahwa dengan mengaktifkan 
sel makrofag tipe 1 (M1) dan T-helper 1 (Th1), COVID-19 meningkatkan 
produksi sitokin inflamasi seperti IL-6, IFN-γ, dan faktor perangsang koloni 
monosit-granulosit (GM -CSF). Harus disebutkan bahwa IL-6 dan GM-CSF 
(dapat secara signifikan meningkatkan produksi IL-6 dengan merangsang 
monosit [115], [116]) yang disekresikan oleh monosit dan sel T, lebih penting 
dalam menginduksi badai sitokin. dibandingkan sitokin pro-inflamasi lainnya. 
Produksi sitokin adalah salah satu penyebab mendasar dari patogenesis 
COVID-19, yang mengakibatkan peradangan berlebihan, kerusakan paru-paru, 
ARDS, dan kegagalan organ lainnya. Juga, adanya TNF-α, granulocyte-colony 
stimulating factor (G-CSF), protein inflamasi makrofag 1A (MIP-1A), monosit 
chemoattractant protein-1 (MCP-1), CXCL-10, IL- 10, dan IL-7 pada pasien 
COVID-19 yang parah menunjukkan pentingnya CRS dalam perkembangan 
penyakit. Jadi, CRS dianggap sebagai penyebab utama kematian pada pasien 
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COVID-19. Seperti disebutkan sebelumnya, IL-6 merupakan komponen 
penting dari badai sitokin. Jadi, penggunaan agen penghambat anti-IL-6, 
seperti Tocilizumab, Sarilumab, Siltuximab, yang semuanya merupakan 
mAbs manusiawi, dapat mengurangi efek samping CRS [17]. Perlu dicatat 
bahwa mAbs anti-GM-CSF seperti TJ003234, Gimsilumab, dan Lenzilumab 
juga sedang dievaluasi untuk melawan COVID-19. Selain itu, inhibitor dari 
keluarga IL-1, IFN-γ sitokin, dan transduser sinyal jalur kinase dan aktivator 
jalur pensinyalan transkripsi protein (JAK-STAT) mungkin juga berguna untuk 
mengendalikan badai sitoki

Hyaluronidase and 4-Methylumbelliferone (4-MU)

Telah dibuktikan bahwa peningkatan kadar sitokin proinflamasi, termasuk 
IL-6, IL-1, dan TNF-α di paru-paru pasien COVID-19, dapat menghasilkan 
produksi hyaluronan atau asam hialuronat (HA) oleh menginduksi ekspresi 
HA-sintase-2 (HAS2) ini dapat berkontribusi pada ARDS dan kematian. 
Jadi, menurunkan kadar HA melalui pemberian hyaluronidase, atau 
4-methylumbelliferone (4-MU), dan memblokir sitokin inflamasi bisa efektif 
untuk mengobati dispnea dan mengurangi angka kematian pasien COVID-19.

Corticosteroids

Kortikosteroid dapat berguna dalam mengendalikan CRS, misalnya dalam 
imunoterapi kanker. Awalnya, deksametason diusulkan sebagai agen yang 
efektif untuk mengelola CRS. Namun, karena peningkatan risiko nekrosis 
vaskular dan diabetes (yang merupakan faktor risiko kematian COVID-19), 
pemberian kortikosteroid untuk pasien COVID-19 tidak disarankan.

Immune cell depletion

Sel immun bertanggung jawab atas sekresi faktor inflamasi. Jadi, 
penurunan jumlah limfosit dapat menyebabkan penekanan CRS. Rituximab, 
Etoposide, dan Lenumab adalah Mabs yang digunakan untuk mereduksi sel 
CD8+T, menurunkan pelepasan interferon-gamma, dan untuk mengobati CRS 
dan hemophagocytic lymphohistiocytosis (FHLH).
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Interferon-based therapy

Interferon mengatur sistem kekebalan bawaan, yang penting untuk 
membunuh virus dengan mengatur transkripsi gen. IFN mengatur transkripsi 
gen dengan mengaktifkan jalur pensinyalan JAK-STAT setelah mengikat 
reseptornya di permukaan sel. IFN tipe1 terdiri dari IFN ‐ β dan IFN ‐ α, dan IFN 
‐ α2b telah terbukti dengan cepat menekan replikasi virus korona hewan dan 
manusia [127]. SARS-CoV-2 dapat menghambat aktivitas IFN tipe1 melalui 
penekanan jalur pensinyalan intraseluler STAT-1. Jadi, terapi berbasis IFN bisa 
bermanfaat untuk mengobati COVID-19. Menariknya, tingkat morbiditas dan 
mortalitas COVID-19 yang rendah pada anak-anak mungkin disebabkan oleh 
ambang batas sekresi IFN yang rendah pada anak-anak, dan produksi IFN yang 
cepat setelah infeksi. Dengan demikian, ambang sekresi IFN yang tinggi pada 
orang dewasa bertanggung jawab atas tingkat kematian yang lebih tinggi pada 
pasien ini. Jadi, terapi berbasis IFN mungkin efektif melawan COVID-19, 
terutama pada fase awal penyakit. Selain penekanan langsung SARS-CoV-2, 
yang dapat berkontribusi pada respons terapeutik, terapi berbasis IFN dapat 
merangsang kekebalan bawaan. Jadi, IFNα-2a dan IFNα-2b pegilasi dapat 
diuji pada pasien dengan COVID-19, karena merangsang respons antivirus 
bawaan. Namun demikian, dokter harus berhati-hati dalam memberikan IFN 
saja, karena kemungkinan peningkatan badai sitokin dengan IFN dosis tinggi.

Terapi stem-cell 

Terapi sel induk telah menunjukkan kemungkinan manfaat terapeutik pada 
hampir semua penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Di antara sel punca, 
MSC paling banyak mendapat perhatian karena banyak keunggulannya. Ini 
termasuk, tingkat proliferasi yang tinggi, kemampuan pembaruan diri, sifat 
reparatif, ketersediaan dari jaringan yang berbeda, diferensiasi multidirectional, 
kurangnya reaksi yang merugikan, dan kemampuan penyimpanan jangka 
panjang. Selain regenerasi jaringan, mereka digunakan untuk aktivitas anti-
inflamasi dan imunoregulasi. Ilmuwan Cina telah melaporkan penggunaan 
MSC sebagai pendekatan anti-inflamasi untuk gangguan seperti badai sitokin. 
Jadi, mereka bisa efektif dalam mengontrol CRS. Aktivitas imunomodulator 
berbasis MSC termasuk menekan aktivasi sel T dan makrofag yang berlebihan 
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merangsang makrofag 2 anti-inflamasi fenotipe (M2) merangsang T-regs dan 
menekan sitokin pro-inflamasi. Terapi berbasis MSC dapat menurunkan risiko 
CRS pada pasien COVID-19 dengan mengurangi produksi TNF-α, IFN-α, IL-
1, IL-6, dan IL-12. Selain itu, MSC dapat meningkatkan ARDS, meregenerasi 
jaringan paru-paru, dan mengurangi fibrosis paru melalui sekresi IL-10, faktor 
pertumbuhan endotel vaskular (VEGF), faktor pertumbuhan keratinosit (KGF), 
dan faktor pertumbuhan hepatosit (HGF) pada pasien SARS-CoV-2. Ada 
kemungkinan bahwa terapi berbasis MSC dapat menghilangkan kebutuhan 
ventilasi pada pasien COVID-19, mengembalikan jumlah sel T ke kisaran 
normal, memulihkan fungsi paru, menurunkan kadar sitokin inflamasi, dan 
meningkatkan kadar sitokin antiinflamasi. Untuk meningkatkan keefektifan 
respon antiinflamasi yang diinduksi MSC, mereka dapat diobati dengan 
menggunakan IFN-γ, yang rendah atau tidak ada pada COVID-19 yang parah. 
MSC berlisensi sitokin ini bisa lebih efektif dalam menekan respon imun 
hiperaktif dan meningkatkan perbaikan jaringan, karena diketahui bahwa MSC 
berlisensi sitokin efektif dalam mencegah kerusakan paru akut yang diinduksi 
lipopolisakarida (LPS) [134]. Jadi, beberapa uji klinis sedang dilakukan untuk 
mengevaluasi efektivitas MSC terhadap COVID-19.

Passive antibody therapy and convalescent plasma therapy

Antibodi plasma berkontribusi pada penghapusan infeksi melalui pengikatan 
langsung ke patogen dan menetralkannya, atau dengan mengaktifkan respons 
imun tidak langsung, termasuk sitotoksisitas seluler yang bergantung pada 
antibodi (ADCC), sitotoksisitas yang bergantung pada komplemen, atau 
fagositosis. Pada pasien COVID-19, plasma mereka mengandung antibodi 
penetral spesifik aktif (yang memediasi fungsi anti infeksi dari terapi plasma) 
dan antibodi non-penetral (yang dapat meningkatkan profilaksis dan perbaikan 
pasien).

Terapi imunoglobulin hiperimun atau convalescent plasma (CP) adalah 
imunoterapi adaptif pasif yang diterapkan untuk melindungi individu dari 
infeksi klinis atau mencegah perkembangan penyakit. Pemberian awal CP 
atau imunoglobulin hiperimun yang mengandung titer antibodi tinggi dapat 
menurunkan viral load, mengurangi mortalitas penyakit, dan mempersingkat 
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masa tinggal di rumah sakit.

Sementara terapi antibodi pasif melibatkan pengumpulan preparat 
imunoglobulin dengan titer antibodi yang tinggi, terapi plasma diterapkan 
sebagai perawatan darurat, terutama pada epidemi dan pandemi, ketika waktu 
atau sumber daya terbatas untuk persiapan imunoglobulin yang dikumpulkan. 
Dibandingkan dengan terapi antibodi pasif yang menghasilkan imunitas 
cepat jangka pendek, imunitas persisten dihasilkan oleh antibodi monoklonal 
atau globulin hiperimun (produk plasma yang difraksinasi). Oleh karena itu, 
plasma penyembuhan digunakan sebagai terapi berbasis kekebalan yang 
cepat pada tahap awal penyakit, untuk meningkatkan kekebalan pasien yang 
terinfeksi terhadap virus, menghentikan perkembangan COVID-19, dan 
meningkatkan tingkat keberhasilan terapeutik. Selain itu, terapi plasma dapat 
menurunkan viremia dan mengurangi infeksi baru (melalui antibodi penetral), 
membersihkan virus bebas dan sel yang terinfeksi, serta meringankan gejala 
(seperti batuk kering, demam, dahak, nyeri otot) dan kerusakan paru. Selain 
itu, dapat meningkatkan rasio limfosit dan saturasi oksigen darah tanpa efek 
samping.

FDA telah menyetujui pemberian plasma penyembuhan yang 
mengandung antibodi spesifik melawan SARS-CoV-2. Selain itu, FDA telah 
merekomendasikan bahwa orang yang telah pulih dari COVID-19 (setidaknya 
selama dua minggu) harus menyumbangkan plasma mereka untuk membantu 
pasien lain. Diperkirakan bahwa setiap donasi dapat memberikan plasma yang 
cukup untuk empat pasien.

Namun, ada beberapa tantangan dalam pengumpulan plasma dari serum 
donor selama periode pemulihan atau setelah pemulihan, dan memastikan 
tingkat titer antibodi penetral yang tepat. Beberapa dari tantangan ini adalah 
ketersediaan donor yang berkualifikasi, kondisi klinis, menghilangkan interaksi 
inang, dan kinetika virus SARS-CoV-2, yang perlu dipecahkan sebelum plasma 
pemulihan  dapat menjadi pilihan terapi umum.

Donor yang memenuhi syarat harus dipilih berdasarkan riwayat infeksi 
COVID-19 yang dikonfirmasi, termasuk tes molekuler tindak lanjut negatif, 
tidak adanya gejala, pemeriksaan fisik normal, dan tes skrining pra-donasi. 
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Harus disebutkan bahwa arena plasma dengan titer antibodi penetral yang 
tinggi hanya diperoleh pada 14 hari setelah gejala menghilang, ini adalah 
waktu terbaik untuk memanen plasma. Selain itu, telah disarankan bahwa 
apheresis mungkin lebih baik untuk mengoptimalkan produk plasma 
pemulihan, daripada donor darah utuh. Dosis terapi plasma konvalesen yang 
tepat pada COVID-19 ditentukan berdasarkan pengalaman penerapan terapi 
plasma pada SARS-CoV sebelumnya, yaitu 5 mL/kg plasma dengan ≥ 1: 160 
titer. Harus dipertimbangkan bahwa SARS-CoV-2 yang ditularkan melalui 
transfusi, cedera terkait transfusi akut, infeksi lain yang dapat ditularkan 
melalui transfusi, kelebihan beban sirkulasi terkait transfusi, dan reaksi 
transfusi alergi dapat menjadi risiko terapi plasma dalam pengobatan COVID- 
19. Harus disebutkan bahwa pada beberapa pasien, antibodi COVID-19 tidak 
selalu ditemukan setelah pemulihan, yang menunjukkan bahwa beberapa 
pasien sembuh tanpa antibody atau antibodi akan hilang setelah pemulihan. 
Meskipun satu studi mengevaluasi efektivitas terapi plasma pada lima pasien 
(yang diberi ventilasi mekanis dan menerima methylprednisolone), semuanya 
menunjukkan penurunan gejala COVID-19 dan viral load, belum jelas apakah 
antibodi dari donor aktif dan efektif atau tidak. Meski mempertimbangkan 
risiko terapi plasma, terapi ini masih bisa efektif sebagai pengobatan darurat 
COVID-19.

Monoclonal antibodies (mAbs)

Antibodi monoklonal (mAbs) dapat diperoleh dari pasien COVID-19 
atau dengan persiapan laboratorium. Mereka dicirikan oleh spesifisitas dan 
kemurnian tinggi, keamanan tinggi, dan tingkat infeksi yang ditularkan melalui 
darah rendah yang dapat mengatasi keterbatasan imunoglobulin intravena 
dan terapi plasma pemulihan. mAbs dapat dipilih untuk menargetkan epitop 
spesifik protein SARS-CoV-2 permukaan dan dapat menghambat masuknya 
virus ke dalam sel inang (termasuk pengikatan reseptor, fusi membran, dan 
situs pengikatan asam sialat), dan mengurangi replikasi dan perkembangan 
infeksi.

Beberapa mAbs yang menargetkan lonjakan protein dalam SARS-CoV 
dan MERS-CoV telah menunjukkan hasil yang menjanjikan secara in vitro 
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dan in vivo, yang berpotensi berguna untuk melawan SARS-CoV-2. Misalnya, 
menetralkan mAbs spesifik terhadap reseptor-binding domain (RBD) di 
spike protein (CR3014 [152], CR3022 [153], 311mab-31B5, 311mab-32D4, 
dan 311mab-31B9), atau mAbs spesifik yang mengikat ACE2 semuanya 
dapat secara efektif memblokir masuknya virus. Harus disebutkan bahwa 
bertentangan dengan 311mab-31B9 (tanpa kemampuan netralisasi), 311mab-
31B5 dan 311mab-32D4 keduanya secara potensial dapat menekan protein 
RBD SARS-CoV-2 dan interaksi dengan protein ACE2 (hACE2) manusia, 
mengarah ke netralisasi virus. Selain itu, menggunakan CR3022 sebagai 
monoterapi, atau dikombinasikan dengan obat lain dapat menyebabkan 
perbaikan pasien COVID-19. Selain itu, 47D11 secara kuat dapat menekan 
infeksi SARS-CoV dan SARS-CoV-2 melalui mekanisme yang tidak diketahui.

Selanjutnya, m396, CR3014 [156], dan Meplazumab (yang merupakan anti-
CD147 Mab, dapat menjadi antibodi monoklonal alternatif untuk digunakan 
melawan SARS-CoV-2. Jadi, mAbs dapat dianggap sebagai terapi potensial. 
opsi melawan COVID-19.

Polyclonal antibodies

Antibodi poliklonal dapat digunakan sebagai agen profilaksis atau 
terapeutik melawan infeksi virus. Misalnya, SAB-301 adalah pengobatan 
antivirus yang dapat ditoleransi dengan baik untuk MERS-CoV. Jadi, antibodi 
poliklonal mungkin juga efektif melawan COVID-19.

Intravenous immunoglobulin (IVIg)

IVIg adalah agen imunomodulator yang efektif, yang telah diterapkan pada 
penyakit autoimun dan inflamasi, infeksi bakteri, infeksi virus yang parah, 
infeksi jamur, dan juga pada penyakit graft versus host (GVHD). Ini terdiri 
dari imunoglobulin G poliklonal atau IgG. IVIg dapat memodulasi sistem 
kekebalan melalui berbagai mekanisme, seperti mengurangi dan mencegah 
produksi sitokin, meningkatkan sitokin anti-inflamasi, dan mendorong respons 
sistem kekebalan terhadap virus. IVIg telah digunakan untuk mengobati 
infeksi pada saluran pernapasan bagian atas dan bawah. Selain itu, terapi IVIg 
menunjukkan manfaat klinis dan tolerabilitas yang baik pada kasus SARS dan 
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MERS. Jadi, terapi IVIg bisa menjadi pilihan terapeutik potensial melawan 
COVID-19 [59]. Terapi IVIg dosis tinggi, 0,3-0,5 g per kg berat badan 
selama lima hari, telah diusulkan untuk pasien COVID-19. Para ilmuwan 
telah menunjukkan bahwa penerapan IVIg dosis tinggi pada titik waktu 
yang tepat dapat mencegah perkembangan penyakit ke keadaan yang parah 
dan meningkatkan tingkat pemulihan pasien pada fase awal penyakit. Selain 
itu, setelah pemberian IVIg tidak ada efek samping yang dilaporkan. Jadi, 
imunoterapi dengan IVIg baik sendiri maupun kombinasi dengan terapi anti-
SARS-CoV-2 lainnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi pasien COVID-19. 

Anakinra

Dalam satu studi kohort retrospektif kecil di Italia, efek Anakinra, 
antagonis reseptor Interleukin-1 rekombinan, dipelajari dalam pengobatan 
COVID-19. Dalam studi ini, 29 pasien menerima obat tersebut, sementara 
16 pasien hanya menerima pengobatan standar untuk COVID-19. Dua puluh 
satu pasien (72%) dari kelompok intervensi memiliki tingkat CRP di bawah 
standar setelah 21 hari, dan kebanyakan dari mereka sembuh; sementara lima 
pasien diventilasi mekanis, dan tiga meninggal. Hanya delapan (50%) dari 
16 pasien kontrol mengalami perbaikan status pernafasan setelah 21 hari, 
dimana satu orang diventilasi secara mekanis, dan tujuh meninggal. Tingkat 
kelangsungan hidup pada 21 hari pada kelompok intervensi dan kontrol adalah 
90% dan 56%, masing-masing dengan perbedaan yang signifikan. Anakinra 
dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien dengan COVID-19 dan 
meningkatkan status pernapasan, dan mungkin merupakan pengobatan yang 
efektif.

Ibuprofen

Ibuprofen telah menunjukkan masalah dengan keamanan. Diskusi 
mengenai keamanan obat anti inflamasi non steroid (NSAID) dalam 
pengobatan COVID-19 telah melibatkan European Medicines Agency. NSAID 
telah diusulkan untuk mengobati penyakit virus yang muncul dalam beberapa 
kasus, tetapi kebanyakan pasien dengan gejala COVID-19 harus menggunakan 
Paracetamol daripada Ibuprofen, karena Ibuprofen dapat memperburuk kondisi. 
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Laporan di media Prancis menunjukkan penurunan kondisi empat anak muda 
dengan COVID-19 setelah mengonsumsi Ibuprofen. Jadi, sebaiknya gunakan 
Paracetamol daripada Ibuprofen untuk pasien COVID-19.

Penghambat enzim pengubah angiotensin (ACE-I) dan penghambat 
reseptor angiotensin (ARB)

Telah disarankan bahwa penggunaan obat ACE-I dan ARB untuk indikasi 
kardiovaskular dapat menyebabkan peningkatan regulasi reseptor ACE2, dan 
karenanya pengembangan COVID-19 yang lebih parah. Namun, Asosiasi 
Jantung Eropa serta tiga badan kardiologi utama Amerika, termasuk American 
Heart Association, American College of Cardiology, dan Heart Failure 
Society of America, semuanya telah menekankan bahwa pasien yang telah 
menggunakan obat ACE-I atau ARB harus melanjutkan perawatan mereka.

Rekombinan ACE2 (hrsACE2)

Solusi hrsACE2, yang sebelumnya telah diuji secara klinis dalam uji 
klinis fase satu dan dua (2017), dapat secara signifikan menghambat infeksi 
COVID-19 pada tahap awal dan mencegah virus menempel pada sel. Ini 
mengurangi tingkat SARS-CoV-2 dalam sel Vero-E6 (sel yang digunakan 
untuk isolasi virus) hingga 1000-5000 kali (dalam hal viral load) dalam 
penelitian laboratorium. Perlu disebutkan bahwa penelitian ini memiliki 
beberapa keterbatasan, misalnya organoid paru tidak diuji, dan percobaan 
hanya mensimulasikan tahap awal COVID-19. Jadi, karena SARS-CoV-2 
bisa langsung menginfeksi pembuluh darah manusia dan masuk ke ginjal, 
dan hrsACE2 bisa mencegah kejadian ini, mungkin bisa digunakan di klinik. 
Namun, penyelidikan lebih lanjut masih dibutuhkan.

CRISPR Cas 13

Clustered regular interspaced short palindromic repeats (CRISPR) 
adalah alat rekayasa genom baru, yang terdiri dari dua komponen, termasuk 
panduan RNA (gRNA), yang khusus untuk urutan DNA atau RNA target, 
dan endonuklease terkait CRISPR non-spesifik protein atau protein Cas. 
CRISPR Cas13 adalah ribonuklease terpandu RNA terkait-CRISPR tipe VI, 
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yang menargetkan urutan RNA tertentu. Tiga keluarga protein telah dikenali, 
termasuk Cas13a (sebelumnya dikenal sebagai C2c2), Cas13b, dan Cas13c. 
Enzim Cas13a juga bisa menjadi alat yang cocok untuk deteksi urutan asam 
nukleat. Selain itu, karena Cas13 dan Cas13 yang tidak aktif masing-masing 
menargetkan situs RNA spesifik untuk pembelahan dan penghambatan, 
keduanya dapat digunakan sebagai terapi COVID-19 yang efektif. Namun, 
penyelidikan lebih lanjut sangat penting.

Oksida nitrat

Bayi baru lahir dengan ARDS berat, dirawat dengan surfaktan paru dosis 
tinggi, oksida nitrat hirup, ventilasi osilasi frekuensi tinggi, dan oksigenasi 
membran ekstrakorporeal. Pendekatan ini mungkin efektif untuk pasien 
COVID-19 dengan ARDS.

Terapi oksigen

Hampir semua pasien diberikan terapi oksigen, dan WHO telah 
merekomendasikan oksigenjasi membran ekstrakorporeal (ECMO) untuk 
pasien dengan hipoksemia refrakter.

Litium

Karena lithium mengurangi apoptosis dan menghambat glikogen sintase 
kinase3 beta (GSK-3β), yang berinteraksi dengan reseptor dan memicu 
peristiwa transduksi sinyal, mungkin efektif melawan COVID-19.

Antibiotik

Antibiotik telah disarankan untuk mengurangi gejala pneumonitis, dan 
itu ditunjukkan dalam penelitian in vitro bahwa Teicoplanin dapat mencegah 
masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sitoplasma. Selain itu, Azitromisin telah 
menunjukkan beberapa keberhasilan melawan COVID-19.

Ivermektin

Ivermectin adalah obat yang disetujui FDA untuk pengobatan amnesia 
parasit, yang tersedia secara luas. Itu ditunjukkan dalam satu penelitian bahwa 
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menambahkan lima μM Ivermectin ke sel Vero / hSLAM yang terinfeksi virus 
mengurangi tingkat RNA virus sebanyak 5.000 kali setelah kultur 48 jam]. 
Jadi, ini bisa efektif melawan COVID-19.

Nitazoxanide

Nitazoxanide adalah obat antidiare yang telah diusulkan untuk menghambat 
2019-nCoV, tetapi penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Selain itu, kombinasi 
Nitazoxanide dan Azithromycin bisa lebih efektif daripada menggunakannya 
sebagai agen tunggal melawan COVID-19. Namun demikian, menggabungkan 
beberapa terapi dapat meningkatkan efek samping dan menyebabkan interaksi 
obat-obat, yang harus dipertimbangkan saat mengusulkan pengobatan baru 
untuk COVID-19.

Bacillus Calmette – Guérin (BCG)

Vaksinasi Bacillus Calmette-Guérin (BCG) sedang dipertimbangkan dalam 
uji klinis untuk menguji kemanjurannya untuk menurunkan angka morbiditas 
dan mortalitas COVID-19.

Colchicine

Kolkisin memiliki efek imunomodulator, dan biasanya digunakan dalam 
pengobatan asam urat. Karena efek imunomodulatornya, ini bisa berguna 
untuk memperbaiki manifestasi klinis COVID-19.

Karena banyaknya variasi pilihan terapi baik sebagai obat tunggal atau 
dalam kombinasi dengan obat lain, sulit untuk uji klinis menjadi konklusif. 
Inilah mengapa WHO melakukan uji klinis Solidaritas; hingga 21 April 2020, 
lebih dari 100 negara telah bergabung dalam uji klinis ini untuk mengalahkan 
SARS-CoV-2.

Vitamin

Telah dibuktikan dalam beberapa penelitian bahwa vitamin B3 (niacin atau 
nicotinamide) efektif dalam mengurangi cedera pada model hewan dengan 
kerusakan paru-paru yang diinduksi oleh bleomycin. Vitamin C juga bisa 
efektif untuk pencegahan.
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Pada saat ini lebih dari 200 uji klinis COVID-19 telah terdaftar di 
https://clinicaltrials.gov/. Uji coba yang melibatkan vaksin, obat antivirus, 
imunoterapi, antibodi monoklonal, sel induk, dan oksida nitrat dirangkum 
dalam Tabel.

Table 1. Daftar obat/vaksin SARS-COV-2 yang telah diajukan untuk 
pengujian klinis

Clinical trials Identifier Status Country

Tocilizumab in COVID-19 Pneumonia NCT04317092 Recruiting Italy

Evaluation of the Efficacy and Safety 
of Sarilumab in Hospitalized Patients 
With COVID-19

NCT04315298 Recruiting United 
States

A Pilot Study of Sildenafil in COVID-19 NCT04304313 Recruiting China

ACE Inhibitors, Angiotensin II Type-I Receptor 
Blockers, and Severity of COVID-19 (CODIV-
ACE)

NCT04318418 Not yet 
recruiting

Italy

Treatment of COVID-19 Cases and 
Chemoprophylaxis of Contacts as Prevention 
(HCQ4COV19)

NCT04304053 Recruiting Spain

The Use PUL-042 Inhalation Solution to Prevent 
COVID-19 in Adults Exposed to SARS-CoV-2

NCT04313023 Not yet 
recruiting

The Use of Angiotensin-Converting Enzyme 
Inhibitors and Incident Respiratory Infections, 
Are They Harmful or Protective?

NCT04322786 Not yet 
recruiting

Nitric Oxide Gas Inhalation for Severe Acute 
Respiratory Syndrome in COVID-19.

NCT04290871 Withdrawn

Proactive Prophylaxis With Azithromycin and 
Chloroquine in Hospitalized Patients With 
COVID-19

NCT04322396 Not yet 
recruiting

Identifying Critically-ill Patients With 
COVID-19 Who Will Benefit Most From 
Nutrition Support Therapy: Validation of the 
NUTRIC Nutritional Risk Assessment Tool

NCT04274322 Not yet 
recruiting

Cohort Multiple Randomized Controlled Trials 
Open-label of Immune Modulatory Drugs 
and Other Treatments in COVID-19 Patients - 
Sarilumab Trial - CORIMUNO-19 - SARI

NCT04324073 Not yet 
recruiting

France

Hydroxychloroquine Versus Placebo in Patients 
Presenting COVID-19 Infection and at Risk 
of Secondary Complication: a Prospective, 
Multicentre, Randomised, Double-blind Study

NCT04325893 Not yet 
recruiting

Efficacy and Safety of IFN-α2β in the Treatment 
of Novel Coronavirus Patients

NCT04293887 Not yet 
recruiting
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Xiyanping Injection for the Treatment of New 
Coronavirus Infected Pneumonia

NCT04275388 Not yet 
recruiting

Chloroquine Diphosphate for the Treatment of 
Severe Acute Respiratory Syndrome Secondary 
to SARS-CoV2

NCT04323527 Recruiting Brazil

Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV 
Vaccine (mRNA-1273) for Prophylaxis SARS 
CoV-2 Infection

NCT04283461 Recruiting United 
States

Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial 
(COLCORONA)

NCT04322682 Recruiting Canada

Tocilizumab for SARS-CoV2 Severe 
Pneumonitis

NCT04315480 Not yet 
recruiting

Italy

Efficacy and Safety of Darunavir and Cobicistat 
for Treatment of Pneumonia Caused by 2019-
nCoV

NCT04252274 Recruiting China

Treatment and Prevention of Traditional Chinese 
Medicines (TCMs) on 2019-nCoV Infection

NCT04251871 Recruiting China

COVIDL1: A Study to Investigate the Efficacy 
of Tradipitant in Treating Severe or Critical 
COVID-19 Infection

NCT04326426 Not yet 
recruiting

Nitric Oxide Gas Inhalation in Severe Acute 
Respiratory Syndrome in COVID-19

NCT04306393 Recruiting United 
States

Inhaled Gaseous Nitric Oxide (gNO) 
Antimicrobial Treatment of Difficult Bacterial 
and Viral Lung (COVID-19) Infections

NCT03331445 Active, not 
recruiting

Canada

NK Cells Treatment for Novel Coronavirus 
Pneumonia

NCT04280224 Recruiting China

Evaluating and Comparing the Safety and 
Efficiency of ASC09/Ritonavir and Lopinavir/
Ritonavir for Novel Coronavirus Infection

NCT04261907 Not yet 
recruiting

A Pilot Clinical Study on Inhalation of 
Mesenchymal Stem Cells Exosomes Treating 
Severe Novel Coronavirus Pneumonia

NCT04276987 Not yet 
recruiting

Post-exposure Prophylaxis / Preemptive Therapy 
for SARS-Coronavirus-2

NCT04308668 Recruiting United 
States

STOP PIV - Phase III DAS181 Lower Tract PIV 
Infection in Immunocompromised Subjects

NCT03808922 Recruiting United 
States

Norwegian Coronavirus Disease 2019 Study NCT04316377 Not yet 
recruiting

Lessening Organ Dysfunction With VITamin C NCT03680274 Recruiting Canada

Glucocorticoid Therapy for Novel 
CoronavirusCritically Ill Patients With Severe 
Acute Respiratory Failure

NCT04244591 Recruiting China



69Masyarakat Cita

Convalescent Plasma to Limit Coronavirus 
Associated Complications

NCT04325672 Not yet 
recruiting

United 
States

Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 
2019-nCoV Infected Pneumonia

NCT04264533 Recruiting China

Anti-il6 Treatment of Serious COVID-19 
Disease With Threatening Respiratory Failure 
Drug: RoActemra iv, RoActemra sc, Kevzara sc

NCT04322773 Not yet 
recruiting

Denmark

Safety and Efficacy of Hydroxychloroquine 
Associated With Azythromycin in SARS-Cov-2 
Virus

NCT04322123 Not yet 
recruiting

Brazil

Comparison of Lopinavir/Ritonavir or 
Hydroxychloroquine in Patients With Mild 
Coronavirus Disease (COVID-19)

NCT04307693 Recruiting Korea

Study to Evaluate the Safety and Antiviral 
Activity of Remdesivir (GS-5734™) in 
Participants With Severe Coronavirus Disease 
(COVID-19)

NCT04292899 Recruiting United 
States

NestCell® Mesenchymal Stem Cell to Treat 
Patients With Severe COVID-19 Pneumonia 
(HOPE)

NCT04315987 Not yet 
recruiting

Bevacizumab in Severe or Critically Severe 
Patients With COVID-19 Pneumonia-RCT 
(BEST-RCT)

NCT04305106 Recruiting China

The Efficacy and Safety of Thalidomide in 
the Adjuvant Treatment of Moderate New 
Coronavirus (COVID-19) Pneumonia

NCT04273529 Not yet 
recruiting

The Efficacy and Safety of Thalidomide 
Combined With Low-dose Hormones in the 
Treatment of Severe COVID-19

NCT04273581 Not yet 
recruiting

Treatment of COVID-19 Patients Using 
Wharton’s Jelly-Mesenchymal Stem Cells

NCT04313322 Recruiting Jordan

Hydroxychloroquine Treatment for Severe 
COVID-19 Pulmonary Infection (HYDRA Trial) 
(HYDRA)

NCT04315896 Not yet 
recruiting

Tetrandrine Tablets Used in the Treatment of 
COVID-19 (TT-NPC)

NCT04308317 Enrolling by 
invitation

China

Fingolimod in COVID-19 NCT04280588 Recruiting China

CD24Fc as a Non-antiviral Immunomodulator in 
COVID-19 Treatment (SAC-COVID)v

NCT04317040 Not yet 
recruiting

United 
States

Treatment With Mesenchymal Stem Cells for 
Severe Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

NCT04288102 Recruiting China

The Clinical Study of Carrimycin on Treatment 
Patients With COVID-19

NCT04286503 Not yet 
recruiting

Efficacy and Safety of Corticosteroids in 
COVID-19(Methylprednisolone)

NCT04273321 Recruiting China
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Hydroxychloroquine Post Exposure Prophylaxis 
for Coronavirus Disease (COVID-19)

NCT04318444 Not yet 
recruiting

United 
States

Hydroxychloroquine Chemoprophylaxis 
in Healthcare Personnel in Contact With 
COVID-19 Patients (PHYDRA Trial) 
(PHYDRA)

NCT04318015 Not yet 
recruiting

Safety and Immunity of Covid-19 aAPC Vaccine NCT04299724 Recruiting China

Immunity and Safety of Covid-19 Synthetic 
Minigene Vaccine

NCT04276896 Recruiting China

A Phase I Clinical Trial in 18–60 Adults 
(APICTH)(vaccine)

NCT04313127 Recruiting China

Favipiravir Combined With Tocilizumab in the 
Treatment of Corona Virus Disease 2019

NCT04310228 Recruiting China

Novel Coronavirus Induced Severe Pneumonia 
Treated by Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells

NCT04302519 Not yet 
recruiting

Multicenter Clinical Study on the Efficacy and 
Safety of Xiyanping Injection in the Treatment of 
New Coronavirus Infection Pneumonia (General 
and Severe)

NCT04295551 Not yet 
recruiting

Chloroquine Prevention of Coronavirus 
Disease (COVID-19) in the Healthcare Setting 
(COPCOV)

NCT04303507 Not yet 
recruiting

Evaluating the Efficacy and Safety of 
Bromhexine Hydrochloride Tablets Combined 
With Standard Treatment/ Standard Treatment 
in Patients With Suspected and Mild Novel 
Coronavirus Pneumonia (COVID-19)

NCT04273763 Enrolling by 
invitation

China

Yinhu Qingwen Decoction for the Treatment of 
Mild / Common CoVID-19

NCT04278963 Active, not 
recruiting

China

Various Combination of Protease Inhibitors, 
Oseltamivir, Favipiravir, and Chloroquine for 
Treatment of COVID19: A Randomized Control 
Trial (THDMS-COVID19)

NCT04303299 Not yet 
recruiting

Thailand

The Effect of T89 on Improving Oxygen 
Saturation and Clinical Symptoms in Patients 
With COVID-19

NCT04285190 Not yet 
recruiting

Immunoregulatory Therapy for 2019-nCoV: 
PD-1 blocking antibody + standard treatment, 
Thymosin + standard treatment, standard 
treatment

NCT04268537 Not yet 
recruiting

Tocilizumab vs. CRRT in Management 
of Cytokine Release Syndrome (CRS) in 
COVID-19 (TACOS)

NCT04306705 Recruiting China

Mild/Moderate 2019-nCoV Remdesivir RCT NCT04252664 Recruiting China
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Losartan for Patients With COVID-19 Requiring 
Hospitalization

NCT04312009 Not yet 
recruiting

United 
States

Trial of Treatments for COVID-19 in 
Hospitalized Adults (DisCoVeRy) 
Drug: Remdesivir, Lopinavir/ritonavir, Interferon 
Beta-1A, Standard of care

NCT04315948 Not yet 
recruiting

Losartan for Patients With COVID-19 Not 
Requiring Hospitalization

NCT04311177 Not yet 
recruiting

United 
States

Study of Human Umbilical Cord Mesenchymal 
Stem Cells in the Treatment of Novel 
Coronavirus Severe Pneumonia

NCT04273646 Not yet 
recruiting

China

Mesenchymal Stem Cell Treatment for 
Pneumonia Patients Infected With 2019 Novel 
Coronavirus

NCT04252118 Recruiting China

The Efficacy of Intravenous Immunoglobulin 
Therapy for Severe 2019-nCoV Infected 
Pneumonia

NCT04261426 Not yet 
recruiting

A Prospective/Retrospective, Randomized 
Controlled Clinical Study of Antiviral Therapy in 
the 2019-nCoV Pneumonia 
Drug: Abidol hydrochloride, Oseltamivir, 
Lopinavir/ritonavir

NCT04255017 recruiting China

A Prospective/Retrospective, Randomized 
Controlled Clinical Study of Interferon 
Atomization in the 2019-nCoV Pneumonia 
Drug: Abidol hydrochloride, Abidol 
Hydrochloride combined with Interferon 
atomization

NCT04254874 recruiting China

Bevacizumab in Severe or Critical Patients With 
COVID-19 Pneumonia (BEST-CP)

NCT04275414 recruiting China

A Randomized, Open, Controlled Clinical 
Study to Evaluate the Efficacy of ASC09F and 
Ritonavir for 2019-nCoV Pneumonia

NCT04261270 recruiting China

Intravenous Aviptadil for COVID-19 Associated 
Acute Respiratory Distress (COVID-AIV)

NCT04311697 Not yet 
recruiting

Israel

The Efficacy of Different Hormone Doses in 
2019-nCoV Severe Pneumonia 
Drug: Methylprednisolone

NCT04263402 recruiting China

Nitric Oxide Gas Inhalation Therapy for Mild/
Moderate COVID-19 (NoCovid)

NCT04305457 Recruiting United 
States

Baricitinib in Symptomatic Patients Infected by 
COVID-19: an Open-label, Pilot Study. (BARI-
COVID)

NCT04320277 Recruiting Italy

Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) 
Drug: Remdesivir

NCT04280705 Recruiting United 
States
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Treatment of Pulmonary Fibrosis Due to 2019-
nCoV Pneumonia With Fuzheng Huayu 
Drug: N-acetylcysteine + Fuzheng Huayu Tablet, 
N-acetylcysteine + Placebo

NCT04279197 Recruiting China

NO Prevention of COVID-19 for Healthcare 
Providers 
Drug: Inhaled nitric oxide gas

NCT04312243 Not yet 
recruiting

Treatment of Acute Severe 2019-nCoV 
Pneumonia With Immunoglobulin From Cured 
Patients 
Drug: Immunoglobulin of cured patients, 
γ-Globulin

NCT04264858 Not yet 
recruiting

China

Efficacy and Safety of IFN-α2β in the Treatment 
of Novel Coronavirus Patients 
Drug: Recombinant human interferon α1β

NCT04293887 Not yet 
recruiting

Experimental Trial of rhIFNα Nasal Drops to 
Prevent 2019-nCOV in Medical Staff 
Drug: recombinant human Interferon Alpha-1b, 
thymosin alpha 1

NCT04320238 Recruiting China

Anti-SARS-CoV-2 Inactivated Convalescent 
Plasma in the Treatment of COVID-19

NCT04292340 Recruiting China

Clinical Study of Arbidol Hydrochloride Tablets 
in the Treatment of Pneumonia Caused by Novel 
Coronavirus

NCT04260594 Not yet 
recruiting

Evaluation of Ganovo (Danoprevir) Combined 
With Ritonavir in the Treatment of Novel 
Coronavirus Infection 
Drug: Ganovo + ritonavir+/-Interferon 
nebulization

NCT04291729 Completed China

Eculizumab (Soliris) in Covid-19 Infected 
Patients

NCT04288713 Available

Severe 2019-nCoV Remdesivir RCT NCT04257656 Recruiting China

nitric Oxide Gas Inhalation in Severe Acute 
Respiratory Syndrome in COVID-19

NCT04306393 Recruiting United 
States

Umbilical Cord(UC)-Derived Mesenchymal 
Stem Cells(MSCs) Treatment for the 2019-novel 
Coronavirus(CoV) Pneumonia

NCT04269525 Recruiting China

Evaluating and Comparing the Safety and 
Efficiency of ASC09/Ritonavir and Lopinavir/
Ritonavir for Novel Coronavirus Infection

NCT04261907 Not yet 
recruiting

Vitamin C Infusion for the Treatment of Severe 
2019-nCoV Infected Pneumonia

NCT04264533 Recruiting China

Expanded Access Remdesivir (RDV; GS-

5734™)

NCT04302766 Available
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Xiyanping Injection for the Treatment of New 
Coronavirus Infected Pneumonia

NCT04275388 Not yet 
recruiting

Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV 
Vaccine (mRNA-1273) to Prevent SARS-CoV-2 
Infection

NCT04283461 recruiting United 
States

Tocilizumab for SARS-CoV2 Severe 
Pneumonitis

NCT04315480 Not yet 
recruiting

Italy

Efficacy and Safety of Darunavir and Cobicistat 
for Treatment of Pneumonia Caused by 2019-
nCoV

NCT04252274 recruiting China

Efficacy and Safety of Hydroxychloroquine for 
Treatment of Pneumonia Caused by 2019-nCoV 
(HC-nCoV)

NCT04261517 Completed China

Treatment and Prevention of Traditional Chinese 
Medicines (TCMs) on 2019-nCoV Infection 
Drug: Conventional medicines (Oxygen therapy, 
alfa interferon via aerosol inhalation, and 
lopinavir/ritonavir) and Traditional Chinese 
Medicines (TCMs) granules, Conventional 
medicines (Oxygen therapy, alfa interferon via 
aerosol inhalation, and lopinavir/ritonavir)

NCT04251871 recruiting China

Clinical Study of Anti-CD147 Humanized 
Meplazumab for Injection to Treat With 2019-
nCoV Pneumonia

NCT04275245 recruiting China

Stem Cell Educator Therapy Treat the Viral 
Inflammation Caused by Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2

NCT04299152 Not yet 
recruiting

NK Cells Treatment for Novel Coronavirus 
Pneumonia

NCT04280224 Recruiting China

Glucocorticoid Therapy for Novel 
CoronavirusCritically Ill Patients With Severe 
Acute Respiratory Failure 
Drug: methylprednisolone therapy

NCT04244591 Recruiting China

Norwegian Coronavirus Disease 2019 Study 
Drug: Hydroxychloroquine Sulfate

NCT04316377 Not yet 
recruiting

Lopinavir/ Ritonavir, Ribavirin and IFN-beta 
Combination for nCoV Treatment

NCT04276688 Recruiting China

Post-exposure Prophylaxis for SARS-
Coronavirus-2 Drug: Hydroxychloroquine

NCT04308668 Recruiting United 
States

A Pilot Clinical Study on Inhalation of 
Mesenchymal Stem Cells Exosomes Treating 
Severe Novel Coronavirus Pneumonia

NCT04276987 Not yet 
recruiting

Nitric Oxide Gas Inhalation Therapy for Mild/
Moderate COVID19 Infection

NCT04290858 Withdrawn

Nitric Oxide Gas Inhalation for Severe Acute 
Respiratory Syndrome in COVID-19.

NCT04290871 Withdrawn
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(Source: Lotfi et al, 2020)

Penutup

Salah satu upaya penanganan dan pencegahan penyebarann coronavirus 
2 adalah dengan vaksinasi. Beberapa negara telah memberlakukan vaksinasi 
COVID-19 seperti di Indonesia untuk kelompok tertentu. Namun, upaya 
tersebut belumlah cukup untuk menekan laju peningkatan jumlah pasien yang 
terinfeksi. Olehnya itu, penerapan protokol kesehatan adalah salah satu kunci 
utama dalam menekan peningkatan penyebaran coronavirus 2. 
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Strategi Pemasaran Digitalisasi 
UMKM 

Di Kota Makassar
Penulis: Dr.Rosnaini Daga, SE, MM, CPHCM (STIM Nitro Makassar)

Pendahuluan

Gitosudarmo dalam Daga (2021) Strategi pemasaran merupakan strategi 
untuk melayani pasar atau segmen pasar yang dijadikan target olehseorang 
pengusaha. Oleh karena itu strategi pemasaran merupakan kombinasi dari 
bauran pemasaran yang akan diterapkan oleh pengusaha untuk melayani 
pasarnya. Bauran pemasaran ini haruslah diatur sedemikian rupa sehingga 
akan dapat berfungsi sebagai senjata yang tepat dalam pertandingannya dengan 
pasar melawan pesaing- pesaingnya. Dengan demikian senjata itu harus 
disesuaikan dengan keadaan pasar serta kondisi persaingan yang dihadapinya. 
David dan Wheelen dalam Daga (2021) Pada strategi pemasaran dengan 
memanfatkan Strategi pengembangan pasar, perusahaan atau unit bisnis 
dapat: menangkap pangsa pasar yang lebih besar dari pasar yang ada untuk 
produk saat ini melalui kejenuhan dan penetrasi pasar, mengembangkan pasar 
baru bagi produk yang sudah ada. Sedangkan dengan menggunakan strategi 
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pengembangan produk, perusahaan atau unit bisnis dapat mengembangkan 
produk baruuntuk pasar yang sudah ada atau mengembangkan produk baru 
untuk pasar baru. Strategi pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan 
strategi segmentasi pasar. Menurut Santoso dalam Daga (2021) segmentasi 
pasar adalah suatu kelompok konsumen yang telah ada atau prospek yang 
memiliki karakteristik yang sama didalam memberikan respon atas program 
pemasaran. Proses identifikasi segmen pasar inilah yang disebut segmentasi 
pasar. Segmentasi pasar dibedakan menjadi segmentasi pasar konsumen dan 
segmentasi pasar industri. Menurut Santoso dalam daga (2021) Proses segmen 
pasar ini memilik banyak pendekatan, namun tiga tahap proses kunci dari 
segmentasi pasar adalah: 

a. Menggunakan beberapa metode untuk membagi pasar, menjadi bagian 
lebih kecil, dimana masing-masing memiliki kesamaan secara internal, 
namun memiliki perbedaan secara eksternal.

a. Memilih salah satu atau beberapa segmen yang memberikan tawaran yang 
lebih menarik.

b. Menyesuaikan program pemasaran dengan segmen yang dituju dan 
kebutuhan-kebutuhannya. 

Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan dan dipadukan untuk 
meraih dan meningkatkan kepuasan pelanggan Tjiptono dalam Daga (2021) 
yaitu sebagai berikut:

a. Relationship Marketing. 

Relationship marketing adalah cara usaha pemasaran pada pelanggan 
yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan 
maksimum pelanggan. Pelanggan yang baik merupakansuatu asset dimana 
bila ditangani dan dilayani dengan baik akan memberikan pendapatan dan 
pertumbuhan jangka panjang bagi suatu perusahaan. Dalam strategi ini, 
hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan berkelanjutan, tidak 
berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan 
jangka panjang dengan pelanggan secara terusmenerus sehingga diharapkan 
dapat terjadi bisnis ulangan (Repeat business). Salah satu faktor yang 
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dibutuhkan untuk mengembangkan relationship marketing adalah dibentuknya 
customer Data base, yaitu daftar nama pelanggan yang perlu dibina hubungan 
jangka panjang. 

b. Strategi Superior Customer Service

Perusahaan yang menerapkan strategi ini berusaha menawarka pelayanan 
yang lebih unggul dari pada para pesaingnya. Untuk mewujudkannya 
dibutuhkan dana yang besar, kemampuan sumber daya manusia dan usaha 
yang gigih. Meskipun demikian melalui pelayanan yang lebih unggul, 
perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan harga yang lebih tinggi 
pada jasanya. Akan ada kelompok konsumen yang tidak keberatan akan 
harga mahal tersebut. Implementasinya yaitu, pemberian garansi internal 
dan eksternal, jaminan, konsultasi teknis, pelatihan cara penggunaan produk, 
saran pemakaian produk alternatif, peluang penukaran atau pengembalian 
produk yang tidak memuaskan, reparasikomponen yang cacat atau rusak dan 
penyediaan suku cadang pengganti.

c. Strategi Unconditional Guarantes Extraordinary Guarantes

 Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan jasa dapat 
mengembangkan augmented service terhadap core service-nya, misalnya 
dengan merancang garansi tertentu atau dengan memberikan pelayanan purna 
jual yang baik. Garansi atau jaminan istimewa dirancang untuk meringankan 
kerugian pelanggan, dalam hal pelanggan tidak puas terhadap suatu produk 
atau jasa yang telah dibayarkan. Garansi ini menjanjikan kualitas prima dan 
kepuasan pelanggan. Fungsi utama garansi adalah: 

1)  Mengurangi resiko kerugian pelanggan sebelum dan sesudah pembelian 
produk atau jasa, sekaligus memaksa perusahaan bersangkutan untuk 
memberikan yang terbaik dan meraih loyalitas pelanggan. 

2)  Alat positioning membedakan perusahaan dengan pesaingnya. 

d.  Strategi penanganan keluhan yang efektif

Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah 
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seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas. Manfaat 
lain adalah: 

1) Penyedia jasa memperoleh kesempatan lagi untuk memperbaiki 
hubungannya dengan pelanggan yang kecewa.

2) Penyedia jasa bisa terhindar dari publisitas negatif. 
3) Penyedia jasa akan mengetahui aspek-aspek yang perlu dibenahi dalam 

pelayanannya saat ini Penyedia jasa akan mengetahui sumber masalah 
operasinya.

4) Karyawan dapat termotivasi untuk memberika pelayanan yangn 
berkualitas lebih baik

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki beberapa keterbatasan, 
salah satunya cakupan pasar yang relatif sempit. Produk pada UMKM kurang 
dikenali dan hanya digunakan oleh segelintir orang, di mana sudah sejak 
lama mereka terlibat kerja sama transaksional. Pelaku UMKM cenderung 
menggantungkan permintaan produknya pada sejumlah pelangan kecil atau 
pembeli yang berada pada sekitar lokasi penjualan produk.Namun, pada era 
global saat ini pelaku UMKM harus berfikir untuk melebarkan sayap usahanya 
bukan lagi bisa di nikmati oleh sebagian orang yang sudah mengenal produknya 
atau yang berada pada lokasi disekitar usaha.Di era persaingan bisnis saat ini 
UMKM memiliki peluang untuk dapat mengakomodir pasar yang lebih luas 
jika mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

Saat ini kemajuan teknologi internet berkembang pesat dan berdampak pada 
maraknya trend bisnis digital atau sering kali disebut dengan bisnis online.e-
commerce merupakan salah satu jenis media jual beli online yang mulai 
berkembang dan ramai diperbincangkan oleh pelaku bisnis. Implementasi 
e-commerce diakui dapat memberikan berbagai keuntungan seperti kemudahan 
bertransaksi, sehingga transaksi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Daga, R., & Taufiq, H. I. (2018) Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut 
Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) 
adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), 
pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfers 
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yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor 
and low-income households and their microenterprises). Sedangkan bentuk 
LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) 
lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-
sumber informal misalnya pelepas uang.

SARI, N. A. (2019) menjelaskan tentang  Ekonomi Digital lebih 
menitikberatkan pada proses jual beli atau transaksi dan pasar yang terjadi 
di dunia maya/ internet. Ekonomi digital adalah suatu system ekonomi yang 
kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-
aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. 
Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan industri kecil 
menjadi industri mikro dengan elastisitas dan dinamika yang mereka miliki. 
Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi bagi para pemula untuk 
terlahir secara global. Konsep digital ekonomi pertamakali diperkenalkan oleh 
Tapscott dalam Aan (2016) yaitu sebuah karakteristik sebagai ruang intelejen, 
meliputi informasi, berbagai akses instrument informasi, kapasitas informasi 
dan pemprosesan informasi. Komponen ekonomi digital yang pertama kalinya 
yaitu industri TIK, aktivitas ecommerce, distribusi digital barang dan jasa. 
Mengutip Report G20 China dalam Helmalia (2018), pengertian ekonomi 
digital mengacu pada berbagai aktivitas ekonomi, yang meliputi penggunaan 
informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor kunci produksi, jaringan 
informasi modern (modern information network) sebagai ruang aktivitas 
yang penting dan efektivitas penggunaan Information and Communication 
Technology (ICT) sebagai penggerak penting terhadap pertumbuhan 
produktivitas dan optimalisasi structural ekonomi. Dalam konteks ini, pengertian 
ekonomi digital sudah semakin luas ditandai dengan adanya jaringan modern 
serta penggunaan ICT. Berdasarkan berbagai defenisi dan penjelesan di atas, 
dengan demikian yang dimaksud dengan ekonomi digital adalah ketertarikan, 
sikap dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan 
alat komunikasi seperti smarthphone (HP), tablet, laptop dan PC desktop 
untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, mengevaluasi 
informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi 
dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.
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Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya 
persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, 
seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya 
manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Dalam era digital 
yang pesat saat ini dapat mendorong entrepreneurship untuk membuka 
wirausaha dengan mudah dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang 
di dapatkan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop 
UKM) pada tahun 2017 melansir sebanyak 3,79 juta usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan 
produknya. Jumlah ini berkisar 8 persen dari total pelaku UMKM yang ada di 
Indonesia, yakni 59,2 juta. Untuk menumbuhkan jumlah pelaku UMKM yang 
berselancar di dunia maya, Kemenkop UKM dan Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan para pelaku e-commerce 
menggagas program bertajuk 8 Juta UMKM Go Online. Lewat kerja sama 
ini, pemerintah juga berharap dapat mempercepat transformasi UMKM di 
Indonesia menuju digital (Kominfo, 2017). Terjadinya persaingan dalam dunia 
bisnis tak bisa dihindarkan lagi,melihat banyaknya pelaku-pelaku bisnis. 
Bahkan, persaingan tersebut kian hari kian bertambah ketat. Boleh dikata, tak 
ada produk/jasa yang dipasarkan tanpa melewati arena persaingan dalam era 
ekonomi digital. Ekonomi digital merubah ekonomi global, memungkinkan 
industri kecil menjadi industri multinasional mikro dengan elastisitas dan 
dinamika yang mereka miliki. Hal ini memberi kesempatan yang lebih tinggi 
bagi para pemula untuk terlahir secara global, digitalisasi mendorong persaingan 
karena memungkinkan model bisnis yang inovatif dan memungkinkan 
perusahaan untuk meningkat dengan cepat. Puluhan juta perusahaan kecil dan 
menengah di seluruh dunia telah berubah menjadi eksportir dan bergabung 
dengan pasar e-commerce, dan bisa bersaing dengan perusahaan multinasional 
terbesar. Usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat vital 
didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-
negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di 
Indonesia peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan 
dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 
mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya 
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sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Jumlah Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri pada akhir 
tahun 2016 telah mencapai 916.232 unit usaha. Misalnya seperti yang terjadi 
saat ini di Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi 
Selatan, UMKM di Kota Makassar yang bergerak dalam berbagai industri 
senantiasa mencatatkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun 
terakhir. Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, jumlah 
pelaku UMKM sejauh ini sebanyak 2.683 yang bergerak pada beragam sector.

Didukung adanya studi yang mengemukakan bahwa inovasi terkait 
dengan IT seperti e-commerce oleh UMKM dapat memberikan berbagai 
macam keuntungan yang signifikan bagi bisnis mereka, keuntungan tersebut 
antara lain: UMKM dapat menyamakan posisi dengan bisnis berskala besar 
(Longenecker & Moore, 2010), memudahkan komunikasi dengan pelanggan, 
dapat meningkatkan inovasi, produksi, penjualan serta layanan perusahaan 
(Kirzner, 2013) dan beberapa peneliti meyakini dengan e-commerce maka 
UMKM mampu berkontribusi dalam upaya peningkatan daya saing produk 
lokal (OECD, 1999). Namun demikian tidak sedikit juga pelaku bisnis yang 
belum mengetahui apakah e-commerce mereka telah meraih kesuksesan dan 
bahkan masih banyak yang mengalami kegagalan (Hartman, 2002).

Quaddus dan Achjari (2015) menyatakan ada 2 faktor penghambat dalam 
pengadopsikan e-commerce yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal atau biasa disebut dengan Internal obstacles, Internal obstacles adalah 
faktor penghambat kesuksesan e-commerce berupa hambatan-hambatan 
terhadap pihak internal. Hambatan ini dirasakan oleh pelaku UMKM baik 
dari keterbatan keuangan, risiko yang muncul ketika menggunakan teknologi 
informasi atau e-commerce dan keahlian yang dimiliki oleh UMKM dalam 
menggunakan e-commerce. External obstacles adalah faktor penghambat 
kesuksesan e-commerce berupa hambatan-hambatan yang timbul terhadap 
pihak eksternal, hambatan eksternal ini menjadi tantangan yang baru yang akan 
dialami oleh pelaku UMKM dan bisa berdampak pada berkurangnya pembeli 
dikarenakan akan ada biaya tambahan yang akan diberikan kepada custumer. 
Respon konsumen terhadap produk e-commerce akan menjadi penghambat 
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penggunaan teknologi informasi jika durasi waktu atas pengiriman barang 
memakan waktu yang lama, risiko yang muncul dalam melakukan transaksi 
dan akses internet yang kurang baik.

Zained (2012) menambahkan faktor lain yang membuat UMKM belum 
menggunakan e-commerce adalah berasal dari sosial budaya, hambatan teknik, 
hambatan ekonomi, hambatan hukum dan regulasi, hambatan organisasi dan 
hambatan politik. Merujuk pada data Dinas Koperasi dan UMKM di kota 
Makassar, jumlah pelaku UMKM sebanyak 16.492 yang bergerak diberbagai 
sektor dan data menunjukkan bahwa masih sedikit pelaku UMKM yang 
memanfaatkan teknologi informasi (e-commerce) yang berkembang pesat dan 
hampir semua elemen masyarakat menggunakan smartphone. Namun adanya 
hambatan yang dirasakan oleh pelaku UMKM sehingga produsen masih 
belum menggunakan teknologi informasi atau e-commerce dalam melakukan 
transaksi perdagangannya.

2.1.1 Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)UMKM mempunyai pengertian sebagai 
berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau 
badan usaha perorangan.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
dilakukan orang perorangan bukan merupakananak perusahaan, bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau 
tidak langsungdari usaha menengah atau usaha besar.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
dilakukan orang perorangan bukanmerupakan anak perusahaan, bukan 
cabang perusahaan yang dimiliki, dan bukan menjadi bagian langsung atau 
tidaklangsung dari usaha kecil atau usaha besar.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai kriteria sebagai berikut:
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a. Usaha Mikro mempunyai :
1) Asset : maksimum 50 juta
2) Omzet: maksimum 300 juta.

b. Usaha Kecil mempunyai:
1) Asset: > 50 juta - 500 juta
2) Omzet: > 300 juta - 2,5 M

c. Usaha Menengah mempunyai:
1) Asset: > 500 juta - 10 M
2) Omzet: > 2,5 M - 50 M

2.1.2 Batasan Usaha Mikro Kecil Menengah 

Batasan usaha mikro dan kecil dan menengah menurut Bank Indonesia 
yaitu: 

a. Usaha mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau 
mendekati miskin. Usaha tersebut dimiliki olehkeluarga dengan 
sumber daya lokal milik keluarga tersebut dan tidak memperoleh dari 
lembaga keuangan tertentudan teknologi sederhana.

b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak usaha atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih 
dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk 
bangunan dan tanah tempat usaha atau memiliki hasil penjualan 
tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 
paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha menengah adalah omzet tahunan kurang dari 3 miliar dan aset 
sebesar 5 miliar untuk sektor industri, asset sebesar 600 juta di luar 
tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufaktur.

2.1.3 Teknologi Informasi (TI)

Dua kunci utama teknologi informasi adalah orang-orang dan teknologi. 
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Pengelolaan sumber daya adalah proses yang digunakan secara efektif 
denganmenciptakan lingkungan untuk pelatihan dan pengembangan 
keterampilan danpengetahuan. Ini bertujuan untuk mencocokkan orang yang 
tepat denganketerampilan yang tepat untuk peran yang tepat. Peran TI dan 
pengguna akanbervariasi tergantung pada struktur dan budaya organisasi. 
Dimana TI danpengguna harus bekerja sama dan mengakui nilai kontribusi 
masing-masing untuksukses keseluruhan organisasi (Senft & Gallegos, 2009). 
Menurut O’Brien & Marakas (2013), sistem informasi terdiri dari lima sumber 
utama: manusia,hardware, software, data, dan jaringan.

a. Manusia, adalah unsur penting untuk keberhasilan operasi dari semua 
system informasi. Sumber daya ini termasuk pengguna akhir dan spesialis. 
Pengguna akhir (juga disebut pengguna atau klien) adalah orang-orang 
yang menggunakan sistem informasi atau informasi yang dihasilkannya. 
SpesisialisSI adalah mereka yang mengembangkan dan mengoperasikan 
sisteminformasi, termasuk sistem analis, pengembang perangkat lunak, 
operatorsistem, dan manajerial lainnya, teknis, dan administrasi personel 
SI.

b. Hardware,merupakan konsep sumber daya perangkat keras meliputi semua 
perangkat fisik dan bahan yang digunakan dalam pengolahan informasi. 
Secara khusus, meliputi mesin, seperti komputer dan peralatan lainnya, dan 
semua media data, yaitu, benda nyata dimana data dicatat, dari lembaran 
kertas ke disk magnetik atau optik. Contoh hardware dalam sistem informasi 
berbasis komputer adalah sistem komputer

c. Software, konsep sumber daya perangkat lunak mencakup semua set 
instruksipemrosesan informasi. Konsep ini generik software tidak hanya 
mencakup setinstruksi operasi yang disebut program, tetapi juga instruksi 
pengolahaninformasi.

d. Data, merupakan bahan baku sistem informasi.
e. Jaringan, teknologi telekomunikasi dan jaringan seperti internet, 

intranet, danextranet sangat penting untuk e-Bussines dan e-commerce 
operasi sukses sepanjang jenis organisasi dan sistem informasi berbasis 
komputer mereka. Jaringan telekomunikasi terdiri dari komputer, prosesor 
komunikasi, dan perangkat lain media komunikasi dan dikendalikan oleh 
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software komunikasi.
2.1.4 E-commerce

E-commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara 
perusahaan,rumah tangga, individu, pemerintah, dan masyarakat atau organisasi 
swasta lainnya yang dilakukan melalui komputer pada media jaringan.Barang-
barangdan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan 
pengirimanbarang atau jasa dapat dilakukan di akhir. Pengertian Electronic 
Business adalahproses dimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan 
proses bisnistersebut pada saluran jaringan di sebuah media elektronik, 
Ahmadi (2013:7)

E-commerce sebenarnya mengambil bentuk dari menjual dan membeli.
Transaksilebih lanjut dimampukan dengan ditambahkannya perkembangan 
elektronika seperti komputer dan berbagai media transmisi lainnya, dan yang 
terpentingadalah internet. E-commerce merupakan proses pembelian produk 
barang danjasa melalui internet menggunakan koneksi aman dan pembayaran 
elektronik,Sulianta (2009:10).

Berdasarkan pengertian maka dapat disimpulkan bahwa e-commerce 
merupakan bisnis dilakukan dengan melakukan transaksi pemesanan melalui 
teknologi, pembayaran dan pengiriman yang dilakukan online maupun offline.

2.1.5 Model Transaksi E-commerce

Menurut Ahmadi (2013:35) E-commerce merupakan aktivitas pembelian 
danpenjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak 
bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet. 
E-commerce memiliki berbagai macam jenis transaksi dalam menerapkan 
sistemnya. Jenis – jenis transaksi E-commerce di antaranya sebagai berikut :

a. Collaborative Commerce (C-Commerce)
Collaborative Commerce yaitu kerjasama secara elektronik 

antara rekanbisnis. Kerjasama ini biasanya terjadi antara rekan bisnis 
yang berada pada jalur penyediaan barang (Supply Chain).
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b. Business to Business (B2B)

E-commercetipe ini meliputi transaksi antar organisasi yang dilakukan 
dielectronic market. Business to Business memiliki karakteristik:

1) Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memilikihubungan 
yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan partner tersebut. 
Dikarenakan sudah mengenal rekan komunikasi, jenis informasi yang 
dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepercayaan.

2) Pertukaran data berlangsung berulang-ulang dan secara berkala,misalnya 
setiap hari dengan format data yang sudah disepakati bersama. Dengan 
kata lain, servis yang digunakan sudah tertentu. Halini memudahkan 
pertukaran data untuk dua entity yang menggunakan standar yang sama.

3) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data,tidak 
harus menunggu partnernya.

4) Model yang umum digunakan adalah peer to peer, dimana processing 
intelligence dapat didistribusikan pada pelaku bisnis.

c. Business to Consumers (B2C)

Business to Consumers yaitu penjual adalah suatu organisasi dan pembeli 
adalah individu. Business to Consumers memiliki karakteristik sebagai berikut:

1) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
2) Service yang diberikan bersifat umum (generic).
3) Service diberikan berdasarkan permohonan. Consumer melakukan inisiatif 

dan produsen harius memberikan respon sesuai permohonan.

d. Consumer to Business (C2B)

Dalam Consumer to Business memberitahukan kebutuhan atas suatuproduk 
atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau 
jasa tersebut ke konsumen.

e. Costumer to Customer (C2C)
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Costumer to Costumer yaitu konsumen menjual secara langsung 
kekonsumen lain atau mengiklankan jasa pribadi di internet. Dalam costumer 
to costumer costumer menjual produk atau jasa ke costumerce lain. Dapat juga 
disebut sebagai pelanggan ke pelanggan, yaitu orang yangmenjual produk dan 
jasa ke satu sama lain

Penutup

Berdasarkan dari pembahasan, maka dapat disimpulkan kesimpulan bahwa 
terdapat tiga faktor yang menghambat UMKM menggunakan e-commerce 
di kota Makassar. Faktor pertama adalah faktor perspektif perusahaan yang 
terdiri dari variabel risiko, karakteritik konsumen, kurangnya tenaga ahli 
dibidang IT dan kontribusi pemerintah. Faktor ini merupakan faktor utama 
yang menghambat UMKM menggunakan e-commerce di kota Makassar; 
Faktor kedua adalah faktor perspektif financial and regulations, yang terdiri 
dari variabel keuangan perusahaan, besarnya biaya penggunaan teknologi 
dan banyaknya aturan, dan; Faktor ketiga adalah faktor perspektif teknis 
yang terdiri dari variabel durasi pengiriman barang ke konsumen, keamanan 
transaksi, akses internet dan kendala infrastruktur. Faktor ini memiliki dampak 
yang tidak begitu besar.

Daftar Pustaka

Ahmadi dan Hermawan.(2013). E-Business & E-Commerce. Andi : 
Yogyakarta.  

Daga, R., & Taufiq, H. I. (2018). Persepsi Pengusaha Mikro Terhadap 
Lembaga Keuangan Mikro di Makassar.

Daga, R. (2021). Analisis Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Jumlah 
Nasabah Produk Tabungan Britama Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk Kantor Cabang Palopo.

O’Brien & Marakas.(2013). Management Information System.Ninth 
Edition.New York: McGraw-Hill/Irwan. 



90 Masyarakat Cita

Quaddus, M., & Achjari, D. (2015).A Model For Electronic Commerce Success.
Elsevier (Telecomunication Policy), (26), 127 – 152.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah (UMKM)

SARI, N. A. (2019). Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap 
Pendapatan Pelaku Usaha UMKM Di Kota Makassar (Doctoral 
dissertation, Universitas Negeri Makassar).

Sulianta.F. (2009).Web Marketing. PT Elex Media: Jakarta.

Zaied, A. N. H. 2012. Barriers to E-Commerce Adoption in Egyptian SMEs. 
Egypt: I.J. Information Engineering and Electronic Business, Zagazig 
University. No. 3:9-18.



91

Eksistensi Kearifan Lokal dan Integrasi 
dengan kesadaran Lingkungan 
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Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk yang beragam 
dan majemuk, terdapat berbagai jenis suku, etnis yang membentuk berbagai 
macam kebudayaan yang beragam. Bentuk-bentuk kebudayaan itu meliputi 
kesenian-kesenian rakyat, upacara keadatan, system pengetahuan tradisional, 
bahasa, permainan rakyat, makanan dan minuman tradisional, arsitektur dan 
cerita rakyat yang kesemuanya itu merupakan kekayaan sosial yang dimiliki 
bangsa Indonesia. [1]

Kekayaan budaya tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah nilai kerifan 
lokal bangsa yang harus dilestarikan. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung 
didalamnya merupakan kearifan-kearifan dalam kehidupan masyarakat yang 
dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalani aktivitas maupun dalam 
pembentukan karakter manusia. Hal tersebut karena kearifan lokal merupakan 
pengetahuan yang mewujud pada perilaku sebagai hasil dari adaptasi terhadap 
lingkungan yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan. 
[2] juga merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi 
kehidupan yang berwujud aktivitas, dilakukan oleh masyarakat setempat untuk 
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menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan [3]

Salah satu provinsi yang memiliki bagitu banyak warisan kearifan lokal 
adalah sulawei selatan. Kepulauan yang terletak di wilayah timur Indonesia 
ini sarat akan kebudayaan dan tradisi yang telah di wariskan beratus-ratus 
tahun lalu. Sebagai salah satu wilayah yang memiliki empat suku besar yaitu 
Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar maka tentunya memiliki begitu beraneka 
ragam kearifan lokal sebagai perwujudan dari arus peradaban masyarakatnya. 
Keanekaragaman budaya daerah Sulawesi Selatan, antara lain berupa 
peninggalan sejarah, tardisi, dan adat-istiadat.[4]

Banyaknya kearifan lokal tersebut tentunya menjadi tanggung jawab 
tersendiri bagi manusianya untuk terus mempertahankan eksistensinya, 
sehingga tetap hadir sebagai salah satu pedoman untuk kehidupan. Warisan 
budaya yang turun-temurun tersebut tidak kesemuanya pun merupakan hal 
yang sesuai dengan kondisi zaman, sehingga diperlukan filter dengan tidak 
mengesampingkan keberadaan dan pelestarian kearifan local itu sendiri. 
Sehingga untuk menjawab hal tersebut maka diperlukan pendidikan sebagai 
tempat untuk menyesuaikan nilai-nilai kearifan lokal serta tetap menunjukkan 
eksistensinya dalam kehidupan.

Pendidikan yang menerapkan kearifan lokal dalam system pembelajaran 
sehari-hari biasa pula disebut sebagai etnopedagogy. Yaitu praktik pendidikan 
dimana pengetahuan dihasilkan, disimpan, diterapkan dan diwariskan melalui 
sarana kearifan lokal di sebuah daerah.[5] penelitian ini terasa penting agar 
dapat mendeteksi kearifan lokal yang dapat diterapkan atau yang masih 
bereksistensi di dunia pendidikan sampai saat ini. sehingga, kearifan lokal 
tersebut dapat terus di jaga dan dilestarikan agar tetap menjadi pedoman dan 
penunjang dalam mengarungi kehidupan sehari-hari terutama untuk peserta 
didik.  

Metode 

 Penelitian dengan menggunakan desain kualitatif.
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Hasil dan Pembahasan

Kearifan lokal sering di peristilahkan dalam bahasa inggris sebagai Local 
Wisdom (Kebijakan Setempat) ataupun genius wisdom (kecerdasan setempat) 
[6] yang berarti usaha manusia yang menggunakan akal budinya untuk 
bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi 
dalam ruang tertentu [7].

Berbicara kearifan lokal, maka akan terkait dengan sikap, pengetahuan dan 
kebiasaan yang diperlakukan dalam suatu daerah tertentu, yang dapat berupa 
tulisan, perkataan, maupun dalam bentuk perbuatan. Hasil studi kualitatif dari 
artikel ini menemukan beberapa kearifan lokal di Sulawesi selatan yang harus 
tetap perlu bereksistensi di dunia pendidikan sebagai salah satu sarana dalam 
pengembangan ilmu pengetahuan maupun sebagai penunjang dalam tata 
karma berperilaku sebagai salah satu pedoman akal budi peserta didik dalam 
kehidupan sehari-hari.

1. Pappaseng (Petuah)

Petuah atau yang dalam bahasa bugis disebut sebagai pappaseng adalah 
naskah yang berisi wasiat yang sarat akan sebagai  pencerminan cara hidup 
dan warisan kebudayaan serta corak pikir manusia pada waktu itu. Pappaseng 
ini pada umumnya dilontarkan oleh seroang bangsawan, ataupun raja yang 
berkuasa pada saat itu. Ada pula yang berasal dari orang-orang cerdik, guru, 
maupun orang tua kepada anak-anaknya yang berisi tentang norma-norma 
kesusilaan. [8]

Dalam dunia pendidikan, pappaseng ini dapat dijadikan sebagai salah satu 
pedoman dalam penanaman nilai-nilai moral dan karakter dalam diri peserta 
didik. Pasalnya, terdapat berbagai nilai yang terkandung dalam pappaseng 
tersebut yang dapat berupa nilai religious, nilai kejujuran, nilai tanggung 
jawab, nilai disiplin, nilai kerja keras, nilai mandiri, nilai peduli sosial, dan 
nilai peduli lingkungan. [9]

  Keberadaan pappaseng dalam dunia pendidikan yang ditanamkan 
kepada peserta didik akan menghasilkan manusia yang memiliki keteguhan 
hati, pandangan serta perilaku yang senantiasa terjaga.  Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa pappaseng sebagai pedoman hidup masih dipertahankan 
karena pengaruh positif yang terkandung menjadi perekat individu yang 
dijadikan pandangan hidup. [10] semisal pappaseng yang berbunyi Têllui 
riala sappo: tauq-e ri dêwata; siriq-ê ri watakkaletaq; siriq-ê ri padatta tau [11] 
yang berarti tiga diambil pagar: takut kepada Dewata (Allah), Malu pada diri 
sendiri, Malu kepada sesama manusia. Hal tersebut berarti bahwa ada 3 hal 
yang ketika dipegang erat sebagai pengangan atau penjaga dalam bertingkah 
laku maka akan terjaga kehidupannya di dunia.

2. Cerita Rakyat

Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan 
berkembang dalam masyarakat secara turun menurun dan disampaikan secara 
lisan. [12] cerita rakyat di setap daerah memiliki keunikan masing-masing 
yang mengandung nilai budaya maupun sejarah kehidupan dari daerah cerita 
tersebut berasal. Cerita rakyat bukan hanya bisa digunakan sebagai bahan 
hiburan semata tapi juga sebagai sarana pendidikan karena mengandung 
pesan-pesan moral maupun tuntunan-tuntunan dan pesan-pesan kehidupan.

Beberapa cerita rakyat yang dapat dijumpai di Sulawesi Selatan adalah 
putri tandampalik, daeng sinoraja, nenek pakande, ambo upe dan burung 
beo, cerita la upe dan raja ikan, I laurang manusia udang, kisah sawerigading, 
Lamaddukelleng, pung darek-darek na pung kura-kura[13]. Cerita-cerita 
rakyat tersebut mengandung berbagai macam pesan serta petuah-petuah untuk 
kehidupan dengan cerita yang melukiskan cerita protagonist dan antagonis 
yang dapat di tarik sebagai cerminan dalam bertingkah laku dalam kehidupan.

3. Siri’ na Pacce’ (Malu dan Solidaritas)

Siri’ yang secara harfiah berarti malu, sedangkan secara makna merupakan 
suatu sistem nilai sosial, budaya dan kepribadian yang merupakan pranata 
pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota 
masyarakat.[14] sedangkan pace secara harfiah diartikan sebagai perasaan 
pedih, pedis atau menyayat hati. Secara maknawi dapat diartikan sebagai 
perasaan menyayat hati, pilu bagaikan tersayat sembilu apabila sesama warga 
masyarakat atau keluarga atau sahabat ditimpa kemalangan (musibah) [15] 
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sehingga dapatlah ia menjadi sebuah alat dalam mewujudkan sifat solidaritas, 
rasa kemanusiaan, memberi motivasi walaupun dalam keadaan yang berbahaya 
sekalipun [16]

 Falsafah siri’ na pacce’ inilah yang harus terus ditanamkan dalam diri 
peserta didik, sebagai sebuah pemaknaan yang mendalam dari falsafah bugis 
Makassar yang mampu menciptakan orang-orang yang memiliki rasa malu 
yang kuat serta rasa solidaritas dan belas kasih yang dijunjung tinggi. 

Nilai-nilai luhur dalam siri na pace merupakan gambaran kecil dari nilai-
nilai budaya yang berakar pada system, tekad, dan prinsip yang esensial. [17] 
pada hakekatnya, falsafah tersebut merupakan bentuk dari kekayaan pola 
pikir yang dapat membentuk kekokohan martabat dan harkat dari bangsa ini, 
sehingga sudah sepatutnya jika pendidikan menjadi patron dalam penanaman 
nilai-nilai ini.

Peserta didik dengan mental dan pola pikir yang sejalan dengan siri na 
pacce akan menjadi generasi-generasi yang mampu bersaingdengan sportif 
dan juga berkompetisi tanpa kehilangan rasa simpati dan empati. Sehingga 
lahirlah generasi-generasi emas yang dapat menjadi tonggak pembaharuan 
serta pelanjut estafet kepemimpinan bangsa di masa depan.

4. Budaya Tabe’ (Permisi)

Budaya tabe atau permisi merupakan salah satu bentuk ucapan yang di 
lontarkan kepada seseorang sebagai bentuk penghjormatan pada orang tersebut. 
Secara umum tabe’ ini dalam konteks bugis dimaknai sebagai tanda permisi 
untuk melintas di hadapan orang lain dengan cara menundukkan kepala seraya 
mengucapkan “tabe puang/karaeng/andi/daeng”. Dapat pula sebagai bentuk 
penghormatan ketika hendak menghadap kepada seseorang yang lebih tua 
ataupun orang yang memiliki gelar kebangsawanan. Serta juga digunakan 
ketika mengambil atau meletakkan sesuatu di hadapan orang lain.

Dalam pendidikan di Sulawesi selatan, budaya tabe ini harus menjadi halhal 
mendasar yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga 
nilai-nilai kesopanan dan kesantunan melekat pada diri anak yang akan dibawa 
seterusnya, penanaman nilai tabe’ ini dapat dilakukan dengan cara pembiasaan 
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serta percontohan. Seorang guru harus menjadi patron dalam hal ini, dengan 
membiasakan diri mengucapkan kata tabe’ maka peserta didik secara perlahan 
pula akan terbiasa dan dapat memaknainya dengan baik.

Kesimpulan

Kearifan lokal dalam pendidika harus tetap di berikan ruang untuk 
bereksistensi sebagai salah satu cara menjaga dan juga melestarikannya. 
Pesan-pesan moral dan panduan atau pedoman kehidupan yang terkandung 
didalamnya harus di pegang teguh dengan tetap menyelaraskan dengan 
perkembangan dunia saat ini, sehingga proses keberlanjutan peradaban tetap 
terlaksana dengan koridor yang juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 
kehidupan. Olehnya, pendidikan harus tetap menjadi episentrum pelestarian 
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan menanmkan sejak dini kepada 
para peserta didiknya.
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Covid-19 Dan Strategi 
Universitas Bosowa

Menghadapi Pandemic
Penulis: Beche Bt Mamma (Universitas Bosowa)

Pendahuluan

Merebaknya virus mematikan yang kemudian dikenal dengan nama 
Covid-19 yang berasal dari Wuhan China mengejutkan dunia. Penyebarannya 
yang tidak hanya terjadi di China, negara asal virus ini, namun telah menyebar 
dengan sangat massif melintasi batas-batas negara. Akibat dari virus ini adalah 
melumpuhkan hampir semua sector kehidupan masyarakat di dunia, dari 
berkurangnya kebebasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari disebabkan 
diberlakukan nya karantina, lockdown atau pembatasan sosial berskala 
besar di hampir banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sektor 
Pendidikan juga diperhadapkan pada pilihan yang sulit di masa-masa pandemic 
ini. Kebijakan strategis harus diambil sebagai upaya agar kegiatan belajar dan 
mengajar di semua tingkatan institusi pendidikan dapat dilaksanakan dengan 
baik dan dapat beradaptasi dengan situasi pandemi. Bagi Pendidikan tinggi 
kebijakan yang dikeluarkan diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan 
pengajar dan anak didik. Pemerintah melalui Direktorat Jeneral Pendidikan 
Tinggi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Dikti kemendikbud) 
mengeluarkan kebijakan untuk menyikapi perubahan pembelajaran di masa 
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pandemic ini. Sebagai sebuah institusi Pendidikan tinggi swasta, Universitas 
Bosowa juga berkomitmen untuk memberikan kualitas Pendidikan terbaik 
bagi anak didiknya ditengah penyebaran covid-19 ini, oleh karna itu tulisan 
ini akan membahas tentang (1) kebijakan dan langkah strategis Universitas 
Bosowa menyikapi sistem belajar mengajar selama pandemi, (2) implementasi 
system merdeka belajar, (3) implementasi pengabdian kepada masyarakat, dan 
(4) harapan universitas Bosowa Post-pandemi.

Kebijakan dan Langkah Strategis Universitas Bosowa di masa Pandemi  

Beberapa kebijakan penting terkait sistem belajar mengajar dalam 
menghadapi Covid-19 yang menjadi acuan bagi Universitas Bosowa. 
Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu melalui siaran pers Direktur Jeneral 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia nomor 038/ Sipers/ IV/ 2020 tentang kebijakan dan penelitian 
perguruan tinggi untuk menghadapi pandemic Covid-19. Kebijakan ini terkait 
dengan pengedaran surat kepada ASN dan non-ASN  untuk berkerja dari 
rumah dan kebijakan kepada semua perguruan tinggi di semua daerah untuk 
melaksanakan pengajaran dari dari rumah selama pandemic (Humas Ditjen 
Dikti, 2020). Selain itu surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan 
Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan Pendidikan, dan surat edaran 
nomor 2 tahun 2020 tentang pencegahan dan penanganan Corona Virus 
Disease (Covid-19) di kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta surat 
edaran nomor 302/E.E2/KR/2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang masa belajar 
penyelenggara program pendidikan Meyikapi kebijakan-kebijakan tersebut, 
Universitas Bosowa mengeluarkan surat edaran pertama nomor 342/02/
Unibos/III/2020 tentang pencegahan penyebaran virus Covid-19 di lingkungan 
Universitas Bosowa yang berlaku dari tanggal 17-31 Maret 2020. Kebijakan 
tahap pertama ini termasuk:

a. Terkait kegiatan perkuliahan; semua kegiatan pembelajaran (S1, S2, dan S3) 
yang semula dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas diganti dengan 
perkuliahan daring. Para dosen diberikan keleluasaan untuk mengunakan 
sarana pembelajaran online yang mendukung kegiatan belajar mengajar 
yang efektif. Ini termasuk mengunakan aplikasi Zoom, Google Classroom, 
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aplikasi whatsapp, Webinar, Google meet yang dapat di integrasikan 
melalui google classroom dan lain-lain sarana belajar online yang efektif 
yang disedikan hasil kerjasama kemendikbud dan yang disediakan oleh 
Universitas Bosowa yang dapat diakses di website lms.unibos.ac.id.

b. Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dihimbau untuk menjaga 
kesehatan dan kebersihan lingkungan masing-masing untuk mencegah 
penularan Covid-19.

c. Penerimaan tamu mitra dari luar negeri dan dalam negeri di tiadakan untuk 
sementara waktu dan tetap menjaga hubungan kerjasama dengan baik 
sehingga kondisi membaik.

d. Perjalanan keluar negeri dan dalam negeri bagi semua dosen, tenaga 
kependidikan dan mahasiswa ditunda.

e. Menunda atau membatalkan kegiatan yang melibatkan kerumunan orang 
banyak untuk mencegah terjadi penularan covid-19, dan

f. Pejabat Struktural dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Surat edaran ini berkuatkuasa selama 2 minggu, namun disebabkan situasi 
secara nasional dan perkembangan secara lokal jumlah korban yang terinfeksi 
virus ini semakin hari semakin banyak dan menunjukan trend yang semakin 
meningkat maka pihak Universitas Bosowa kemudian mengeluarkan lagi surat 
edaran kedua nomor 367/ 02/ Unibos/ III/ 2020 tentang upaya pencegahan dan 
penyebaran infeksi virus Corona Covid-19 di lingkungan Universitas Bosowa. 
Beberapa tambahan kebijakan di surat edaran kedua ini adalah terkait: Waktu 
pelaksanaan (WFH) dilanjutkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini 
berlaku untuk semua dosen, tenaga kependidikan, dan pejabat structural. Batas 
waktu nya akan ditentukan menunggu informasi dan surat edaran dari pihak 
terkait; Kegiatan akademik dan non akademi ditiadakan di lingkungan kampus 
universitas Bosowa selama waktu pandemi. Semua kegiatan harus melapor ke 
sekuriti kampus untuk memastikan keamanannya; Variasi kegiatan dan konten 
E-Learning yang digunakan dalam proses belajar mengajar (PBM) berbasis 
daring dapat mengunggah kegiatan nya melalui youtube dan komunikasi lewat 
email secara efektif; Semua unsur pimpinan harus saling berkoordinasi dengan 
pihak rektorat dalam upaya pencegahan virus corona ini.
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Untuk melengkapi kebijakan strategis seperti yang disebutkan diatas pihak 
kampus Universitas Bosowa juga mengeluarkan satu lagi surat edaran nomor 
385/02/Unibos/IV/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik 
Selama Pandemi Covid-19. Surat edaran ini lebih menekan kan terhadap 
masa belajar penyelengaraan program Pendidikan termasuk: Semua kegiatan 
perkuliahan, ujian proposal, skripsi, seminar hasil dapat dilaksanakan secara 
daring (online); Semua kegiatan praktek lapangan dan laboratorium dapat 
dijadwal ulang sesuai dengan kondisi; Pelaksanaan wisuda ditunda yang 
seharusnya tanggal 16 April 2020 ditunda ke hari rabu tanggal 24 Juni 2020; 
Bagi mahasiswa yang aktif kuliah daring akan diberikan intensif/subsidi 
pengantian uang kuota internet maksimal sebesar rp 300.000 ribu sesuai 
dengan jumlah SKS yang diambil semester ini.

Dengan ada nya kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh 
Universitas Bosowa di masa pandemi ini, para dosen, tenaga kependidikan dan 
pejabat struktural dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dan bantuan 
belajar lain nya dengan baik sesuai dengan standar kebijakan yang dibutuhkan 
untuk menekan terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus dan 
dapat menjadi podoman ketika berada di luar lingkungan kampus universitas 
Bosowa. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat menjadi podoman kepada seluruh 
sivitas akademika universitas Bosowa agar dapat menjalankan tanggung jawab 
mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Pengajaran dan implemetasi merdeka belajar 

Merdeka belajar merupakan sebuah sebuah konsep belajar yang di inisiasi 
oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem 
Makarim. Konsep ini merupakan kelanjutan konsep belajar merdeka yang 
terlebih dulu di gaungkan (Enggar, 2020). Konsep merdeka belajar merupakan 
konsep yang di khususkan untuk kebijakan perguruan tinggi dimana memiliki 
empat (4) kebijakan yaitu (a) mengubah PTN satuan kerja (satker) menjadi 
PTN-BH (badan Hukum), (b) peyederhanaan layanan akreditasi perguruan 
tinggi, (c) otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk 
membuka prodi baru, dan (d) bagi mahasiswa diberikan kebebasan untuk 
belajar dua semester di luar kampus asal selama memenuhi syarat yang sudah 
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ditetapkan di dalam kebijakan merdeka belajar (liputan 6, 2020).

Dari empat (4) kebijakan terkait merdeka belajar, di sini hanya akan dibahas 
tentang bagaimana Universitas Bosowa mengimplemetasikan merdeka belajar 
dalam aspek yang ke empat yaitu pengajaran. Jika dilihat beberapa aspek 
penjabaran dari implementasi merdeka belajar yaitu initinya memberikan 
kebebasan kepada mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah/ belajar lintas 
fakultas dan lintas universitas dengan syarat memenuhi dua syarat yaitu (a) 
mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dan (b) mahasiswa 
aktif yang terdaftar pada PDDikti (Direktorat Jeneral Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Perguruan tinggi diharapkan 
memfasilitasi mahasiswa dalam proses belajar merdeka ini. Sampai saat 
sekarang program merdeka belajar ini masih dalam tahap penkajian dimana 
diharapkan dapat di implementasikan di masa akan datang. 

Namun terlepas dari hal tersebut, proses pengajaran merdeka belajar yang 
tujuan nya untuk meningkatkan kompetensi lulusan, secara soft skills dan hard 
skills, diharapkan mampu mempersiapkan anak didik dengan tantangan zaman 
dan dapat menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan berkepribadian. 

Di masa pandemi ini, universitas Bosowa mengimplementasikan proses 
belajar mengajar sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh kampus 
dan sesuai dengan surat edaran dari kementerian Pendidikan dan kebudayaan 
yaitu mengunakan media online/ daring. Dosen yang mengajar diharapkan 
dapat berfikir kreatif dan inovatif di dalam menyampaikan materi pengajaran 
agar mahasiswa tidak bosan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai meskipun 
tanpa tatap muka. In merupakan sebuah situasi dimana para dosen belajar untuk 
menyesuaikan proses belajar yang selama ini menjadi opsi pembelajaran. Yang 
di maksud dengan opsi pembelajaran adalah, selama ini system belajar yang 
digunakan adalah tatap muka dengan adanya covid-19, system dan proses 
belajar mengajar beralih ke daring. Dosen harus belajar beradaptasi dan 
melahirkan kreativitas di dalam kelas virtual.

Ada beberapa aplikasi belajar online yang banyak digunakan oleh dosen di 
Universitas Bosowa. Yang paling umum digunakan adalah Google Classroom 
yang aplikasi belajar ini dapat di akses dengan mengunakan email gmail. 
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Dosen yang ingin mengunakan aplikasi ini harus memiliki email gmail pribadi 
atau akun gmail yang berafiliasi ke institusi perguruan tinggi tempat mengajar. 
Apa yang menarik dari update terbaru aplikasi ini adalah ditambahkan nya 
fitur google meet di setiap kelas virtual yang di buat. Jadi kelas dapat di set 
up sesuai dengan kebutuhan sekalian semua bahan ajar dapat di masukkan 
kedalam kelas virtual tersebut. Selain itu aplikasi dari yang digunakan adalah 
platform pengajaran yang disediakan oleh universitas Bosowa yang dapat di 
akses di https://lms.unibos.ac.id/. E-learning ini merupakan platform yang 
di sediakan oleh pihak kampus bagi para pengajar di universitas Bosowa. Di 
dalam website ini dosen dapat mengisi dengan memilih fakultas dan jurusan 
dan mengisi sesuai capaian pembelajaran yang dibutuhkan. Banyak dosen 
yang mengunakan aplikasi ini dan menrasakan manfaat dari system E-learning 
ini karna site mini dapat diakses dengan mudah oleh para dosen.

Mengunakan aplikasi Zoom juga merupakansalah satu cara yang popular 
dalam proses belajar daring/online oleh para pengajar di universitas Bosowa. 
Selain karna gratis walaupun pengunaan nya terbatas namun aplikasi ini dapat 
memberikan pengalaman belajar tatap muka virtual semacam di dalam kelas 
kepada dosen dan peserta didik. Selain di dalam kelas ada juga pengalaman 
belajar yang di lakukan di luar kampus untuk mendapatkan pengalaman 
belajar, keterampilan dan wawasan yang berguna. Ada beberapa hal hal yang 
harus dipertimbangkan saat mengunakan aplikasi belajar Zoom terutama pada 
aspek keamanan. Beberapa laporan dari penguna zoom melaoprkan terjadi 
kebocoran informasi private yang sampai para pelaku kejahatan ini dapat 
mengakses e-banking pihak yang diretas. Jadi pihak kampus mengingatkan 
agar para dosen yang mengunakan aplikasi ini agar berhati-hati dan jika pun 
aplikasi ini di gunakan di harapkan agar mengup date ke yang terbaru ini karna 
update tan terbaru aplikasi ini sudah mencover factor kemanan yang menjadi 
keluhan para penguna aplikasi ini di seluruh dunia. Jadi harus di pastikan 
agar berhati-hati dan informasi ini juga di sampaikan kepada mahasiswa yang 
mengunakan aplikasi ini agar supaya tidak menimbulkan dampak yang buruk 
kepada mereka di dalam pengunaan aplikasi ini.

Salah satu fakultas di universitas Bosowa yang melakukan program 
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intensif/magang sebagai salah satu program mata kuliah yang harus di lulusi 
oleh mahasiswa sebelum selesai. Program magang ini sesuai dengan konsep 
belajar merdeka dimana tujuan nya adalah untuk memberikan pengalaman 
kerja dan kegiatan kemanusiaan kepada mahasiswa diperusahaan internasional 
dan nasional. Hal yang menarik dari kegiatan internship ini adalah selain dari 
pengalaman kerja, mahasiswa juga dapat meluaskan jaringan. Ini sekaligus 
memberi bekal pengetahuan kepada mahasiswa untuk membangun jaringan 
kerjasama yang akan sangat berguna bagi kehidupan mereka saat mereka kelak 
sudah meyelesaikan kuliah di jurusan yang mereka pilih. Sebagai contoh, ada 
mahasiswa yang magang selama di Non-Government Organisation (NGO) 
yang bernama Selfince yang mana mahasiswa ini magang sebagai penyiar. 
Tugasnya adalah menyampaikan berita-berita penting kepada masyarakat. Ada 
juga mahsiswa yang yang melakukan magang di kantor dinas Perdagangan 
di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mahasiswa ini membantu di urusan expor 
impor. Selain itu ada juga yang mahasiswa yang melakukan magang di United 
Nations Children’s Fund, yang bergerak di bidang kemanusiaan terutama yang 
berkaitan dengan kesejahteraan dan terpenuhinya hak-hak anak di seluruh 
dunia. 

Kegiatan belajar selain program internship dan magang seperti yang 
dijelaskan di atas, proses pelaksanaan pembelajaran daring juga di laksanakan 
dan di pantau oleh kampus. Universitas Bosowa memiliki sistem informasi 
akademik yang dapat diakses oleh semua dosen yang mengajar di Universitas 
Bosowa dengan link berikut ini https://sismik.universitasbosowa.ac.id/ , 
dimana kehadiran dan proses belajar dapat di pantau dan terekam di system 
ini bagi memudahkan aktivitas belajar mengajar. Tidak hanya untuk dosen 
mahasiswa juga memiliki akun sismik tersendiri yang dapat diakses di link 
yang sama seperti diatas dengan memasukkan username dan password mereka. 
Mahasiswa akan dapat mengakses informasi materi kuliah dan absensi online 
pada saat menghadiri kelas pad hari yang telah ditentukan.   

Implemetasi Pengabdian kepada Masyarakat di masa pandemi

Selain dari memperhatikan proses pengajaran dimasa pandemi, aktivitas 
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pengabdian kepada masyarakat juga merupakan salah satu kegiatan yang 
tetap berjalan selama masa pandemic ini. Universits Bosowa beserta memberi 
dorongan kepada para dosen dan mahasiswa untuk tetap aktif di masyarakat 
dengan memberi bantuan yang dibutuhkan.

Beberapa kegiatan yang yang dilakukan di kampus universitas Bosowa 
selama pandemic adalah kegiatan pemberian sembako kepada masyarakat 
yang terkena dampak yang paling parah selama masa pandemi. Beberapa 
fakultas melakukan kegiatan ini yaitu Fakultas Keguruan dan Pendidikan 
(FKIP) memberikan bantuan sembako kepada mahasiswa yang tetap tinggal di 
Makassar selama masa pandemic disebabkan oleh Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang tidak memizinkan mereka untuk pulang ke kampung 
halaman mereka (Humas unibos, 2020). Kegiatan serupa juga dilakukan oleh 
Fakultas Hukum dan Himpunan Mahasiswa Hukum juga memberikan bantuan 
sembako kepada warga yang terdampak oleh Covid-19 ini. Selain bantuan 
sembako, bantuan di dalam bentuk uang juga diberikan oleh fakultas hokum. 
Tujuan mereka memberikan sembako dan uang adalah agar masyarakat dapat 
memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan maksimal (Humas Unibos, 
2020a). Universitas Bosowa juga mengadakan rapid test gratis Covid-19 gratis 
kepada masyarakat umum, wartawan, security kampus dan dosen disekitar 
kampus. Kegiatan ini di laksanakan di klinik Pratama Unibos di Jalan Urip 
Sumoharjo Km.4. tujuan dari kegiatan tes gratis covid-19 ini adalah untuk 
membantu medeteksi lebih awal orang-orang yang terjangkit wabah covid-19 
ini di dalam upaya untuk membantu pemerintah memutus mata rantai covid-19 
ini. Rapid test ini merupakan inisiatif sendiri dan didanai oleh donator internal 
Universitas Bosowa dan juga Yayasan Aksa Mahmud (Humas Unibos, 2020c).

Sebagai tambahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa 
Teknik kimia Universitas Bosowa juga terlibat dalam aksi memberikan bantuan 
kepada masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan 
masker kain gratis kepada para penguna jalan yang melewati wilayah depan 
kampus universitas Bosowa. Warga yang mendapatkan masker ini terutama 
para sopir ankutan umum yang sangat gembira ketika diberikan masker gratis 
disebabkan pada saat pandemic ini masker merupakan barang langkah yang 
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susah untuk di dapatkan. Selain itu jika pun ada harganya sangat mahal. Oleh 
karena itu, kegiatan membagikan masker gratis ini di apresiasi oleh warga 
yang mendapatkan masker pembagian tersebut (Humas Unibos, 2020b). 

Selain itu, mahasiswa lintas fakultas Universitas Bosowa mengukir 
prestasi dengan memenangi perlombaan poster yang bertema covid-19. Tema 
yang dibawa oleh tim Universitas Bosowa ini adalah “Mencegah Penyebaran 
Covid-19 dengan Gardas (gerakan cerdas). Kompetisi ini diselengarakan oleh 
kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) secretariat jeneral kementerian 
pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Keikutsertaan mahasiswa 
seperti ini ddapat memberikan pengalalaman belajar dan memberikan kembali 
kepada masyarakat apa yang mereka kuasai. Ini diharapkan agar keterampilan 
dan ilmu yang mereka dapatkan selama kuliah dapat berguna dan bermanfaat 
kepada masyarakat di dalam situasi yang tepat seperti masa covid-19 ini. 

Kemenangan ini merupakan yang pertama kali bagi Universitas Bosowa di 
dalam mendesain poster dan mahasiswa yang ikut merasa sangat bahagia karna 
mereka pada saat mendaftar dan membuat dan selanjutnya menmasukkan 
poster untuk di nilai tidak berfikir akan menang apalagi mendapatkan juara 
pertama. 

Selanjutnya selama masa pandemi ini, fakultas ekonomi juga mengadakan 
sebuah seminar Nasional online yang bertema, “Strategi Ketahanan ekonomi 
dan pangan di tengah pandemic Covid-19”. Seminar virtual ini merupakan 
kegiatan webinar series yang di laksanakan dengan mengunakan aplikasi 
zoom dan live streaming melalui akun resmi youtube dan fanpage Universitas 
Bosowa. Seminar online ini dihadapakan dapat memberikan manfaat agar 
dapat mengulas dan menganalisis strategi-strategi yang dapat di lakukan di 
masa akan datang di dalam menghadapi menghadapi situasi pandemic saat 
sekarang ini. Selain itu juga argumentasi tentang tantangan apa yang dihadapi 
oleh sector kesehatan yang berdampak langsung kepada sector ekonomi dunia. 
Termasuk sector ekonomi wilayah Sulawesi Selatan (Humas, 2020). 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberi 
kontribusi kepada masyarakat dan dapat meringankan beban mereka di masa 
pandemi ini. 
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Pembelajaran yang diperolehi dan harapan kedepan

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan memberikan dampak yang 
singnifikan kepada sector Pendidikan memberikan pengalaman-pengalaman 
berharga. Universitas Bosowa sebagai salah satu institusi Pendidikan di di 
wilayah Sulawesi Selatan belajar dan mengambil hikmah dari kejadian wabah 
ini. Seperti yang telah dijelaskan diatas, selama pandemic ini, Universitas 
Bosowa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan Kementerian 
Pendidikan dan kebudayaan terutama direktorat Pendidikan Tinggi. Kebijakan-
kebijakan yang di keluarkan selalu mempertimbangkan asas manfaat 
yang dapat diberikan kepada anak didik agar mereka tetap mendapatkan 
pengalaman belajar yang menyenangkan sekalipun di dalam masa pandemic 
covid-19. Kegiatan pembelajaran yang berubah dari system belajar tatap muka 
di dalam kelas dan kemudian berubah kepada system belajar daring/online 
akan memberikan pengalaman yang berbeda kepada par dosen dan mahasiswa 
yang diajar. Ini juga penting untuk memastikan seluruh elemen yang terkait 
dalam proses pengajaran ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan 
di dalam aspek kemahiran pengunaan teknologi dan informasi online. Karna 
masalah ini akan memberikan menjadi hambatan terhadap proses belajar 
mengajar yang berlangsung. Kemudian penting juga untuk tetap megasah 
nilai-nilai social melalui kegiatan-kegiatan penganbian kepada masyarakt yang 
dihadapkan kegiatan ini memberikan ruang kepada para dosen dan mahasiswa 
untuk memberi kepada masyarakat yang membutuhkan. Para dosen memiliki 
ruang untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang di kuasai nya agar dapat 
memberi manfaat tidak hanya untuk diri nya, namun juga untuk masyarakat 
dan negara pada umumnya. 

Di masa akan datang diharapkan universitas Bosowa akan menjadi 
sebuah Universitas yang mampu mencetak lulusan-lulusan terbaik bangsa 
yang mereka dapat memberikan manfaat di manapun mereka berada. Dan juga 
memiliki pengajar yang beketerampilan yang menguasai teknologi informasi 
dan memiliki wawasan yang luas yang ilmu dan keterampilan nya akan 
berguna untuk bangsa dan negara.
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Pendahuluan 

Kemerosotan kualitas lingkungan kehidupan di bumi ini berlangsung 
terus sampai hari ini, ditambah dengan semakin pesatnya jumlah penduduk 
memperlihatkan adanya masalah besar yang dihadapi ummat manusia hari ini 
dan kedepan. Manusia setiap hari semakin intensif dan ekpansif mengunakan 
sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya, sementara daya dukung planet 
bumi ini untuk memberikan sumber kehidupan untuk manusia semakin terbatas, 
belum lagi krisis spritualisme lingkungan hidup manusia saat ini menjadikan 
lingkungan sekitar kita semakin terabaikan, pembangunan tidak diimbangi 
dengan pelestarian lingkungan sekitar dan mengancam kehidupan generasi 
yang akan datang. Kebijakan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan 
selama ini justru lebih banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat. Atas 



112 Masyarakat Cita

pertimbangan inilah, badan internasional PBB dalam laporannya “our common 
future” mendeklarasikan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) yang berdimensi moral (Ponniah, 1997).

Indonesia kemudian membuat aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dalam pasal 28H ayat (1),  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3,  Undang-undang 32 
tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 
dalam pasal 63 ayat (1) huruf w ayat (2) huruf q, ayat (3) huruf n dan dalam 
pasal 65 ayat (2). Ke 3 (tiga) undang-undang tersebut kemudian diakomodir 
dan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Menteri Negara 
Lingkungan hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 03/
MenLH/02/2010 dan 01/II/KB/2010 Tentang Pendidikan Lingkungan Hidup. 
Kesepakatan ini bertujuan untuk (a) menumbuhkan dan mengembangkan 
pengetahuan, nilai, sikap, prilaku, dan wawasan, serta kepedulian lingkungan 
hidup peserta didik dan masyarakat, (b) meningkatkan mutu sumberdaya 
manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup.

Permasalahan Lingkungan hidup yang kita hadapi cukup kompleks, 
berkaitan dengan persoalan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup kita, 
termasuk komposisi penduduk dan persebarannya. Jumlah penduduk yang 
semakin bertambah tentu berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan 
sumberdaya alam. Permasalahan penduduk yang berkaitan dengan lingkungan 
yang kita hadapi saat ini antara lain: lingkungan pemukiman yang kumuh, 
sesak serta tak layak huni, hal ini dapat ditemukan pada banyak tempat di kota-
kota besar. Wilayah lingkungan seperti ini berpotensi berjangkitnya berbagai 
penyakit, utamanya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dan limbah 
rumah tangga yang dihasilkan, di samping itu masalah-masalah sosial lainnya 
akan mudah terjadi yang terkadang sangat sulit ditangani. Hal ini terlihat dari 
angka yang ditunjukkan dalam indeks pembangunan manusia yang kita capai, 
kita masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang 
telah menduduki urutan di bawah seratus dari 167 (Syukri, 2013) dengan 
adanya hal tersebut kemudian menjadi suatu tantangan terhadap kemungkinan 
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terjadinya degradasi lingkungan, Syukri (2013: 12).

Berdasarkan fakta lapangan ditemukan bahwa pemahaman pelaku 
pendidikan terhadap pendidikan lingkungan hidup masih sangat terbatas. 
Hal ini dapat dilihat dari persepsi para pelaku pendidikan lingkungan hidup 
yang sangat bervariasi. Kurangnya komitmen pelaku pendidikan juga 
mempengaruhi keberhasilan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. 
Dalam jalur pendidikan formal misalnya, masih ditemukan ada kebijakan 
sekolah yang menganggap bahwa pendidikan lingkungan hidup tidak begitu 
penting, sehingga membatasi ruang dan kreatifitas pendidik untuk mengajarkan 
pendidikan lingkungan hidup secara monolitik ataupun komprehensif pada 
peserta didiknya. 

Dampak dan hasil pendidikan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan 
di lembaga-lembaga pendidikan formal belum banyak terlihat, baik yang ada 
di masyarakat maupun dilingkungan. Sebaliknya, berbagai permasalahan 
lingkungan hidup yang berakar dari perilaku manusia masih sering kita 
temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan belum maksimalnya hasil 
pendidikan lingkungan ini diakui oleh (Keraf, 2010), yang menyatakan 
bahwa materi dan metode pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup tidak 
aplikatif, ditambah dengan kurang taatnya manusia dalam penegakkan aturan, 
mengakibatkan semakin bertambahnya permasalahan lingkungan hidup yang 
dihadapi di daerah. 

Pengkajian terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan lingkungan 
hidup selama ini perlu dilakukan dalam arti bahwa perlu dicari strategi 
pembelajaran dan penyediaan pengalaman belajar pada perserta didik 
dalam rangka mencari alternatif bentuk model pembelajaran yang dianggap 
lebih efektif dari sebelumnya. Keharusan untuk meninjau kembali tentang 
pelaksananan pendidikan lingkungan hidup juga ditekankan oleh (Soemarwoto, 
2001), yang menyatakan bahwa pendidikan lingkungan hidup mulai sekolah 
dasar sampai perguruan tinggi perlu ditinjau kembali agar bahan pelajaran 
dapat diinternalkan dalam masyarakat, dengan harapan agar dapat bersikap dan 
berkelakuan ramah terhadap lingkungan hidup. Kelemahan selama ini adalah 
pelajaran lingkungan hidup terlalu berat pada ekologi dan tidak memasukkan 
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hal-hal kontekstual dari kehidupan sehari-hari.

Menurut Sanjaya (2011), perlunya pengkajian terhadap strategi 
pembelajaran untuk mempersiapkan suatu model pernbelajaran yang bersifat 
formal maupun non-formal, khususnya bahan ajar berbasis etika lingkungan 
dan materi pelajaran kendali diri yang ditandai dengan terbukanya pintu bagi 
penerapan desentralisasi pendidikan. Namun pengembangan suatu model 
bahan ajar pendidikan lingkungan hidup hendaknya sesuai dengan kebutuhan 
di daerah yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan bahwa materi 
yang dikembangkan harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, 
kemampuan, minat dan kebutuhannya. 

Masalah yang sangat perlu dipahami tersebut berkaitan dengan 
pengembangan materi pendidikan lingkungan yang mengacu pada prinsip “think 
globally, act locally” (John Naisbit, 2009) atau dalam pandangan (Syliviana, 
2010) tidak sebatas pendidikan formal. Oleh karenanya, Pemahaman pendidik 
terhadap prinsip ini mutlak harus ada karena permasalahan lingkungan itu 
bukan hanya masalah lokal yang hanya menyentuh pada komunitas tertentu 
saja melainkan sudah menglobal. Pendidikan lingkungan harus dapat 
menjangkau semua lapisan, semua usia dan semua sektor pembangunan, 
pendidikan lingkungan adalah sebuah kebutuhan yang tak terelakkan bila ingin 
mewujudkan masyarakat yang ramah terhadap lingungan hidup seperti yang 
dicita-citakan dalam penelitian ini.

Menurut Rachmad (2009), ada tiga watak dominan manusia yang perlu 
dipelajari secara mendalam, yaitu 1) manusia sebagai penakluk lingkungan, 
2) manusia sebagai pejuang lingkungan, 3) manusia sebagai perancang 
keberlanjutan lingkungan. Fakta lapangan diberbagai daerah di tanah air atas 
terjadinya kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh cara pandang dan 
prilaku manusia yang memposisikan hubungan manusia dengan alam sekitar 
sebagai dominan atau manusialah yang mengatur alam ini untuk kebutuhannya, 
sehingga prilaku tersebut tidak lagi mempertimbangan hubungan keseimbangan 
dan cara pandang inilah yang banyak terjadi. Mengubah cara pandang manusia 
seperti tersebut diatas tidaklah mudah, membutuhkan proses dan salah satu 
proses yang dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan lingkungan hidup 
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(PLH).

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu sekolah 
atau formal dan jalur luar sekolah atau nonformal, pendidikan nonformal 
adalah pendidikan yang diselenggarakan diluar jalur atau sistem pendidikan 
sekolah, baik dilembangakan maupun tidak dilembagakan, yang tidak harus 
berjenjang dan berkesinambungan, Masyarakat pembelajar merupakan sebuah 
miniatur masyarakat intelektual yang memilki corak keberagaman pemikiran, 
gagasan dan ide-ide yang penuh dengan kreatifitas dalam rangka mewujudkan 
Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni; Pendidikan dan pengajaran, Penelitian 
Pengabdian pada masyarakat (Handayani, 2011). 

Di samping itu pula, dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan sebagai 
upaya pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan potensi kearifan nilai-
nilai lokal yang terdapat pada dilingkungan masyarakat.Potensi nilai budaya 
lokal berfungsi sebagai pedoman, aturan-aturan dan norma-norma yang 
menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. P.J. Bouman dalam (Kamil, 2007) 
memberikan alasan mengapa masyarakat tidak menyadari akan kehidupannya, 
hal tersebut terjadi sebagai akibat dari konsep pemahaman diri dan konsep 
pemahaman lingkungan yang selalu ditentukan oleh aturan-aturan yang 
sebenarnya tidak dipahami. 

Pengkajian terhadap model pembelajaran pendidikan lingkungan hidup itu 
sendiri, merupakan hal yang penting bahwa bahan ajar sangat berpengaruh 
terhadap suasana proses pembelajaran atau pelatihan. Dibutuhkan suatu model 
pelatihan pendidikan lingkungan hidup berbasis kebutuhan dan tentunya 
efektif pada masyarakat.

Pembahasan

1. Pendidikan Lingkungan Hidup

Pendidikan lingkungan hidup menurut konvensi UNESCO di Tabilisi 1997, 
merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan suatu masyarakat 
dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masalah masalah 
yang terkait di dalamnya serta memiliki pengetahuan, motivasi, komitmen 
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dan keterampilan untuk bekerja, baik secara perorangan maupun kolektif 
dalam mencari alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan mencari 
alternatif atau memberi solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang 
ada sekarang dan untuk menghindari timbulnya masalah-masalah lingkungan 
hidup baru. 

Pendidikan lingkungan hidup harus juga diikuti dengan praktik pengambilan 
keputusan dan merumuskan sendiri ciri-ciri perilaku yang didasarkan pada 
isu-isu tentang kualitas lingkungan (Joseph, 2005). Dengan demikian, proses 
pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang dilakukan selain memperluas 
wawasan kognitif hendaknya juga menyentuh ranah keyakinan ilmiah, sikap, 
nilai, dan perilaku. (Rosyada, 2007) juga menekankan hal yang senada, yakni 
hakikat pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta 
didik yang memasyarakat mernbudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi 
lokal, nasional, dan global. Serta yang terpenting adalah tidak hanya terbatas 
pada transmisi ilmu pengetahuan sebagai fakta (Sylviana, 2010).  

Adapun bahan ajar itu sendiri dalam konteks pendidikan lingkungan hidup 
merupakan seperangkat materi atau substansi pelajaran (teaching material) 
yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi 
yang akan dikuasai oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dalam 
kaitannya dengan bahan ajar pendidikan lingkungan hidup, (Soerjani, 1997), 
dalam tulisannya bukunya “Environmental Education”, mengidentifikasi 
empat elemen pokok yang harus ada dalam pendidikan lingkungan hidup, 
yaitu: (1) pengetahuan tentang isu-isu lingkungan; (2) Pengetahuan tentang 
strategi tindakan yang khusus untuk diterapkan pada suatu lingkungan; (3) 
kemampuan untuk bertindak terhadap isu-isu lingkungan, dan (4) memiliki 
kualitas dalam menyikapi serta sikap personalitas yang baik.

Teori-teori belajar yang menjelaskan dan mendukung bagi kemungkinan 
kesesuaian bahan ajar yang disusun berdasarkan kondisi dan fenomena 
lokal antara lain teori perkembangan kognitif (Hamalik, 2002). Dalam hal 
ini, menjelaskan bahwa perkembangan kognitif itu sendiri merupakan suatu 
usaha penyesuaian diri terhadap lingkungan melalui proses asimilasi dan 
akomodasi. Asimilasi merupakan suatu tindakan pasif dalam membangun 
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pengetahuan utama yang melibatkan penafsiran peristiwa dalam hubungannya 
dengan struktur kognitif yang ada. Sedangkan, akomodasi merupakan suatu 
pengetahuan yang baru yang mengacu pada perubahan struktur kognitif yang 
disebabkan oleh lingkungan. Dengan demikian, realita dan fenomena konkret 
yang ditemui peserta didik tersebut, akan menjadi referensi baginya dalam 
mempelajari materi pendidikan lingkungan hidup.

Sejarah Pendidikan Lingkungan Hidup

Kementerian Negara Lingkungan Hidup KNLH (2010) mengemukakan 
bahwa pendidikan lingkungan hidup (PLH) secara implisit sudah dimulai 
sejak penggunaan kurikulum 1975 pada program sekolah dengan jalan 
mengintegrasikanya pada mata pelajaran yang relevan, mulai sejak sekolah 
dasar SD sampai tingkat sekolah tingkat atas SLTA berdasarkan S.K.Menteri 
P dan K No. 008/U/1975, perkembangan penyelenggaraan pendidikan 
lingkungan hidup (PLH) diIndonesia dilaksanakan oleh institut keguruan ilmu 
pendidikan (IKIP) Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1977/1978 rintisan 
garis-garis besar program pengajaran lingkungan hidup diujicobakan di 15 
Sekolah Dasar Jakarta. Pada tahun 1979 di bawah koordinasi kantor menteri 
negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup (Meneg PPLH) 
dibentuk pusat studi lingkungan (PSL) diberbagai perguruan tinggi negeri dan 
swasta, dimana pendidikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), 
mulai dikembangkan. Tahun 2010, jumlah PSL yang menjadi anggota badan 
koordinasi pusat studi lingkungan (BKPSL) telah berkembang menjadi menjadi 
101 PSL. Tahun 1989/1990 hingga 2007, Dirjen Dikdasmen, Depdiknas, 
melalui proyek pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup, sedangkan 
sekolah berbudaya lingkungan (SBL) mulai dikembangkan pada tahun 2003 
di 120 sekolah. Sampai dengan berakhirnya tahun 2007, proyek PKLH telah 
berhasil mengembangkan SBL di 470 sekolah, 4 Lembaga Penjamin Mutu 
(LPMP) dan Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG).

Prakarsa pengembangan pendidikan lingkungan hidup juga dilakukan 
oleh LSM. Pada tahun 1996/1997 terbentuk jaringan pendidikan lingkungan 
yang beranggotakan LSM-LSM yang berminat dan menaruh perhatian 
terhadap pendidikan lingkungan hidup. Hingga tahun 2010, tercatat 150 
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anggota JPL (perorangan dan lembaga) yang bergerak dalam pengembangan 
dan pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup. Sedangkan tahun 1998 dan 
tahun 2000 Proyek Swiss Contact berpusat di VEDC (Vocational Education 
Development Center), Malang mengembangkan Pendidikan Lingkungan 
Hidup pada Sekolah Menengah Kejuruan melalui 6 PPPG lingkup kejuruan 
dengan melakukan pengembangan materi ajar PLH dan berbagai pelatihan 
lingkungan hidup bagi Guru-Guru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah 
Menengah Kejuruan (KLH,2011).

1. Model Pembelajaran

Tujuan model pembelajaran adalah mengubah konsep kunci dan proses 
ke dalam pendekatan yang partikuler, merupakan metode singkat dalam 
mengkomunikasikan yang diyakini menjadi faktor kesuksesan kritis dari 
suatu aktivitas pembelajaran. Model kadang sebagai suatu langkah-langkah 
yang harus diikuti secara prosedural (Molenda, 1996). Model pembelajaran 
umumnya berangkat dari teori-teori belajar. Ini artinya ada model pembelajaran 
yang berdasarkan teori belajar behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik. 
Sifat teori belajar adalah deskripstif sementara teori pembelajaran bersifat 
preskiptif. Kajian dari beberapa model pembelajaran yang berdasarkan ketiga 
teori belajar itu menunjukkan bahwa model-model tersebut adalah model 
prosedural, termasuk model yang dirujuk dalam penelitian ini.

Teori pembelajaran adalah teori yang menawarkan panduan eksplisit 
bagaimana membantu orang belajar dan berkembang lebih baik. Jenis belajar 
dan pengembangan mencakup aspek kognitif, emosional, sosial, fisikal, dan 
spiritual (Reigeluth, 1999). Ini artinya teori pembelajaran mesti menunjukkan 
beberapa karakteristik (1) designed oriented yakni berfokus pada upaya 
mencapai tujuan pembelajaran, (2) mengidentifikasi metode pembelajaran 
(cara untuk mendukung dan memfasilitasi belajar) dan situasi pada mana 
metode dipakai atau tidak dipakai, dan (3) metode pembelajaran bisa dirinci 
sebagai rencaana pelaksanaan pembelajaran. 

Adapun model-model pembelajaran yang dapar diterapkan pada pendidikan 
lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
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Model Plomp

Plomp memberikan suatu model pengembangan dalam mendesain 
pendidikan yang terbagi dalam 5 fase, yaitu meliputi, Fase 1: Investigasi 
Awal (Preliminary Investigation). Fase 2: Desain (Design), Fase 3: Realisasi/
Konstruksi (Realization/Construction), Fase 4: Tes, Evaluasi, dan Revisi (Test, 
Evaluation, and Revision). Fase 5: Implementasi (Implementation) 

Model Dick and Carey.

Model Dick–Carey adalah model desain Instruksional yang dikembangkan 
oleh Walter Dick, Lou Carey dan James O Carey. Model ini adalah salah 
satu dari model prosedural, yaitu model yang menyarankan agar penerapan 
prinsip disain Instruksional disesuaikan dengan langkah-langkah yang harus di 
tempuh secara berurutan. Model Dick and Carey tertuang dalam bukunya The 
Systematic Design of Instruction edisi 6 tahun 2005. Perancangan Instruksional 
menurut sistem pendekatan model Dick & Carey terdapat beberapa komponen 
yang akan dilewati di dalam proses pengembangan dan perencanaan tersebut. 
Langkahnya ditunjukkan sebagai berikut ini:

1. Identifikasi Tujuan (Identity Instructional Goal(s)). 

2. Melakukan Analisis Instruksional (Conduct Instructional Analysis).

3. Analisis Pembelajar dan Lingkungan (Analyze Learners and Contexts).

4. Merumuskan Tujuan Performansi (Write Performance Objectives).

5. Pengembangan Tes Acuan Patokan (Develop Assessment Instruments).

6. Pengembangan Siasat Instruksional (Develop Instructional Strategy).

7. Pengembangan atau Memilih Material Instruksional (Develop and Select 
Instructional Materials).

8. Merancang dan Melaksanakan Penilaian Formatif (Design and Conduct 
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Formative Evaluation of Instruction).

9. Revisi Instruksional (Revise Instruction).

10. Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Sumatif (Design And Conduct 
Summative Evaluation).

Model Morrison Ross dan Kemp

Model Morrison dan Kemp adalah rancangan pengembangan perangkat 
pembelajaran merupakan suatu lingkaran yang kontinum. Rancangan 
pengembangan perangkat pembelajaran model ini terdiri dari sembilan kompon 
en tahapan dan tidak mempunyai titik awal tertentu. Pada model Kemp ini, 
seorang pengembang perangkat dapat memulai proses pengembangan dari 
komponen yang manapun dalam siklus yang berbentuk bulat telur tersebut. 
Namun karena kurikulum yang berlaku secara nasional berorientasi kepada 
tujuan pembelajaran (komptensi dasar dan tujuan pembelajaran khusus), maka 
proses pengembangan perangkat seyogyanya dimulai dari tujuan pembelajaran.

Kesembilan komponen tahapan model Kemp tersebut adalah Instructional 
Problems (masalah pengajaran), Learner Characteristics (karakteristik siswa), 
Task Analysis (analisis tugas), Instructional Objectives (tujuan pengajaran), 
Content Sequencing (urutan materi), Instructional Strategies (strategi 
pengajaran), Instructional Delivery (cara penyampaian pengajaran), Evalution 
Instrumens (instrumen evaluasi), dan Instructional Resources (sumber 
pengajaran).

Berdasarkan uraian dari ketiga model rancangan pengembangan perangkat 
pembelajaran di atas, pada dasarnya komponen-komponen dari ketiga model 
tersebut subtansinya sama, kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu tidak 
terlalu prinsip. Ketiga model itu bertujuan agar perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan benar-benar handal dan berfungsi untuk memperbaiki kualitas 
pembelajaran. 
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Model Hanaffin and Pack

Model Hanaffin and Pack adalah sesuatu yang menggambarkan adanya 
pola berfikir. (Pribadi, 2009). Dalam desain pembelajaran dikenal beberapa 
model yang dikemukakan oleh para ahli. Secara umum, model desain 
pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam model berorientasi kelas, model 
berorientasi sistem, model berorientasi produk, model prosedural dan model 
melingkar. Model berorientasi produk adalah model desain pembelajaran 
untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran, misalnya 
video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul, contoh modelnya 
adalah Model Hannafin And Peck.

Para pengguna produk atau program pembelajaran yang dihasilkan melalui 
penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini biasanya tidak memiliki 
kontak langsung dengan pengembang programmnya. Kontak langsung antara 
pengguna program hanya terjadi pada saat proses evaluasi terhadap prototipe 
program. 

Model-model yang tergolong sebagai model yang berorientasi pada 
produk biasanya ditandai dengan empat asumsi pokok yaitu: (a) produk atau 
program pembelajaran memang sangat diperlukan, (2) produk atau program 
pembelajaran baru memang perlu diproduksi, (3) produk atau program 
pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi, (4) produk atau program 
pembelajaran dapat digunakan hanya dengan bimbingan dari fasilitator.

Model Hannafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang 
terdiri daripada tiga fase yaitu fase Analisis keperluan, fase desain, dan fase 
pengembangan dan implementasi (Hannafin & Peck, 1988). Dalam model ini, 
penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini lebih 
berorientasi produk, melalui tiga fase, langkah-langkah Desain Pembelajaran 
Model Hanaffin and Peck. Model Hannafin dan Peck ialah model desain 
pengajaran yang terdiri daripada tiga fase yaitu fase Analisis kebutuhan, fase 
desain, dan fase pengembangan dan implementasi. Dalam model ini, penilaian 
dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model Hannafin and Peck 
adalah model desain pembelajaran yang berorientasi produk.
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Model ADDIE

Ada satu model desain pembelajaran yang lebih sifatnya lebih generik 
yaitu model ADDIE (Analysis-Design-Develop-Implement-Evaluate). ADDIE 
muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. 
Salah satu fungsinya ADDIE yaitu menjadi pedoman dalam membangun 
perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan 
mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap 
pengembangan yakni: Analysis (analisa), Design (desain / perancangan), 
Development (pengembangan), Implementation (implementasi/eksekusi) e. 
Evaluation (evaluasi/ umpan balik) 

2. Teori Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, pengetahuan 
berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang 
diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Adapun pengetahuan 
menurut beberapa ahli adalah:

Pudjawidjana (1983), pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas 
rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan melalui objek dengan 
indera dan pengetahuan merupakan hasil yang terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan sebuah objek tertentu. Sedangkan Ngatimin (1990), pengetahuan 
adalah sebagai ingatan atas bahan-bahan yang telah dipelajari dan mungkin 
ini menyangkut tentang mengikat kembali sekumpulan bahan yang luas dari 
hal-hal yang terperinci oleh teori, tetapi apa yang diberikan menggunakan 
ingatan akan keterangan yang sesuai. Notoatmodjo (2007) menyatakan 
bahawa pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah orang 
melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 
panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, 
rasa dan raba. Sebagaian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata 
dan telinga. Dari beberapa pengertian pengetahuan di atas dapat disimpulkan 
bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh 
dari persentuhan panca indera terhadap objek tertentu. Pengetahuan pada 
dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasakan, dan 
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berfikir yang menjadi dasar manusia dan bersikap dan bertindak. (Partanto 
Pius, 2001) pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui 
berkaitan dengan proses belajar.

Sedangkan ilmiah menurut KBBI Daring adalah bersifat ilmu; secara 
ilmu pengetahuan; memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan. Pengetahuan 
dikatakan ilmiah jika memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu: konkrit (empiris), 
objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Jadi, pengetahuan ilmiah dapat 
diartikan bahwa segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan 
panca indera terhadap objek tertentu yang telah memenuhi syarat (kaidah) 
ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan 
seseorang, di antaranya: Pendidikan, Media, Informasi, Sosial Budaya dan 
Ekonomi, Lingkungan, Pengalaman, dan Usia.

Selanjutnya, pengetahuan ada yang bersifat empiris adapula yang bersifat 
rasionalisme. Pengetahuan yang bersifat empiris atau pengetahuan aposteriori 
adalah pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman 
inderawi. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan 
yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut 
juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang 
dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang 
ada pada objek empiris tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan 
melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya, 
seseorang yang sering dipilih untuk memimpin organisasi dengan sendirinya 
akan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen organisasi. Adapun 
pengetahuan rasionalisme adalah pengetahuan yang diperoleh melalui akal 
budi. Rasionalisme lebih menekankan pengetahuan yang bersifat apriori; tidak 
menekankan pada pengalaman. Misalnya pengetahuan tentang matematika. 
Dalam matematika, hasil 1 + 1 = 2 bukan didapatkan melalui pengalaman atau 
pengamatan empiris, melainkan melalui sebuah pemikiran logis akal budi.

3. Kontrol atas Diri

Self-control adalah tenaga kontrol atas diri, oleh dirinya sendiri. Self-
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control terjadi ketika seseorang atau organisme mencoba untuk mengubah cara 
bagaimana seharusnya individu tersebut berpikir, merasa, atau berperilaku 
(Muraven & Baumeister, 2000). Self-control merupakan kecenderungan 
individu untuk mempertimbangkan berbagai konsekuensi untuk perilaku 
tertentu (Wolfe & Higgins, 2008). Dijelaskan kembali bahwa self-control 
adalah kemampuan individu untuk menahan diri atau mengarahkan diri ke 
arah yang lebih baik ketika dihadapkan dengan godaan-godaan (Hofmann, 
Baumeister, Förster, & Vohs, 2012).

Self-control dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menahan 
dan mengendalikan perilaku sosial yang tidak pantas (DeWall, Baumeister, 
Stillman, & Gailliot, 2005). Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian DeWall, 
Finkel, dan Denson (2011) yang menyatakan bahwa kegagalan self-control 
dapat memberikan kontribusi untuk tindakan yang paling agresif yang 
menyertakan kekerasan. Ketika agresi mendesak menjadi aktif, self-control 
dapat membantu seseorang mengabaikan keinginan untuk berperilaku agresif, 
dan akan membantu seseorang merespon sesuai dengan standar pribadi atau 
standar sosial yang dapat menekan perilaku agresif tersebut. Penjelasan lain 
juga menunjukkan bahwa individu yang memiliki sifat pengendalian diri yang 
rendah lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku kriminal, dan menyimpang 
dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat self-control yang tinggi 
(McMullen, 1999).

Self-control merupakan fungsi utama dari diri dan kunci penting untuk 
kesuksesan dalam hidup. Dalam penelitian ditunjukan bahwa self-control 
yang tinggi juga memiliki keterkaitan dengan penyesuaian diri yang lebih 
baik (diantaranya berkurangnya psikopatologi, dan meningkatnya self-
esteem), berkontribusi terhadap keberhasilan dibidang akademis, mengurangi 
makan yang berlebihan dan mengurangi penyalahgunaan alkohol, memiliki 
hubungan yang lebih baik dan memiliki keterampilan interpersonal yang baik 
(Tangney, baumeister, & Boone, 2004). Self-control memungkinkan manusia 
untuk hidup dan bekerja bersama-sama dalam suatu sistem budaya yang dapat 
menguntungkan berbagai pihak (DeWall, Baumeister, Stillman, & Gailliot, 
2005), serta masih banyak manfaat positif yang lainnya.
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Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa self-control berkaitan dengan 
bagaimana individu mengendalikan emosi serta dorongan dari dalam dirinya 
sehingga mampu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif 
sesuai dengan standar ideal, nilai-nilai moral dan harapan sosial.

Self-control dan Hubungan dengan Sesama

Self-control tidak hanya menentukan perilaku kriminal, tetapi 
jugamenentukan perkembangan ikatan sosial yang terjadi. Self-control yang 
randahberkorelasi dengan perilaku kriminal dan dapat mengganggu ikatan 
social (Wright, Caspi, Moffitt, & Silva, 1999). Individu dengan self-control 
yang rendahcenderung memiliki hubungan sosial yang lemah atau rusak 
(Wright, Caspi,Moffitt, & Silva, 1999). Dari hasil penelitiannya, (Chapple, 
2005) menyimpulkan bahwa self-control yang rendah menyebabkan penolakan 
dari rekan sesama (peerrejection), hubungan dengan rekan atau kelompok 
yang menyimpang (deviantpeer) dan kenakalan (delinquency).

Pada penelitian (Avakame, 1998) dibuktikan bahwa pengaruh self-control 
terhadap kekerasan fisik dan agresi psikologis pada partisipan memiliki 
keterkaitan yang kuat dan signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan 
bahwa self-control yang lemah pada pria dan wanita akan meningkatkan 
kekerasan fisik dan agresi psikologis. Pada penelitian ini juga dijelaskan 
bahwa kekerasan yang dilakukan ketika dewasa dipengaruhi oleh kekerasan 
yang terjadi didalam keluarga (Avakame, 1998).

Hal ini didukung oleh penelitian lain yang menunjukkan bahwa partisipan 
yang tinggal didalam lingkungan keluarga yang positif, mereka memiliki 
self-control yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang 
berasal dari keluarga yang tidak harmonis (Tangney, Baumeister, & Boone, 
2004). Pada penelitian ini juga dijelaskan, self-control yang tinggi memiliki 
keterkaitan yang erat dengan hubungan interpersonal yang positif. Pada 
penelitiannya juga disebutkan bahwa dengan self-control yang baik maka akan 
meningkatkan kemampuan seseorang dalam bergaul yang mengarah pada 
hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa self-
control berkorelasi positif dengan hubungan keluarga dan berkorelasi negative 
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dengan konflik keluarga. Self-control yang tinggi akan berkorelasi dengan 
kualitas hubungan yang lebih baik, meningkatkan empati, serta kesediaan 
untuk memaafkan kesalahan orang lain (Tangney, Baumeister, & Boone, 2004).

4. Teori Sikap

Mekanisme mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai 
perasaan dan akan ikut menentukan kecenderungan perilaku individu terhadap 
manusia lainnya atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan 
terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap. Fenomena sikap yang 
timbul tidak saja ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi tetapi 
juga dengan kaitannya dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, oleh situasi 
di saat sekarang, dan oleh harapan-harapan untuk masa yang akan datang. 
Sikap manusia, atau untuk singkatnya disebut sikap, telah didefinisikan dalam 
berbagai versi oleh para ahli (Azwar, 2007).

Thurstone dalam Azwar (2007) mendefinisikan sikap sebagai derajat afek 
positif atau afek negative terhadap suatu objek psikologis Sikap atau Attitude 
senantiasa diarahkan pada suatu hal, suatu objek. Tidak ada sikap tanpa adanya 
objek (Gerungan, 2004). LaPierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola 
perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan 
diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap 
stimulus sosial yang telah terkondisikan. Definisi Petty & Cacioppo secara 
lengkap mengatakan sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia 
terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek atau isu-isu.

Menurut Fishben & Ajzen dalam Dayakisni & Hudaniah (2003), sikap 
sebagai predisposisi yang dipelajari untuk merespon secara konsisten dalam 
cara tertentu berkenaan dengan objek tertentu. Sherif & Sherif menyatakan 
bahwa sikap menentukan keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam 
hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian kejadian tertentu. Sikap 
merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan 
atau tingkah laku.

Azwar (2007) menggolongkan definisi sikap dalam tiga kerangka 
pemikiran Pertama, kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi 
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seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka 
sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 
terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) 
maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada 
objek tersebut. Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti 
Chave, Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok 
pemikiran ini sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap 
suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan 
kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila 
individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. 
Ketiga, kelompok pemikiran ini adalah kelompok yang berorientasi pada 
skema triadik (triadic schema). Menurut pemikiran ini suatu sikap merupakan 
konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi 
didalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

Jadi berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap adalah 
kecenderungan individu untuk memahami, merasakan, bereaksi dan berperilaku 
terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari interaksi komponen kognitif, 
afektif dan kognatif. Adapun komponen sikap sendiri terdiri dari komponen 
kognitif, afektif dan perilaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap

Azwar (2007) menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain 
yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan dan 
lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu. Adapun pembentukan 
dan perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

a. Faktor internal (individu itu sendiri) yaitu cara individu dalam menanggapi 
dunia luar dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima 
atau ditolak.

b. Faktor eksternal yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang 
merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap.
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Sementara itu Mednick, Higgins dan Kirschenbaum dalam (Daya kisni 
& Hudaniah, 2003) menyebutkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi 
oleh tiga faktor, yaitu: Pengaruh sosial, Karakter kepribadian individu dan 
Informasi yang selama ini diterima individu.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap 
dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik yang berasal dari luar individu dan factor 
intrinsik yang berasal dari dalam individu.

Perwujudan sikap dalam perilaku

Werner dan Defleur (Azwar, 2007) mengemukakan 3 (tiga) postulat guna 
mengidentifikasikan tiga pandangan mengenai hubungan sikap dan perilaku, 
yaitu postulat of consistency, postulat of independent variation, dan postulate 
of contigent consistency. Berikut ini penjelasan tentang ketiga postulat tersebut:

a. Postulat Konsistensi

Postulat konsistensi mengatakan bahwa sikap verbal memberi petunjuk 
yang cukup akurat untuk memprediksikan apa yang akan dilakukan seseorang 
bila dihadapkan pada suatu objek sikap. Jadi postulat ini mengasumikan 
adanya hubungan langsung antara sikap dan perilaku.

b. Postulat Variasi Independen 

Postulat ini mengatakan bahwa mengetahui sikap tidak berarti dapat 
memprediksi perilaku karena sikap dan perilaku merupakan dua dimensi 
dalam diri individu yang berdiri sendiri, terpisah dan berbeda.

c. Postulat Konsistensi Kontigensi

Postulat konsistensi kontigensi menyatakan bahwa hubungan sikap dan 
perilaku sangat ditentukan oleh faktor-faktor situasional tertentu. Norma-
norma, peranan, keanggotaan kelompok dan lain sebagainya, merupakan 
kondisi ketergantungan yang dapat mengubah hubungan sikap dan perilaku. 
Oleh karena itu, sejauh mana prediksi perilaku dapat disandarkan pada 
sikapakan berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu situasi ke situasi lainnya. 
Postulat yang terakhir ini lebih masuk akal dalam menjelaskan hubungan sikap 
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dan perilaku.

Apabila individu berada dalam situasi yang betul-betul bebas dari berbagai 
bentuk tekanan atau hambatan yang dapat mengganggu ekspresi sikapnya 
maka dapat diharapkan bahwa bentuk-bentuk perilaku yang ditampakkannya 
merupakan ekspresi sikap yang sebenarnya. Artinya, potensi reaksi sikap yang 
sudah terbentuk dalam diri individu itu akan muncul berupa perilaku aktual 
sebagai cerminan sikap yang sesungguhnya terhadap sesuatu. 

5. Konsep Pelatihan

Banyak ahli berpendapat tentang arti, tujuan dan manfaat pelatihan. Namun 
dari berbagai pendapat tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Sikula 
dalam (Sumantri, 2000) mengartikan pelatihan sebagai: “proses pendidikan 
jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur yang sistematis dan 
terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari pengetahuan dan 
keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu.” Menurut Good, 
1973 pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh 
skill dan pengetahuan (M. Saleh Marzuki, 1992). Sedangkan Michael J. Jucius 
dalam (Moekijat (1991) menjelaskan istilah latihan untuk menunjukkan setiap 
proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai 
guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Pada kajian penelitian 
ini kita akan memfokuskan makna pelatihan. Pelatihan mengandung makna 
yang lebih khusus (spesifik), dan berhubungan dengan pekerjaan/tugas yang 
dilakukan seseorang. Sedangkan yang dimaksudkan praktis adalah, bahwa 
responden yang sudah dilatihkan dapat diaplikasikan dengan segera sehingga 
harus bersifat praktis, (Fandi Tjiptono, dkk, 1996).

Perbedaan yang nyata dengan pendidikan, diketahui bahwa pendidikan 
pada umumnya bersifat filosofis, teoritis, bersifat umum, dan memiliki 
rentangan waktu belajar yang relatif lama dibandingkan dengan suatu 
pelatihan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan pembelajaran, mengandung 
makna adanya suatu proses belajar yang melekat terhadap diri seseorang. 
Pembelajaran terjadi karena adanya orang yang belajar dan sumber belajar 
yang tersedia. Dalam arti pembelajaran merupakan kondisi seseorang atau 
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kelompok yang melakukan proses belajar.

Nawawi, H. (1997) menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya adalah 
proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan 
khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan 
pekerjaan. Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja 
dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja yang paling efektif pada 
masa sekarang. Memperhatikan pengertian tersebut, ternyata tujuan pelatihan 
tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, 
akan tetapi juga untuk mengembangkan bakat seseorang, sehingga dapat 
melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Moekijat (1993) menjelaskan tujuan umum pelatihan sebagai berikut: 
(1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 
dengan lebih cepat dan lebih efektif, (2) untuk mengembangkan pengetahuan, 
sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, dan (3) untuk 
mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan 
teman-teman pegawai dan dengan manajemen (pimpinan). Pengertian-
pengertian di atas mengarahkan kepada peneliti untuk menyimpulkan bahwa 
yang dimaksud pelatihan dalam hal ini adalah proses pendidikan yang di 
dalamnya ada proses pembelajaran dilaksanakan dalam jangka pendek, 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan, sehingga 
mampu meningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi pekerjaan di 
dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan demikian 
dapat simpulkan bahwa “pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan 
kinerja saat ini dan kinerja mendatang” (Veithzal Rifai, 2004: 226).

Tujuan pelatihan menurut (Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, 1995) 
adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan 
serta meningkatkan kualitas dan produktivitas organisasi secara keseluruhan, 
dengan kata lain tujuan pelatihan adalah meningkatkan kinerja dan pada 
gilirannya akan meningkatkan daya saing.

Jadi pengertian, tujuan dan manfaat pelatihan secara hakiki merupakan 
manifestasi kegiatan pelatihan. Dalam pelatihan pada prinsipnya ada kegiatan 
proses pembelajaran baik teori maupun praktek, bertujuan meningkatkan dan 
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mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di 
bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta bermanfaat bagi karyawan 
(peserta pelatihan) dalam meningkatkan kinerja pada tugas atau pekerjaan 
yang menjadi tanggung jawabnya.

Asas-asas Pelatihan

Dalam penyelenggaraan pelatihan, agar dapat bermanfaat bagi peserta 
dan dapat mencapai tujuan secara optimal, hendaknya penyelenggaraannya 
mengikuti asas-asas umum pelatihan. Menurut (Dale Yoder, 1962) dalam 
bukunya Personal Principles and Policies, menyebutkan sembilan asas yang 
berlaku umum dalam kegiatan pelatihan yaitu (1) Individual differences; (2) 
relation to job analysis; (3) motivation (4) active participation, (5) selection of 
trainees (6). Selection of trainers; (7) trainer’s training (8) training method’s 
dan (9) principles of learning.

Pendapat Dale Yoder di atas mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan 
pelatihan perbedaan individu peserta pelatihan harus mendapat perhatian 
yang utama. Karakteristik peserta pelatihan akan mewarnai dan menentukan 
keberhasilan pelaksanaan suatu pelatihan. Pelatihan harus juga dihubungkan 
dengan analisis pekerjaan peserta (calon peserta) pelatihan, sehingga nantinya 
hasil pelatihan bermanfaat dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Kemudian untuk keberhasilan pelatihan, metode pelatihan dan prinsip-
prinsip pembelajaran yang digunakan harus sesuai dengan jenis mated 
pelatihan yang diberikan. Meskipun tidak ada metode yang paling sempurna, 
namun dapat dicarikan beberapa alternatif metode yang sesuai dengan 
karakteristik peserta pelatihan. Dalam hal ini ada persyaratan minimal yang 
perlu diperhatikan pelatih dalam memilih metode pelatihan yaitu (1) sesuai 
dengan keadaan dan jumlah sasaran; (2) cukup dalam jumlah dan mutu 
materi; (3) tepat menuju tujuan pada waktunya; (4) Amanat hendaknya mudah 
diterima, dipahami dan diterapkan; dan (5) biaya ringan (Depdikbud, 1983) & 
(Direktorat Dikmas, 1985).

Sedangkan prinsip-prinsip pembelajaran akan memberikan arah bagi cara-
cara seseorang (peserta pelatihan) belajar efektif dalam kegiatan pelatihan. Dan 
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pembelajaran akan lebih efektif, apabila metode pelatihan sesuai dengan gaya 
belajar peserta dan tipe-tipe pekerjaan yang diperlukan. Menurut William R. 
Werther Jr. dan Keith Davis,1989) prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif 
sering; direfleksikan dengan participation, repetition, transference, dan feed-
back.

Pengembangan Program Pelatihan

Dalam pengembangan program pelatihan, agar pelatihan dapat bermanfaat 
dan mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang 
sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian 
kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan 
istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase 
pasca pelatihan.

Langkah-langkah yang umum digunakan dalam pengembangan program 
pelatihan, seperti dikemukakan oleh (William B. Werther, 1989) yang pada 
prinsipnya meliputi (l) need assessment; (2) training and development 
objective; (3) program content; (4) learning principles; (5) actual program-, 
(b) skill knowledge ability of works; dan (7) evaluation. Pendapat ini sesuai 
dengan yang dikemukakan Simamora (1997: 30) yang menyebutkan delapan 
langkah pelatihan yaitu(1). tahap penilaian kebutuhan dan sumber daya untuk 
pelatihan; (2) mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan; (3) menyusun 
kriteria; (4) pre tes terhadap pemagang memilih teknik pelatihan dan prinsip-
prinsip proses belajar; (b) melaksanakan pelatihan; (7) memantau pelatihan; 
dan (8) membandingkan hasil-hasil pelatihan terhadap kriteria-kriteria yang 
digunakan.

Manajemen Pelatihan

Manajemen pelatihan, dalam konteks yang lebih luas manajemen pelatihan 
memiliki dimensi tentang bagaimana pengelolaan pelatihan, supaya pelatihan 
bisa berjalan dengan baik dan berhasil secara efektif dan efisien. Manajemen 
pelatihan secara konsep bisa diartikan “Proses perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakkan dan pengevaluasian terhadap kegiatan pelatihan dengan 
memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai tujuan pelatihan secara 
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efektif dan efisien”. Dalam konteks yang lain manajemen pelatihan atau 
pengelolaan pelatihan identik dengan manajemen proyek atau pada istilah lain 
sama dengan mengelola proyek. 

Proses manajemen pelatihan dimulai dengan analisis, yaitu analisis 
kebutuhan (need analysis) terhadap hal-hal yang akan menjadi objek 
pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan desain program pelatihan, yaitu 
langkah mendesain program-program pelatihan. Tahapan berikutnya adalah 
pelaksanaan dan penerapan, yaitu proses pelaksanaan dan penerapan program- 
program pelatihan. Kemudian diakhiri dengan evaluasi yaitu tahap untuk 
memberikan penilaian dan analisa pengembangan. Pada setiap tahapan tersebut 
akan ada proses umpan balik, yang bertujuan untuk mengontrol efektivitas 
pelaksanaan dan proses pelatihan.

Perencanaan pelatihan pada hakekatnya adalah proses menyusun 
rancangan program pelatihan, yaitu proses menyiapkan berbagai hal mengenai 
persiapan pelatihan.Secara umum menurut (Faustino Cardoso Gomes, 2000) 
mengemukakan ada tiga tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, 
tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain 
ada fase perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca 
pelatihan. Dari tiga tahap atau fase tersebut, mengandung langkah-langkah 
pengembangan program pelatihan. Langkah-langkah yang umum digunakan 
dalam pengembangan program pelatihan, seperti dikemukakan oleh (William 
B. Werther, 1989) yang pada prinsipnya meliputi (l) need assessment; (2) 
training and development objective; (3) program content; (4)learning 
principles; (5) actual program-, (b) skill knowledge ability of works; dan 
(7) evaluation. Pendapat ini sesuai dengan yang dikemukakan (Simamora, 
1997) yang menyebutkan delapan langkah pelatihan yaitu: (1) tahap penilaian 
kebutuhan dan sumber daya untuk pelatihan; (2) mengidentifikasi sasaran-
sasaran pelatihan; (3) menyusun kriteria; (4) pre tes terhadap pemagang (5) 
memilih teknik pelatihan dan prinsip-prinsip proses belajar; (b) melaksanakan 
pelatihan; (7) memantau pelatihan; dan (8) membandingkan hasil-hasil 
pelatihan terhadap kriteria-kriteria yang digunakan.
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Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja

Sumber daya manusia yang terampil dan memiliki kinerja tinggi sangat 
diperlukan dalam era globalisasi seperti sekarang ini, sehingga mampu bersaing 
dalam tataran internasional. Organisasi pada masa sekarang menyadari bahwa 
produktivitas sumber daya manusia yang berkualitas adalah aset utama untuk 
mencapai tujuan. Oleh karena itu pengelolaan manajemen sumber daya manusia 
harus dioptimalkan. Perlu disadari bersama bahwa untuk mengembangkan 
sumber daya manusia setiap organisasi memiliki keterbatasan. Oleh karena 
itu perlu melibatkan pihak lain dalam proses pengembangan sumber daya 
manusia tersebut. Melalui cara inilah pelatihan dibutuhkan. Hal ini sejalan 
dengan pendapat (Hasibuan, 2001) yaitu:” dengan pengembangan sumber 
daya manusia, diharapkan produktivitas kerja akan meningkat, kualitas dan 
kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill dan managerial skill 
sumber daya manusia yang semakin baik”. (Nasution, 1982) menegaskan 
“pelatihan adalah suatu proses belajar mengajar dengan mempergunakan 
teknik dan metode tertentu, guna meningkatkan keterampilan dan kemampuan 
kerja seseorang. Dimana tujuan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas.”

6. Model-model Pelatihan Lingkungan Hidup

Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi 
kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta 
didik dan permasalahan-permasalahan yang terjadi ditengah-tengah peserta 
didik tersebut, untuk itu dibutuhkan sebuah model pelatihan yang efektif 
dan efesien. Prsayaratan tersebut adalah kebutuhan belajar peserta pelatihan. 
Istilah tersebut dalam dunia pendidikan luar sekolah atau pendidikan non 
formal dikenal dengan istilah TNA (Training needs assessment), SMA (Subjet 
matter analysis) dan ATD (Aproache training and development).

Pelatihan berdasarkan kebutuhan (Training Needs Assessment).

Kebutuhan pelatihan sangat berkaitan erat dengan kebutuhan belajar, 
kebutuhan belajar diartikan kesenjangan kemampuan diantara kemampuan 
yang dimiliki dengan kemampuan yang dituntut atau diprasyaratkan dalam 
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kehidupan peserta pelatihan. Kemampuan tersebut menyangkut kemampuan 
pengetahuan, sikap, nilai dan tingkah laku sesuai dengan aspek yang menjadi 
konteks perhatian. Apabila kita sedang berbicara dalam kaitannya dengan 
peserta pelatihan yang merupakan sasaran, maka kebutuhan peserta pelatihan 
yang merupakan sasaran tersebut sangat berkaitan dengan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang berlaku pada kehidupannya atau pada dunia 
kerjanya.

Kebutuhan belajar pada peserta pelatihan dapat berkembang, bertambah 
dan berkurang, bahkan dapat berkelanjutan dan berganti-ganti. Terpenuhinya 
suatu kebutuhan dapat menjadi potensi untuk melahirkan kebutuhan baru 
yang kedudukannya lebih tinggi. Apabila peserta pelatihan telah memahami 
pengetahuan dasarnya, maka secara langsung akan melakukan self-assessment 
dan hasilnya assessment tersebut akan menjadi modal untuk mengetahui 
pengetahuan yang lebih tinggi di atasnya. Akan tetapi dibalik itu kebutuhan 
akan berubah bertambah dan berkurang, hal ini diakbibatkan oleh keterbatasan 
peserta pelatihan dalam memandang penting atau tidaknya pengetahuan untuk 
diri sendiri, serta kemauan dan kemampuan dalam memahami diri.

Kebutuhan belajar yang tumbuh dalam diri menuntut adanya program 
belajar yang memenuhinya. Begitu pula keanekaragaman kebutuhan belajar 
yang dirasakan menuntut adanya program belajar yang lebih aktif dan beraneka 
ragam pula. Sehingga usaha penetapan kebutuhan belajar perlu ada usaha 
untuk melakukan identifikasinya. Beberapa teknik training need assessment 
yang dapat dikenali diantaranya adalah: interviewing, observing, working with 
groups, and writing questioner and surveys.

Pelatihan berdasarkan pada proses dan materi pelatihan (Subjet 
Matter Analysis).

Beberapa model latihan yang dikembangkan para ahli disesuaikan dengan 
pendekatan, strategi dan materi pelatihan, model-model pelatihan tersebut 
sudah lama dikembangkan, namun sampai sekarang ini model-model tersebut 
masih tetap digunakan tetapi proses dan langkah-langkahnya disesuikan 
perkembangan kemampuan peserta pelatihan, masalah-masalah yang perlu 
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dipecahkan, kebutuhan kurikulum dan metodologi pelatihan itu sendiri. 
Model latihan keterampilan kerja (Skill training for the job) model latihan ini 
dikembangkan oleh Louis Ganci (1966), model ini mencakup empat langkah 
dalam penyelenggaraan pelatihan yaitu: mengkaji alasan dan menetapkan 
program latihan, menentukan pertemuan-pertemuan formal dan informal 
selama latihan dan pemahaman terhadap masalah-masalah pada peserta 
pelatihan, memilih sajian yang efektif serta melaksanakan dan menilai hasil 
latihan kegiatannya meliputi transformasi pengetahuan dan keterampilan dan 
nilai berdasarkan program latihan, serta evaluasi terhadap perubahan tingkah 
laku peserta setelah mengikuti pelatihan.

(Parker, 1976) mengembangkan model latihan yang dapat dinami model 
tujuh langkah (The step model). Model ini mencakup langkah-langkah sebagi 
berikut. Pertama adalah melaksanakan identifikasi dan analisis kebutuhasn 
latihan. Kedua ialah merumuskan dan mengembangkan tujuan-tujuan latihan. 
Ketiga merancang kurikulum latihan. Keempat memilih dan mengembangkan 
metode latihan. Kelima menentukan pendekatan evaluasi latihan. Keenam 
melaksanakan program latihan. Ketujuh melakukan pengukuran hasil latihan. 
Langkah-langkah hendaknya dilakukan secara berurutan. Namun hasil langkah 
ketujuh, yaitu pengukuran hasil latihan, dapat digunakan sebagai masukan 
bagi langkah kedua, yaitu untuk mengembangkan tujuan-tujuan latihan atau 
langkah pertama, yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-
kebutuhan latihan, dalam kaitan dengan pelatihan berdasarkan pada proses 
dan materi pelatihan kementerian lingkungan hidup antara lain: 1) pelatihan 
pengelolaan B3 dan limbah B3, 2) pelatihan pengelolaan laboratorium, 3) 
pelatihan pengendalian udara, air dan tanah, 4) dan semacamnya.

Pelatihan Berdasarkan pada Pendekatan untuk Pelatihan dan 
Pengembangan ATD (Aproache training and development).

Pelatihan dan Pengembangan (Training and Development), (Swanson, 
1995) mendefinisikan pelatihan dan pengembangan sebagai “sebuah 
proses yang secara sistematis mengembangkan keahlian individual yang 
bertujuan untuk meningkatkan kinerja”. Organisasi perusahaan secara 
stratejik mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan untuk 
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meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pekerja sesuai kebutuhan saat 
ini ataupun mempersiapkan SDM perusahaan untuk menghadapi tuntutan 
kerja mendatang. Pelatihan dan pengembangan dimulai dengan identifikasi 
kebutuhan training dan evaluasi atas hasil pelatihan yang telah dilakukan.

Pengukuran kebutuhan training merupakan langkah awal yang sangat penting 
bagi pelaksanaan pelatihan (Breiter & Woods, 1997) dan dapat mempengaruhi 
secara signifikan suksesnya sebuah pelatihan dan pengembangan (Goldstein 
& Ford, 2002; Sleerzer, 1993; Zemke, 1994). Disamping hal tersebut, pada 
kenyataannya masih sedikit perusahaan yang mengukur kebutuhan pelatihan 
untuk desain dan pengembangan program pelatihan (Breiter & Woods, 1997). 
Masih sedikit penelitian yang menguji hubungan pengukuran kebutuhan 
training (needs assessment) terhadap hasil-hasil pelatihan yang dijalankan. 
Adapun pelatihan lingkungan hidup berdasarkan pada pendekatan untuk 
pelatihan dan pengembangan ATD (Aproache training and development) 
adalah: 1) pelatihan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pada 
semua tingkatan, 2) pelatihan lingkungan hidup strategis (KLHS), 3) pelatihan 
valuasi ekonomi lingkungan, 4) dan semacamnya.

7. Model Pelatihan Efektif

Model pelatihan yang efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pelatihan 
pada dasarnya adalah aktivitas manusia melalui proses pembelajaran yang 
diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam mempelajari 
tugas sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk mencapai hasil itu maka 
program latihan hendaknya dirancang secara efektif. Ciri-ciri rancangan 
program pelatihan yang efektif menurut (Bambang Kussri yanto, 1991) 
meliputi: Sasaran yang jelas, Pengajar ahli, Isinya mendalam, Sesuai dengan 
latar belakang teknis, permasalahan, dan daya tangkap peserta, menggunakan 
metode yang tepat guna, dan meningkatkan keterlibatan aktif para peserta. 

Ciri-ciri dari rancangan program latihan di atas mencakup tiga hal 
pokok, yaitu berkenaan dengan: Materi yang harus disampaikan secara 
jelas, mendalam isinya dan sesuai dengan latar belakang teknis. Metode 
penyampaian pelatihan dan penyampaian materi dilakukan oleh pengajar yang 
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cakap, serta melibatkan secara aktif peserta latihan. Evaluasi pelaksanaan 
pelatihan. Soekidjo Notoatmodjo (1992) mengemukakan, dalam merancang 
dan mengembangkan program latihan yang efektif yaitu dengan mengikuti 
siklus yang dimulai dari: Analisis kebutuhan latihan, Menetapkan tujuan 
latihan, Pengembangan kurikulum (Materi), Persiapan pelaksanaan latihan, 
Pelaksanaan latihan, Evaluasi pelaksanaan latihan. 

Analisis organisasional (Organizational Analysis) adalah pemeriksaan 
jenis-jenis permasalahan yang dialami organisasi. Analisis operasional mencoba 
menjawab pertanyaan dimana sebaiknya dilakukan titik berat pelatihan di 
dalam suatu organisasi dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi 
pelatihan. Analisis kebutuhan organisasional hendaknya terpusat pada jumlah 
karyawan dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan pada setiap jenjang 
dari setiap bagian untuk periode waktu tetentu. Perubahan-perubahan dalam 
strategi organisasi, pasar, dan teknologi dapat menuntut karyawan agar 
memilki keahlian, pengetahuan, dan sikap-sikap yang baru atau berbeda. 
Sebagai contoh, organisasi memperkenalkan produk baru untuk menjawab 
suatu permintaan pasar yang baru. Pengenalan produk ini memerlukan 
keahlian-keahlian baru dari sejumlah karyawan, untuk itu beberpa pelatihan 
perlu diadakan untuk memampukan karyawan saat ini mengubah pekerjaan-
pekerjaan sebagai upaya menghindari terjadinya terminasi (penghentian). 
Dengan demikian pada tingkat analisis organisasional tahap pertama yang 
paling kritis adalah menghubungkan penilaian kebutuhan dengan pencapaian 
tujuan-tujuan organisasional. Jika hubungan tersebut tidak ada, pelatihan 
memiliki kemungkinan besar tidak akan berguna atau berhasil.

Efektivitas dipandang tiga perspektif, menurut (Gibson, 1988), sebagai 
berikut: (1) efektivitas dari perspektif individu; (2) efektivitas dari perspektif 
kelompok; dan (3) efektivitas dari perspektif organisasi. Hal ini mengandung 
arti bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yang merupakan satu kesatuan 
yang saling melengkapi. Dimana efektivitas perspektif individu berada pada 
tingkat awal untuk menuju efektif kelompok maupun efektif organisasi. 
Katzel, dalam (Steers (1980:) bahwa efektivitas selalu diukur berdasarkan 
prestasi, produktivitas, laba dan sebagainya. Dilihat dari definisi di atas 
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menunjukkan bahwa produktivitas merupakan bagian dari efektivitas. Adapun 
konsep pendidikan yang memiliki produktivitas yaitu pendidikan yang efektif 
dan efisien (sangkil dan mangkil). Selanjutnya efektivitas dapat dilihat pada: 
(1) masukan yang merata, (2) keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, (3) 
ilmu dan keluaran yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang 
membangun, dan (4) pendapatan tamatan atau keluaran yang memadai.

Dari beberapa pengertian di atas efektivitas mengandung arti berorientasi 
kepada hasil (tujuan) dan juga berorientasi kepada proses (kemampuan 
organisasi untuk beradaptasi dan mempertahankan hidupnya). Kemudian 
penerapannya kepada suatu pelatihan yang efektif adalah kemampuan 
organisasi dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan 
secara sistematis dalam upaya mencapai hasil atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan makna efektivitas tersebut di atas maka pelatihan yang efektif 
merupakan pelatihan yang berorientasi proses, dimana organisasi tersebut dapat 
melaksanakan program-program yang sistematis untuk mencapai tujuan dan 
hasil yang dicita-citakan. Sehingga pelatihan efektif apabila pelatihan tersebut 
dapat menghasilkan sumber daya manusia yang meningkat kemampuannya, 
keterampilan dan perubahan sikap yang lebih mandiri.

Keefektifan pelatihan akan mempengaruhi kualitas kinerja sumber daya 
manusia (SDM) yang dihasilkannya. Sehingga efektif tidaknya pelatihan 
dilihat dari dampak pelatihan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Hal 
ini selaras dengan (Henry Simamora, 1987) yang mengukur keefektifan diklat 
dapat dilihat dari 1) reaksi-reaksi bagaimana perasaan partisipan terhadap 
program; 2) belajar- pengetahuan, keahlian, dan sikap-sikap yang diperoleh 
sebagai hasil dari pelatihan; 3) perilaku perubahan-perubahan yang terjadi 
pada pekerjaan sebagai akibat dari pekerjaan: dan 4) hasil-hasil dampak 
pelatihan pada keseluruhan yaitu efektivitas organisasi atau pencapaian pada 
tujuan-tujuan organisasional.

(Kirkpatrick, 1956) merekomendasikan 4 (empat) level dalam mengukur 
efektivitas pelatihan. Empat level tersebut adalah mengukur reaksinya 
(reaction), pembelajaran (learning), perilaku (behavior) dan hasil (result). 
Pada pengukuran efektivitas pelatihan level reaksi, yang diukur adalah persepsi 
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peserta pelatihan terkait “like & dislike” dari program pelatihan pelatihan 
yang diikuti. Pada tahap ini akan diperoleh informasi sebatas program 
pelatihan yang dilakukan, sedangkan ROI belum dapat diukur, atau dengan 
kata lain mengukur reaksi peserta pelatihan tidak mengungkapkan seberapa 
besar efektivitas pelatihan berkontribusi pada peningkatan nilai organisasi 
(organization’s value).

Simpulan

Pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dipandang perlu mencari 
berbagai strategi pembelajaran dan pengalaman belajar warga belajar agar 
ketercapaian tujuan pembelajaran dari pelestarian lingkungan hidup dapat 
lebih efektif terlebih lagi mampu berkontribusi dan memberikan jawaban atas 
kondisi zaman yang terus berubah.

Mengenai model pelestarian lingkungan hidup dapat diklasifikasikan 
menjadi dua bagian yang saling terhubung yaitu model pembelajaran dan 
model pelatihan.

Model pembelajaran pelestarian lingkungan hidup dapat menggunakan 
beberapa model pembelajaran di antaranya: Plomp Model, Dick and Carey 
Model, Morrison Ross and Kemp Model, Hanaffin and Pack Model and Moddie 
Model. Berbagai model ini merupakan desain-desain yang terkonstruksi secara 
prosedural dan sistematis.

Adapun model pelatihan pelestarian lingkungan hidup sebagai tambahan 
dalam penulisan artikel ini adalah meliputi: pelatihan berdasarkan kebutuhan/
training needs assesment, pelatihan berdasarkan proses dan materi pelatihan/
subject matter analysis, pelatihan berdasarkan ATD/Aproache Training and 
Development.  
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Pendahuluan

Di era globalisasi sekarang ini degradasi moral dan karakter mendapat 
perhatian yang sangat serius dari semua pihak, karena sekolah sebagai lembaga 
pendidikan terkadang tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Pendidikan 
sekolah dianggap oleh sebagian orang hanya sebagai pentransfer ilmu dan 
pembuka intelegensi siswa agar mereka mampu beradaptasi dengan dunianya, 
tanpa dibarengi dengan adanya pembentukan kepribadian bagi siswa yang 
akan menuju ke arah positif.

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi untuk memajukan, 
mengembangkan kemampuan, dan turut  membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 
bertujuan untuk mengembangkan potensi pribadi siswa agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab terhadap nusa dan bangsa.

Dalam usaha untuk menjalankan, mengembangkan fungsi dan amanat 
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pendidikan tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem Pendidikan 
Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab I tentang ketentuan umum 
pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Departemen Pendidikan Nasional, 
2003).

Produk pendidikan selama ini memberi pengalaman, betapa hidup ini tidak 
sekedar memerlukan penguasaan keterampilan dan ketajaman intelektual, 
tetapi lebih dari itu sangat perlu adanya prinsip asasi tentang etika, akhlak, 
moral dan disiplin yang bersumber pada ajaran agama dan moral. Hal ini 
berarti, bahwa pada hakikatnya Pendidikan Agama dan moral merupakan 
pembinaan yang sangat fundamental bagi pembinaan karakter bangsa dengan 
dibuktikan oleh adanya tata tertib dan ketentraman hidup sehari-hari dalam 
masyarakat, yang ditentukan oleh hukum dan intelegensi seseorang, atas 
ikatan moral, nilai-nilai kesusilaan dan sopan santun sebagai penjelmaan dari 
bentuk kepribadian (Abd. Rachman Shaleh, 2000).

Belakangan ini profesi guru banyak dibicarakan bahkan mungkin 
dipertanyakan eksistensinya, baik oleh pakar pendidikan maupun para 
pakar di luar dunia Pendidikan karena guru merupakan komponen yang 
paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus 
mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama. Guru memegang peran 
utama dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan 
apapun yang dilakukan dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru 
yang profesional dan berkualitas (E. Mulyasa, 2007). Fenomena ini sebetulnya 
sangat ironis, namun kondisi obyektif di lapangan ternyata tak terbantahkan. 
Terlepas benar tidaknya pembicaraan ini, yang jelas media masa baik mingguan 
maupun bulanan banyak memuat tentang guru. Oleh karena itu, upaya 
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perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru 
yang profesionalisme dan berkualitas. Dengan kata lain, perbaikan kualitas 
pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada guru pula. 

Guru dan dosen adalah pendidik professional (Departemen Pendidikan 
Nasional, 2005), karenanya secara implisit ia telah merelakan dirinya 
menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di 
pundak para orang tua. Mereka ini, tatkala menyerahkan anaknya ke lembaga 
pendidikan, sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggung jawab pendidikan 
anaknya kepada pendidik. Hal itupun menunjukan pula bahwa orang tua tidak 
mungkin menyerahkan anaknya kepada sembarang lembaga pendidikan karena 
tidak sembarang orang dapat menjabat guru/dosen (Zakiah Daradjat, 2006).

Guru/dosen profesional tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang 
ilmu, bahan ajar, metode pembelajaran, memotivasi peserta didik, memiliki 
keterampilan yang tinggi dan wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan, 
tetapi juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat 
manusia dan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam upaya 
membentuk karakter peserta didik di lembaga pendidikan dengan baik maka 
seorang guru/dosen harus memiliki empat jenis kompetensi yang meliputi, 
kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 
kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Oleh 
karena itu dapatlah dipahami bahwa upaya pembentukan kepribadian dan 
karakter bagi para peserta didik dalam upaya mengantisipasi degradasi moral 
di kalangan remaja yang masih berada pada usia remaja sebagai imbas dari 
pengetahuan dan teknologi (W. J. S. Poerwadarminta, 1995), maka upaya 
dapat dilakukan oleh guru lewat proses keempat kompetensi tersebut. 

Salah satu mata kuliah yang diselenggarakan di Prodi PPKN UPRI 
Makassar yang sarat dengan pembentukan karakter bagi peserta didik adalah 
Sosiologi Pendidikan. Substansi mata kuliah ini adalah tewujudnya karakter 
baik dalam diri peserta didik sebagai hasil dari interaksi perguruan tinggi 
dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan 
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mata kuliah tersebut, maka diperlukan dukungan dari kualitas para pengajar 
terkait kompetensi dosen yang bersangkutan. Oleh karena itu pula, artikel ini 
mengungkap salah satu kompetensi dosen  yaitu kompetensi sosial terkait 
pembentukan kepribadian atau karakter peserta didik atau mahasiswa Prodi 
PPKN di Universitas Pejuang RI Makassar.  

Sebagaimana diuraikan pada latar belakang di atas bahwa salah faktor 
yang dapat mendukung perkembangan karakter atau kepribadian mahasiswa 
adalah kompetensi seorang dosen khususnya kompetensi sosial. Oleh karena 
itu, penting mengetahui indikator-indikator kompetensi sosial tersebut dan 
dampaknya kepada mahasiswa.  Terkait rumusan masalah tersebut, maka diurai 
untuk menemukan indikator kompetensi sosial dosen mata kuliah Sosiologi 
Pendidikan, serta dampak kompetensi sosial dosen terhadap kepribadian/
karakter mahasiswa.

Dosen dan guru memiliki peran penting dalam perkembangan karakter 
mahasiswa. Jenis mata kuliah juga mempengaruhi minat, motivasi, dan 
karakter mahasiswa. Seorang mahasiswa kadang-kadang tidak tertarik pada 
mata kuliah tertentu, tetapi dosen pengajar mata kuliah tersebut memiliki 
kompetensi sosial sehingga mahasiswa tertarik pada mata kuliahnya. 
Sebaliknya, kurangnya kompetensi sosial dosen pengajar mata kuliah tersebut 
juga sering membuat mahasiswa tidak tertarik belajar mata kuliah tersebut. 
Ini menunjukkan bahwa kompetensi sosial seorang dosen berpengaruh besar 
terhadap karakter mahasiswa. 

Metode Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kompetensi sosial dosen mata kuliah sosiologi 
pendidikan dan upayanya dalam pengembangan kepribadian atau karakter 
mahasiswa. Lokasi penelitian ini adalah prodi PPKn UPRI Makassar. Total 
mahasiswa prodi ini pada tahun 2016 adalah 780 mahasiswa. Sampel yang 
ditetapkan adalah 189 mahasiswa sebagai responden menggunakan teknik 
Stratified Random Sampling. Teknik kuesioner, dan studi literatur digunakan 
untuk mengumpulkan data. Teknik analisis data menggunakan tabulasi 
frekuensi.
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Indikator Kompetensi Sosial Dosen Sosiologi Pendidikan

 Indikator pertama adalah; Keramah-tamahan dosen Sosiologi 
Pendidikan terhadap dosen lainnya dan para mahasiswa di kampus. Reponden 
yang menjawab ya, selalu bersikap ramah sejumlah 114 responden (60,32%). 
Jawaban “kadang-kadang” berjumlah 68 responden (35,98%), dan yang 
menjawab tidak pernah adalah sejumlah 7 responden (3,70%). Frekuensi 
jawaban terbesar tersebut membuktikan bahwa dosen mata kuliah Sosiologi 
Pendidikan memiliki sikap ramah terhadap dosen lainnya dan para mahasiswa 
di sekolah, terbukti dengan jawaban 114 responden (60,32%). 

Indikator kedua adalah Perhatian Sama dosen Sosiologi Pendidikan 
terhadap seluruh mahasiswa tanpa membeda-bedakannya. Hasil analisis data 
menunjukkan jawaban bahwa dosen Sosiologi Pendidikan punya perhatian 
yang sama terhadap seluruh mahasiswa tanpa membeda-bedakannya. Hal ini 
didukung oleh pernyataan dari 143 responden (75,66%) yang membenarkannya, 
sedangkan 46 responden (24,34%) menyatakan tidak. 

Alasan yang mendukung bahwa dosen Sosiologi Pendidikan punya 
perhatian yang tidak sama terhadap seluruh mahasiswa oleh karena para 
responden tersebut sering mendapat hukuman atau teguran dari dosen Sosiologi 
Pendidikan karena perbuatan mereka, sedangkan temannya yang lain jarang 
atau tidak diberikan hukuman karena dianggap perbuatan yang dilakukannya 
bukan unsur kesengajaan atau mereka tidak sering melakukan kesalahan yang 
semisal. 

Indikator ketiga adalah; Melakukan Kerja Sama dengan orang tua 
mahasiswa dalam hal memantau kegiatan belajar dan pembentukan kepribadian 
mahasiswa di rumah. Hasil tersebut menunjukkan, terdapat 90,48% atau 171 
responden dari 189 responden yang menyatakan, bahwa dosen Sosiologi 
Pendidikan sering melakukan kerjasama dengan orang tua mahasiswa dalam 
hal memantau kegiatan belajar dan pembentukan kepribadian mahasiswa di 
rumah. Responden yang menjawab “kadang-kadang” adalah 6,88% atau 13 
responden dari 189 responden, dan yang menjawab tidak pernah hanya 2,64 % 



150 Masyarakat Cita

atau 5 responden dari 189 responden. 

 Indikator keempat adalah; Senang melayani dan menemukan 
solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Hasil yang 
didapat dari analisis angket tersebut, responden yang menyatakan dosen 
Sosiologi Pendidikan senang melayani dan mencarikan solusi terhadap 
segala permasalahan yang dihadapi mahasiswa adalah hanya 165 responden 
(87,30%), sedangkan yang menyatakan kadang-kadang 16 responden (8,47%), 
dan yang menyatakan tidak senang 8 responden (4,23%). 

Asumsi untuk mendukung pernyataan frekuensi jawaban terbesar di atas, 
oleh karena berdasarkan pengakuan lisan dari beberapa mahasiswa bahwa 
dosen Sosiologi Pendidikan memiliki cara bergaul yang supel dengan para 
mahasiswa, akibatnya hubungan emosional seluruh mahasiswa sangat akrab 
dengannya. Melalui hubungan emosional yang sangat kental seperti ini, maka 
segala permasalahan mahasiswa selalu diutarakan kepada dosen tersebut, serta 
mendapat respon positif untuk diberikan jalan pemecahannya. 

Indikator kelima yaitu; Selalu bekerja sama dengan dosen mata kuliah lain 
dalam upaya pembentukan kepribadian mahasiswa. Hasil dari analisis tersebut 
terdapat 72,49% atau 137 responden yang menyatakan, bahwa dosen Sosiologi 
Pendidikan selalu bekerja sama dengan dosen mata kuliah lain dalam upaya 
pembentukan kepribadian mahasiswa. Responden yang menyatakan kadang-
kadang 22,75% atau 43 responden dari 189 responden, dan yang menyatakan 
tidak pernah 4,76% atau 9 responeden dari 189 responden. 

Adapun yang menjadi alasan pendukung pernyataan kadang-kadang 
dosen Sosiologi Pendidikan bekerja sama dengan dosen mata kuliah lain 
dalam upaya pembentukan kepribadian mahasiswa, yaitu adanya kekurang 
pahaman mahasiswa terhadap hubungan kerja sama yang dimaksud dalam 
masalah ini. Reponden mengira hubungan kerja sama dimaksud, bahwa antara 
dosen Sosiologi Pendidikan dengan dosen lainya seharusnya menyampaikan 
pernyataan secara bersama di hadapan mahasiswa bahwa mereka akan bekerja 
sama untuk membentuk kepribadian mahasiswa. Padahal, melalui kesamaan 
visi dan tujuan mengajar dosen untuk membentuk kepribadian mahasiswa, 
hal tersebut sudah termasuk hubungan kerja sama secara tersirat dari tugas 



151Masyarakat Cita

mengajar dosen.

Indikator keenam adalah; dosen Sosiologi Pendidikan sering menghargai 
pekerjaan mahasiswa meskipun tidak sesuai dengan yang dikehendaki. 
Hasil analisis yang didapatkan adalah, sebagian besar responden menjawab 
bahwa dosen Sosiologi Pendidikan sering menghargai pekerjaan mahasiswa 
meskipun tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini dibuktikan dengan 
adanya 58,20% atau 110 responden dari 189 responden yang membenarkannya. 
Responden yang menyatakan “kadang-kadang” 33,33% atau 63 responden 
dari 189 responden, dan yang menyatakan tidak pernah hanya 8,47% atau 16 
responden.

Indikator ketujuh adalah; melakukan kerja sama dengan pemerintah 
dan masyarakat dalam melakukan pembinaan terhadap pembentukan 
kepribadian mahasiswa. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa dosen 
Sosiologi Pendidikan sering melakukan kerja sama dengan pemerintah dan 
masyarakat dalam upaya melakukan pembinaan terhadap pembentukan 
kepribadian mahasiswa. Sebagaimana data yang telah diperoleh 53,97% atau 
102 responden yang membenarkannya, sedangkan yang menjawab kadang-
kadang 42,39% atau 82 responden, dan yang menyatakan tidak pernah 2,64% 
atau 5 responden

Hasil analisis terhadap angket mahasiswa tentang kompetensi sosial yang 
dimiliki oleh dosen Sosiologi Pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa 
Dosen Sosiologi Pendidikan di Prodi PPKn UPRI Makassar mempunyai 
kompetensi sosial yang sangat tinggi dalam hal pembentukan kepribadian 
mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan perolehan data yang menyatakan 
bahwa, di samping keramah- tamahan yang ditunjukkan oleh dosen Sosiologi 
Pendidikan terhadap dosen lain dan para mahasiswa, juga kerja sama antara 
dosen Sosiologi Pendidikan dengan para dosen, orang tua, masyarakat, dan 
pemerintah selalu dilakukannya. Sesuai data yang diperoleh terdapat 90,48 % 
atau 171 responden yang menyatakan hubungan kerja sama dosen Sosiologi 
Pendidikan dengan orang tua, 72,49 % atau 137 responden yang menyatakan 
hubungan kerja sama dosen Sosiologi Pendidikan dengan dosen lainnya, dan 
53,97 % atau 102 responden yang menyatakan hubungan kerja sama dosen 
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Sosiologi Pendidikan dengan pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, dosen Sosiologi Pendidikan senang melayani dan mencarikan 
solusi terhadap segala permasalahan yang dihadapi mahasiswa, serta sering 
menghargai pekerjaan mahasiswa meskipun tidak sesuai dengan yang 
dikehendaki. Hal ini didukung oleh data bahwa terdapat 87,30% dan 58,20 % 
yang membenarkannya.

Upaya Dosen Sosologi Pendidikan dalam Membentuk Karakter 
Mahasiswa

Menurut Zakiah Daradjat (1980), faktor terpenting bagi seorang dosen 
adalah kepribadiannya. Kepribadian itulah yang akan menentukan apakah 
ia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya. Dalam 
konteks pembentukan kepribadian atau karakter mahasiswa Prodi PPKn UPRI 
Makassar, dosen mata kuliah sosiologi pendidikan berusaha untuk tampak 
stabil, optimis dan menyenangkan agar mahasiswa merasa diterima dan 
disayangi oleh dosen, betapapun sikap dan tingkah lakunya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, faktor utama yang bersifat 
internal adalah adanya kesadaran dari para dosen Sosiologi Pendidikan 
untuk menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan. Misalnya dengan 
mengajak mahasiswa untuk bermasyarakat maka terlebih dahulu sang dosen 
yang memulai lebih dulu bermasyarakat, Dengan demikian mahasiswa 
akan terpanggil untuk terjun ke masyarakat. Demikian pula ketika dosen 
menganjurkan mahasiswanya untuk menolong masyarakat miskin maka 
terlebih dahulu dosen yang menunjukkan pertolongan tersebu. Dengan 
kesadaran seperti itu yang merupakan faktor internal yang berasal dari dalam 
diri dosen tersebut, dan itu yang menjadi faktor utama yang sangat mendukung 
pembentukan kepribadian atau karakter mahasiswa yang dilakukan oleh 
dosen Sosiologi Pendidikan di Prodi PPKn UPRI Makassar. Tugas mereka 
tidak hanya mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa, tetapi lebih dari itu 
melakukan segala tindakan terpuji untuk dicontoh oleh para mahasiswa dalam 
upaya pembentukan karakter yang baik.

Di sisi lain, hubungan kerja sama yang diciptakan oleh dosen Sosiologi 
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Pendidikan dengan dosen mata kuliah lainnya menjadi faktor eksternal yang 
merupakan unsur penopang terciptanya pribadi-pribadi mahasiswa yang baik. 
Faktor eksternal lainnya yang sangat mendukung adalah adanya kinerja dekan 
dan ketua prodi yang selalu menginstrusikan kepada seluruh dosen yang ada 
di UPRI Makassar agar sebelum memulai proses belajar mengajar, agar dapat 
memberikan pesan-pesan moral kepada mahasiswa pada setiap memberikan 
pembelajaran. Berdasarkan hal ini, faktor dominan yang mempengaruhi 
pembentukan kepribadian mahasiswa pada dasarnya terdiri dari dua faktor 
yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Melalui hasil analisis angket dan wawancara yang disampaikan oleh 
seluruh informan bahwa sikap dan tindakan dosen Sosiologi Pendidikan di 
Prodi PPKn UPRI Makassar, menjadi faktor utama pendukung terbentuknya 
karakter mahasiswa yang baik. Hal ini telah sesuai dengan kriteria kompetensi 
yang dimiliki oleh dosen Sosiologi Pendidikan sebagaimana teori-tori lainnya. 
Dosen Sosiologi Pendidikan tidak hanya sekedar pentransfer ilmu pengetahuan 
atau menjembatani pendewasaan cara berpikir mahasiswa dalam berbagai 
pengetahuan baik pengetahuan umum, tetapi lebih dari itu dapat menjadi 
miniatur pembentukan perilaku mahasiswa ke arah positif dan berkarakter.

Sebelum menjadi seorang dosen, sebaiknya seseorang dengan kritis dan 
jujur menilai diri sendiri, apakah secara moral kemauannya secara kuat dan 
bersedia memikul tanggung jawab untuk membantu orang lain? Meskipun 
alasan dosen untuk membantu membelajarkan orang lain, tetapi tidak 
selamanya murni dan benar-benar bersifat menguntungkan orang lain. Dalam 
hal ini, hendaknya setiap dosen  selalu terbuka dan menyadari dorongan 
yang mendasari tindakannya karena dorongan ini akan sangat mempengaruhi 
keberhasilan pekerjaannya dan kepribadian para mahasiswanya.

Dalam pembelajaran Sosiologi Pendidikan, kesesuaian materi 
pembelajaran dengan metode pembelajaran merupakan faktor terpenting juga 
sangat diperhatikan oleh para dosen Sosiologi Pendidikan. Sebab apabila 
metode yang digunakan bisa menarik minat belajar mahasiswa, maka dengan 
sendirinya akan ada kesediaan mereka untuk belajar serta tidak akan merasa 
bosan dalam menerima pelajaran. Apalagi kemampuan mahasiswa dalam 
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menerima pelajaran berbeda-beda, maka dosen Sosiologi Pendidikan berusaha 
untuk memahami hal tersebut. Hal ini sejalan dengan penjelasan Zakiyah 
Daradjat (1980) upaya-upaya yang harus dilakukan dosen untuk membentuk 
kepribadian dan karakter mahasiswa adalah dosen harus menyadari bahwa 
suasana belajar tidak hanya berpengaruh terhadap keberhasilan, akan tetapi 
juga mempunyai pengaruh dalam penyerapan mahasiswa terhadap sifat-sifat 
sosial yang baik atau yang tidak baik.

Benang merah yang dapat ditarik dari seluruh uraian di atas, bahwa hasil 
penelitian di Prodi PPKn UPRI Makassar salah satu di antaranya adalah 
upaya-upaya yang dilakukan oleh dosen Sosiologi Pendidikan itu telah sesuai 
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh dosen Sosiologi Pendidikan. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat bahwa dosen harus 
bisa menyenangkan agar menarik minat belajar mahasiswa sehingga apa yang 
akan dosen ajarkan pada mahasiswanya akan dengan senang hati diterima oleh 
mahasiswa sebagaimana yang dilakukan oleh dosen Sosiologi Pendidikan di 
Prodi PPKn UPRI Makassar.

Kesimpulan

Kompetensi sosial dosen Sosiologi Pendidikan dalam upaya pembentukan 
kepribadian mahasiswa di Prodi PPKn UPRI Makassar, dilakukan melalui unsur 
keteladanan sebagai bagian dari kompetensi kepribadian serta kompetensi 
sosial melalui kerja sama dengan pihak-pihak tertentu dalam upaya lebih 
mempermantap kinerja dosen dalam seluruh aspek kehidupan.

Dalam proses pembelajaran, upaya yang ditempuh oleh dosen Sosiologi 
Pendidikan dalam pembentukan kepribadian mahasiswa adalah menyadari 
bahwa peranan mereka sebagai figur teladan yang dapat dicontohi oleh 
mahasiswa sehingga harus pula mengetahui upaya mahasiswa dapat belajar 
dengan baik dan berhasil.  
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Motivasi Berprestasi dalam 
Telaah Sosiologi Pendidikan 

Seorang Peserta Didik 
Penulis:Abdul Azis Muslimin (Universitas Muhammadiyah Makassar)

A.  Pendahuluan

Peserta didik melakukan kegiatan interaksi sesama teman sebaya, yang 
umumnya terdiri dari individu yang masih berada pada usia transisi antara 
anak-anak menuju dewasa, terdapat banyak perubahan psikologis yang terjadi. 
Salah satu perubahan yang menonjol adalah perubahan emosional peserta 
didik akibat pengaruh lingkungan sosial secara alamiah dan wajar, namun 
tetap harus dalam pengawasan orang dewasa, karena tiap individu memiliki 
kecerdasan emosional yang bervariasi. Motivasi berprestasi David Mc Clelland 
yaitu need for Achievement menjadi harapan semua orangtua terhadap anak-
anaknya, menginginkan kemampuan intelektual di atas rata-rata. Harapan dan 
keinginan tersebut menjadi pemantik untuk memberikan pendidikan lebih 
dengan tidak menjadikan finansial sebagai penghalang untuk menjadikan 
anak-anaknya mendapatkan pendididkan lebih baik seperti memberikan les 
privat, menyekolahkan di sekolah unggulan, bahkan ke pesantren di Pulau 
jawa sebagai bentuk antusiasme yang tinggi.

Allah Swt menekankan pentingnya pendidikan yang dapat mengangkat 
derajat seseorang dalam QS. al-Mujadilah [58]:

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-
lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
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kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 1

Ayat di atas menjelaskan tentang janji Allah kepada orang yang mau 
bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu pengetahuan, niscaya Allah akan 
mengangkat mereka pada derajat yang lebih tinggi di dalam kehidupan sosial. 
Derajat tinggi yang dimaksud di sini adalah penilaian positif dari masyarakat 
terhadap seseorang atau individu yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi 
dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat 
tersebut dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan juga mereka yang 
dapat memposisikan ilmu dalam pendidikan Islam dengan pengamalan yang 
sesuai dan sangat urgen dengan keadaan sosial suatu masyarakat. Substansi 
pendidikan bukanlah semata-mata menyekolahkan anak untuk menimba 
ilmu pengetahuan melalui jenjang sekolah formal, namun lebih luas daripada 
itu.    Dengan pendidikan yang baik secara komprehensif dan dibarengi 
dengan interaksi yang baik antara lingkungan sosial pendidikan diharapkan 
berimplikasi pada perkembangan psikologi anak secara baik.

Namun Suharsono (2000: 3) menyebutkan salah satu anggapan keliru 
bahwa tugas pendidikan atau pencerdasan anak hanya merupakan tugas para 
guru dan institusi pendidikan, sementara para orangtua asyik dengan profesinya 
masing-masing yang pada akhirnya berimplikasi negatif dengan munculnya 
ketidakpedulian mereka terhadap perkembangan spiritual, intelektual dan  
moral anaknya sendiri. Ketika anaknya gagal memenuhi harapannya, maka 
guru dan institusi pendidikanlah yang disalahkan.

RM. Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara, dalam Uhbiyati 
(1991: 172) mengemukakan sistem Tricentra, bahwa pendidikan berlangsung 
seumur hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan 
sekolah, dan lingkungan masyarakat, sehingga pendidikan merupakan 
tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Terkait dengan pendidikan itu sendiri, maka Allah Swt menegaskan 
1 
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eksistensi orangtua terhadap pendidikan dan pembinaan anak dalam QS. At-
Tahrim (66): 6.

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia 
dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, 
yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya 
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat di atas menggambarkan betapa besarnya tanggung jawab orangtua 
terhadap anak dalam mencapai kebahagiaan hidup yang diridhai Allah swt. 
Daradjat (1992: 48) menguraikan dalam telaah psikologi, bahwa usia 3-4 
tahun dikenal sebagai “masa pembangkan” atau “masa kritis”. Sebab, di masa 
inilah mulai terbuka peluang ke arah kesediaan menerima yang sesungguhnya 
dan setelah itu anak mulai memiliki “kesadaran” batin atau motivasi dalam 
perilakunya. Pembinaan awal terhadap anak-anak yang belum mampu 
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan 
mana yang salah, yaitu lewat latihan-latihan dan pembiasaan (habitforming) 
karena saat itu usia anak-anak sangat mudah menerima pengaruh dari luar. 

Zainuddin (1991: 106) menguraikan pokok-pokok pikiran Al-Gazali yang 
memandang masa pembinaan dan pembentukan kepribadian itu berlangsung 
secara berangsur-angsur dan berkembang sebagai proses menuju kesempurnaan. 
Hal ini mutlak dilalui agar dimensi jasmaniah dari kepribadian Individu anak 
dapat terbentuk dengan memberikan kecakapan berbuat dan berbicara. Tahap 
pembiasaan ini menjadi penopang dasar untuk kehidupan dan perkembangan 
kepribadian yang tentunya perlu di dukung oleh penciptaan situasi yang 
kondusif. Di sisi lain, Abdullah Nashih Ulwan dalam edisi terjemahan (1981: 
2), menguraikan bahwa keteladanan dalam pendidikan merupakan metode 
influenfif yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan 
dan membentuk anak di dalam moral, spiritual dan sosial. Dalam pandangan 
kaum terdidik, pendidik yaitu orangtua ataupun guru yang banyak “mewarnai” 
anak didik tersebut haruslah betul-betul beriman, berilmu pengetahuan untuk 
menghasilkan output yang berkualitas.



160 Masyarakat Cita

Selain aspek keteladanan yang menjadi hal utama pendidikan anak, juga 
menyangkut tiga hal pokok, yaitu: (1) Aspek kognitif, yaitu kemampuan 
anak untuk menyerap ilmu pengetahuan yang diajarkan. Hal ini berhubungan 
dengan kemampuan intelektual dan taraf kecerdasan anak didik, (2) Aspek 
afektif, yaitu kemampuan anak untuk merasakan dan menghayati apa-apa 
yang diajarkan, yang telah diperolehnya dari aspek kognitif di atas, dan (3) 
Aspek psikomotor, kemampuan anak didik untuk berbuat dan melaksanakan 
sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari  (aspek kognitif) dan ilmu yang telah 
dihayatinya (aspek afektif).

Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga 
agama benar-benar manjadi bagian dari pribadinya kelak dikemudian hari. 
Agar agama dihayati benar dan digunakan sebagai pedoman hidup manusia, 
maka agama harus menjadi unsur-unsur dalam kepribadiannya dan harus 
diajarkan oleh orang-orang yang dapat bertindak sekaligus pembimbing 
rohani. Hal utama dalam Islam adalah “penguatan’ anak didik dalam keluarga 
terhadap tiga hal: pertama, memberi makanan yang halal; Kedua, memberi 
bekal pendidikan agama, dan; ketiga memberi bekal pengetahuan keterampilan 
sebagai makhluk hidup, sebab manusia berkeinginan untuk melakukan sesuatu 
perbuatan, tindakan, pekerjaan atau tingkah laku yang dikenal dengan motivasi.

B. Tanggungjawab Pendidikan Anak

 Secara kultural, pendidikan merupakan kebutuhan primer manusia modern. 
Hasbullah (1996:5) menegaskan bahwa semuanya hidup dalam upaya yang 
bermaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi 
yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer of knowledge dan transfer of 
values. Pendidikan dalam arti luas berarti suatu proses untuk mengembangkan 
semua aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuannya, nilai, 
sikap dan keterampilan lainnya. Pendidikan pada hakikatnya akan berusaha 
untuk mengubah perilaku yang bertujuan agar manusia mencapai kedewasaan 
atau kepribadian individu yang lebih baik sebagai “investasi” di masa datang.

Allah swt menegaskan dalam Alquran hal yang relevan dengan uraian di 
atas, dalam QS. an-Nisa (4): 9.
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  “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 
seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, 
yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka.”

Ayat dan ungkapan di atas mengindikasikan akan peran dan tanggung 
jawab yang begitu besar bagi para pendidik, karena anak sebagai “titipan” 
Tuhan yang harus senantiasa dibekali modal hidup serta pendidikan yang baik. 
Pada dasarnya proses pelaksanaan pendidikan secara aplikatif terbagi kepada 
dua unsur, yaitu peranan keluarga dalam hal pertumbuhan dan pembentukan 
sikap awal anak dan yang kedua peranan sekolah sebagai lembaga pengajaran 
dalam pertumbuhan anak. 

Daradjat (1992: 34) menguraikan bahwa tanggung jawab pendidikan 
diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum mendidik ialah 
membantu anak didik yang dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan 
anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah 
tangga (orangtua), sekolah (guru), maupun masyarakat (pemimpin dan 
pemerintah).

Kemajuan suatu bangsa sangatlah ditentukan oleh prospek pendidikannya. 
Pendidikan merupakan kebutuhaan manusia yang fundamental yang bersifat 
konstruktif dalam hidup manusia. Pendidikan menganut sistem terbuka, sebab 
tidaklah mungkin pendidikan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik bila 
diisolasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian sebagai makhluk 
berakal, maka manusia dituntut untuk mampu mengadakan refleksi ilmiah 
tentang pendidikan yang merupakan konsekuensi dari mendidik dan dididik.

Sebagai investasi sosial masa datang, tiga lingkungan pendidikan ini harus 
survive dengan perannya, yaitu:

1. Rumah Tangga

Keluarga dalam suatu rumah tangga merupakan lembaga pertama dalam 
kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk 
sosial. Dalam keluarga umumnya anak akan berinteraksi secara intim, dan 
segala sesuatu yang diperbuat oleh anak turut mempengaruhi keluarga, dan 
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sebaliknya keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, 
moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga 
akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam 
masyarakat.

Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal 
tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, 
melainkan karena secara kodrati suasananya memberikan kemungkinan 
alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat 
adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik 
antara orangtua dan anak. Bahkan pendidikan dimulai sejak bayi masih dalam 
kandungan ibunya atau yang dikenal dengan istilah pendidikan pranatal. 
Penguin (1987: 83) menjelaskan bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan 
hal yang primer, karena orangtua berperan secara otomatis dalam pendidikan 
anak-anaknya. Hak-hak tersebut pada akhirnya menjadi kewajiban dan tidak 
ada alasan bagi orangtua untuk melepaskan kewajiban-kewajiban tersebut 
tanpa alasan yang luar biasa.

Vebrianto (1977: 39), menegaskan perubahan masyarakat telah 
mempengaruhi fungsi-fungsi social keluarga seperti:

1. Fungsi pendidikan, dahulu keluarga merupakan satu-satunya institusi 
pendidikan, secara formal fungsi pendidikan telah beralih ke sekolah 
ataupun lembaga pendidikan (TK/RA). 

2. Fungsi rekreatif, suasana rekreatif dialami oleh anak dan anggota keluarga 
lainnya bila telah bersama di rumah, namun saat ini sudah berpindah ke 
tempat-tempat rekreasi, bioskop ataupun tempat hiburan.

3. Fungsi keagamaan, pendidikan agama mulanya didapatkan dari keluarga, 
misalnya ucapan salam, ibadah shalat, mengaji dan puasa, namun karena 
faktor kesibukan orangtua sehingga peran tersebut banyak beralih ke guru 
agama di masjid ataupun di Taman Pendidian Alquran (TPA).

4.  Fungsi Perlindungan Keluarga ideal yaitu memberikan perlindungan dan 
perawatan secara fisik dan sosial. Kini fungsi tersebut di zaman modern 
ini sudah banyak beralih ke badan-basan sosial seperti panti jompo, taman 
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penitipan anak, asrama cacat, rumah sakit jiwa dan lain-lain.

Orang tua dituntut untuk menghasilkan keturunan yang produktif 
karena perkembangan hari ini jelas akan berbeda dengan zaman anak-
anaknya ke depan. Hasan Langgulung mengutip riwayat Sayyidina Ali yang 
memerintahkan, “Didiklah anak-anak kalian, karena sesungguhnya mereka 
diciptakan untuk hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kalian.”

Fuad Ihsan (1997: 63) juga menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan 
orangtua terhadap anak-anaknya sebagai berikut: 

1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan 
dorongan alarm yang mutlak dilaksanakan, karena anak memerlukan 
makan, minum, dan perawatan agar dapat hidup secara berkelanjutan. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmani maupun 
rohaniah. Dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang 
dapat membahayakan dirinya.

3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang 
berguna bagi kehidupannya, sehingga apabila dewasa ia mampu berdiri 
sendiri dan dapat hidup bermasyarakat.

4. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya 
pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah Swt. 

Dampak negatif dari kurangnya perhatian orangtua terhadap pendidikan 
agama pada anak, yaitu akan bertabiat buruk yang berimplikasi dengan 
rendahnya moral anak dalam berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya. 
Penelitian Dadang Hawari (1990) membuktikan, penyalahgunaan NAZA 
menimbulkan dampak antara lain, merusak hubungan kekeluargaan, 
menurunkan kemampuan belajar, ketidakmampuan untuk membedakan mana 
yang baik dan buruk, perubahan perilaku menjadi anti sosial, merosotnya 
produktivitas kerja, gangguan kesehatan, mempertinggi kecelakan lalu lintas, 
kriminalitas dan tindak kekerasan lainnya baik kuantitatif maupun kualitatif

Sigmund Freud menamai kedekatan anak (laki-laki) kepada ibunya dengan 
teori oedipus complex, yaitu pertentangan anak dan ayah. Selanjutnya, ia 
berkesimpulan bahwa dalam suatu keluarga, anak akan lebih dekat kepada 
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orangtuanya yang berlainan jenis. Tapi, kenyataan tidakdah selamanya 
demikian, yang jelas kedua jenis kelamin yang berbeda ini cenderung lebih 
dekat kepada ibunya dari pada bapaknya. Secara rasional hal ini dapat dipahami 
karena dalam keseharian ibu lebih banyak berinteraksi dengan anak.

Argumen lain dikemukakan oleh Prof. Sikun Pribadi (1987:20) justru 
menekankan pentingnya peranan seorang bapak dalam perkembangan jiwa 
anak laki-laki untuk pembentukan identitas peranan seksnya (sex role identity), 
yaitu sebagai pria yang cukup maskulin- Jika tidak, sangat memungkinkan 
timbulnya kelainan kejiwaan, yaitu kecenderungan homoseksualitas secara 
jasmani laki-laki, tetapi secara psiko-sexual ia feminim. Apalagi jika diberikan 
permainan yang sangat identik dengan permainan anak perempuan, Namun 
bukan dalam artian mendiskreditkan gender.

Dua orang sarjana dari Universitas Nebraska (AS) yaitu Prof. Nick Stinnet 
dan Prof. John De Frain dalam studinya yang berjudul “The National Study on 
Family Strength“ mengemukakan bahwa paling sedikit harus ada enam kriteria 
bagi perwujudan suatu keluarga/rumah tangga yang dapat dikategorikan 
sebagai keluarga yang sehat dan bahagia dalam upaya tumbuh kembangnya 
seorang anak, yaitu:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga.
2. Mempunyai waktu bersama.
3. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga 

(bapak-ibu-anak).
4. Saling menghargai satu dengan lainnya.
5. Masing-masing anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga 

sebagai kelompok.
6. Bila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga, harus diselesaikan secara 

arif dan bijaksana.

Jadi, perlu diketahui bahwa pembinaan pendidikan keagamaan kepada anak 
dalam lingkungan keluarga akan membentuk kepribadian, sikap, tingkah laku, 
cara merasa dan cara anak mereaksi terhadap lingkungannya secara positif.

2. Peran sekolah
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Peran sekolah sebagai media pertengahan antara lingkungan keluarga 
yang relatif kecil bila dibandingkan dengan lingkungan masyarakat yang 
luas serta heterogen. Dengan demikian sekolah tidaklah menjadi lembaga 
pengungkungan kreativitas anak, tetapi sebuah lingkungan pendidikan yang 
memberikan banyak perhatian., seperti halnya lingkungan keluarga.

Sekolah sebagai institusi resmi di bawah koordinasi pemerintah, 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan secara berencana, sengaja, terarah, 
dan sistematis. Dengan dukungan para pendidik yang profesional, diharapkan 
nantinya dari mereka ide-ide cemerlang untuk selanjutnya dituangkan ke 
dalam rumusan program-program belajar yang berwujud kurikulum untuk 
jangka waktu tertentu.

Guru sebagai pendidik profesional tentunya akan banyak berperan dalam 
proses pendidikan anak di luar lingkungan keluarga, karenanya secara implisit 
ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab 
pendidikan yang terpikul di pundak orangtua. Melalui sekolah, guru-guru 
berperan penting dalam perkembangan kejiwaan anak, maka disamping 
keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolahpun memiliki peran sebagai pusat 
pendidikan untuk pembentukan sikap serta perilaku anak yang baik.

Jamaluddin Mahfuzh mengatakan, sesungguhnya siswa yang masih kecil 
itu laksana kaca cermin yang memantulkan semua perilaku gurunya. Apabila 
sang guru memperlihatkan semangat kegembiraan, keceriaan, dan keterbukaan 
hidup, tentunya siswa akan merespon dengan hal yang sama. Sebaliknya, 
bilamana sang guru memperlihatkan sikap sedih, angker, murung, maka tentu 
pula ekspressi demkian akan didapatkan oleh para siawa. Sikap guru yang 
negatif seperti di atas akan mendorong para siawa menjadi anak-anak yang 
berperilaku jelek.

Sekolah melakukan pembinaan pendidikan untuk peserta didiknya yang 
didasarkan atas kepercayaan dan penyatuan lingkungan keluarga dan masyarakat 
yang tidak mampu atau mempunyai kesempatan untuk mengembangkan 
pendidikan di lingkungan masing-masing, karena, keterbatasaan orangtua 
dalam lingkungan keluarga di rumah. Namun tanggung jawab pendidikan 
anak yang utama tetap pada, orangtua di rumah. Sedangkan peranan guru di 
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sekolah, hanyalah meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah di 
letakkan dasar-dasarnya oleh lingkungan keluarga lewat pendidikan informal.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dinyatakan bahwa “satuan pendidikan yang disebut sekolah 
merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan.” 
Tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan atas 
tiga faktor, yaitu:

a. Tanggung jawab formal

Kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi, tugasnya dan mencapai 
tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tanggung jawab keilmuan

Berdasarkan bentuk, tujuan, serta tingkat pendidikan yang 
dipercayakan kepadanya oleh masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam 
pasal. 13, 15, dan 16 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

c. Tanggung jawab fungsional.

Tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam 
melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang diserahi kepercayaan 
dan tanggung jawab melaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku sebagai limpahan wewenang dan kepercayaan serta 
tanggungjawab yang diberikan oleh orangtua pesera didik.

Namun kondisi sekolah yang tidak baik dapat pula mengganggu proses 
belajar mengajar anak didik, yang pada gilirannya dapat memberikan peluang 
pada anak didik untuk berperilaku yang menyimpang/antisosial. Kondisi 
demikian tentunya dipengaruhi oleh kondisi sekolah, misalnya: (a) Sarana 
dan prasarana sekolah yang tidak memadai, (b) Kuantitas dan kualitas guru 
yang tidak memadai (c) Kuantitas dan kualitas tenaga non guru yang tidak 
memadai, (d) Kesejahteraan guru yang tidak memadai, (e) Kurikulum dan 
metode pengajaran yang tidak memadai, di mana penekanan utama pada segi 
kognitif, sedangkan dari segi afektif dan psikomotor masih belum memadai, 
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dan (f) Lokasi sekolah di daerah rawan dan lain sebagainya. Dengan demikian 
indikator keberhasilan di lembaga sekolah sangat dipengaruhi oleh hal-hal 
tersebut di atas.  

3. Peran masyarakat

Secara kualitatif dan kuantitatif anggota masyarakat terdiri dari berbagai 
ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku bangsa, kebudayaan, agama, dan 
lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Setiap anggota 
masyarakat akan mengadakan kerja sama dan menjalin hubungan untuk 
memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Dalam konsep pendidikan, 
masyarakat merupakan beberapa orang dengan beragam kualitas diri, mulai 
dari yang berpendidikan rendah hingga yang berpendidikan tinggi. Baiknya 
kualitas suatu masyarakat ditentukan oleh kualitas pendidikan para anggotanya.

Bila ditinjau dari segi lingkungan pendidikan, masyarakat disebut 
dengan lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan 
secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggota tetapi tidak sistematis. 
Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang majemuk 
dengan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya 
kesejahteraan sosial para anggotanya.Orangtua merupakan pendidik di 
lingkungan rumah tangga, guru di lingkungan sekolah, sedangkan di 
lingkungan masyarakat yang memegang tanggung jawab adalah orang dewasa 
(pemerintah) melalui sosialisasi lanjutan yang diletakkan dasar-dasamya oleh 
keluarga dan juga oleh sekolah sebelum mereka masuk ke dalam masyarakat. 
Dengan demikian para pemimpin resmi maupun tidak resmi adalah pendidik 
dalam masyarakat. Merekalah yang bertanggung jawab atas pendidikan para 
warga di masyarakat. Secara fungsional dan struktural, mereka bertanggung 
jawab terhadap tingkah laku dan pembinaan anggota masyarakat yang menjadi 
tanggung jawabnya, termasuk pembinaan para anak-anak dan remaja. Sejak 
manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan dirinya, maka sejak itu pula 
akan timbul gagasan untuk mengembangkan kualitas diri melalui pendidikan. 
Pendidikan akan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan 
kehidupan generasi demi generasi yang sejalan dengan kemajuan masyarakat. 
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Anak yang sedang tumbuh dan berkembang ke arah kedewasaannya, tentunya 
memiliki kemampuan dasar yang dinamis dan responsif terhadap pengaruh 
dari luar dirinya. 

C. Kesimpulan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang akan sangat ditentukan oleh 
tiga faktor yaitu: pertama, lingkungan keluarga, di mana orangtua menjadi 
faktor determinan terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak, kedua  
lingkungan sekolah, dimana guru sangat berperan terhadap pembentukan 
kognitif peserta didik dan ketiga adalah lingkungan masyarakat, sehingga 
lingkungan ini adalah media interaksi lepas anak/peserta didik dari kedua 
lingkungan sebelumnya. Diharapkan, peran agama akan mejadi katalisator 
dan motivator terhadap segala model pembinaan orangtua di rumah, guru 
di sekolah dan perilaku anak/peserta didik dalam  interaksi sosialnya di 
masyarakat.  Secara kultural, pendidikan pada umumnya berada dalam lingkup 
peran, fungsi dan tujuan yang tidak berbeda.
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Strategi Kepemimpinan Radio RRI Sorong

Dalam Meningkatkan Minat Pendengar 

Terhadap Konten Siaran Islami di Sorong

Penulis: Nasaruddin (IAIN Sorong), 

Ismail Suardi Wekke (IAIN Sorong)

Pendahuluan

RRI Sorong merupakan salah satu radio dengan kanal frekuensi 102.6, 96,7, 
dan 95,1 Mega Hertz serta 909 AM.  Lembaga ini memiliki posisi penting pada 
era awal pembangunan nasional, setelah memainkan peran utama dalam masa 
revolusi fisik posisi semakin mantap pada masa peralihan ordebaru, karena 
stasiun ini dengan mekanisme relay mampu menyiarkan program keseluruh 
wilayah nusantara.1 Pada perkembangannnya terjadi banyak perubahan, 
baik masyarakat maupun system pengelolaan media massa. Yaitu, RRI tidak 
lagi menja diaktor tunggal tanpa saingan dalam dunia komunikasi melalui 
media elektronik, karena semakin bermunculan radio siaran swasta, mandiri, 
komunitas, maupun siaran televise trestial dan langganan. Namun hal tersebut 
tidak menyurutkan kiprah RRI dalam menunjukkan pertisipasinya terhadap 
1 Asep Syamsul Romli, Dasar-Dasar SiaranRadio,  (cet.I. Bandung: Nuansa, 
2009), h. 17
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pembangunan nasional hingga sekarang. 

Radio Republik Indonesia Sorong merupakan salah satu saluran dari 
stasiun RRI pusat yang memiliki format siaran dalam bentuk keseragaman 
siaran secara nasional.2 Dalam konteks ini, RRI  Sorong sebagai bagian yang 
terintegrasi dengan program yang disiarkan pusat. Tetapi secara fungsional 
juga diberikan kebebasan untuk melahirkan program yang menjadi kebutuhan 
lokalitas. maka, RRI Sorong dituntut melakukan kontektualisasi dan 
fleksibilitasi program siaran lokal, yang diserap dan sekaligus sebagai jawaban 
terhadap kebutuhan masyarakat muslim Sorong.

Kemampuan RRI menjadi sumber informasi yang paling kompeten dan 
akurat, sampai sejauh ini belum tercapai. Hal itu dikarenakan, RRI juga harus 
meningkatkan kualitasnya, di sisi lain masih belum mampu menjadi kekuatan 
sumber utama di bidang radio dan kadang pula masih dikalahkan oleh radio-
radio swasta. Dari sisi budaya, memang RRI sudah cukup bagus, untuk 
komunikasi multikultur dengan memperkenalkan budaya dari masing-masing 
masyarakat. Untuk itu, RRI harus meningkatkan citra independensinya yang 
selama ini masyarakat melihat RRI condong kepemerintah, sehingga belum 
seperti media publik lainnya. Independensi tersebut adalah berupa kemampuan 
menggalang dana dari publik, indikatornya di negara-negara maju lembaga 
penyiaran public dihidupi publik.3 

Lembaga publik, tidak boleh komersial atau menjadi pesaing radio swasta, 
tapi perlu peran publiknya jangan sampai diambil radio swasta. Ketika radio 
swasta hanya melayani daerah-daerah komersial yang berpotensi secara 
ekonomi seperti di kota-kota besar di segmen-segmen yang memang laku 
dijual laku iklannya. Maka LPP harusmemberikanlayanan yang bukansekedar 
“yang laku”, melainkanmenutup “lobang-lobang” yang dilayani oleh radio 
swasta. Bukanmelihatapa yang diinginkan publik, tapi apa yang dibutuhkan 
publik. Seperti halnya berita terkait pemilu, yang harus dipertahankan RRI 

2 Muhammad Mufid, Komunikasi&RegulasiPenyiaran, (Jakarta: Kencana, 
2005), h. 36
3  Srie Rosmilawati, “Peran Radio Republik Indonesia (RRI) Palangkaraya 
Dalam Media Komunikasi Politik Di Kalimantan Tengah,” Restorica: Jurnal Ilmiah 
Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, 2017, https://doi.org/10.33084/
restorica.v3i1.634.
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adalah sisi edukatifnya, bukan emosional, sensasional, dan konfliknya. Selain 
itu, budaya bukan hanya informasi budaya yang disukai seperti halnya musik 
dangdut atau lagu menghibur lainnya. Akan tetapi budaya untuk membangun 
multikulturalisme, saling pengertian antar penduduk. 

Untuk itu, membangun sebuah LPP yang unggul di semua bidang 
penyiaran, maka RRI kedepan harus bersinergi dengan media lainya. Untuk 
wilayah Sorong. Kehadiran radio el-marko, Papua Fm, Insania Fm sebagai 
radio komersial tidak mampu memberikan jawaban bagi masyarakat Sorong. 
Alasanaya memiliki jangkauan yang cukup rendah. Beberapa radio komunitas 
yang muncul tenggelam membuat hilangnya kepercayaan masyarakat akan 
lembaga penyiaran tersebut. Salah satu radio komunitas yang memiliki muatan 
dakwah adalah radio ar-rafana 107.7 FM, akan tetapi radio ini juga tidak 
memiliki arahsiaran yang jelas, terutama siaran Islam itu sendiri.

Kaitanya dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, informasi menjadi 
kebutuhan setiap perbuatan manusia. Dengan itu siaran RRI Sorong sebagai 
salah satu kegiatan komunikasi dihadapkan pada kemajuan yang semakin 
canggih. Siaran lokal juga mestinya dikemas dengan cara yang menarik sesuai 
dengan minat masyarakat, karena diera globalisasi seperti sekarang, informasi 
melalui media radio merupakan cara yang cukup efektif. Hal ini melihat 
karakteristik radio yang dapat didengar dimana saja tanpa mengganggu 
aktifitas lainya, serta radio tidak dibatasi ruang dan waktu kapan pun dan 
siapapun dapat mendengarnya. 

RRI dalam melakukan penyiaran terdiri dari muatan hiburan, informasi, dan 
pendidikan. Begitu pun untuk siaran keagamaan disejajarkan dengan muatan 
pendidikan Sebagaimana AsepSamsul bahwa radio bersifat publitas, siapapun 
bias mendengarnya.4 Kekuatan radio RRI sebagai media informasi salah 
satunya memiliki jangkauan yang cukup luas, mengingat radio merupakan 
media elektronik yang bersifat auditif sehingga dapat dinikmati ditengah 
kesibukan pendengarnya. 

Munculnya beberapa media membuat pendengar radio semakin berkurang, 

4 Asepc Samsul Romli, Broadcast Jurnalism, (cet. I. Bandung: Nuansa. 2010), 
h. 19
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hal ini sebagaimana data VOA Indonesia bahwa televisi mendominasi perhatian 
masyarakat.5 Selain itu hadirnya media online (internet) juga merupakan 
competitor kuat dalam mempengaruhi masyarakat.6 Oleh karena itu selain 
pesaing media local pendengar RRI Sorong terkena dampak hilangnya minat 
mendengarkan radio akibat hadirnya berbagai media yang dapat dinikmati 
masyarakat secara cepat. Salah satunya adalah media cetak

Meskipun secara nasional pendengar RRI mengalami penurunan akibat 
tantangan media lain, tetapi eksistensi RRI mampu memberikan kontribus 
iinformasi terhadap masyarakat. Akan tetapi riset menunjukkan bahwah 
pendengar radio pada wilayah Sorong dan sekitarnya hanya mencapai 11% 
saja.7 Bukan hanya itu, secara nasional juga menunjukkan angka penurunan 
pendengar RRI hingga 2013 yakni hanya mencapai 36,7 %. 8Dari jumlah 
tersebut menjadi agenda besar RRI untuk terus berbenah agar pendengar tetap 

5  Citra Puspa & Nuke Farida Maulidina, “RRI’s Challenge as a Public Media 
Reinforcing Cultural Identity in the Digital Era of Convergent Media.,” International 
Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU), 2019.this 
happened because RRI represented Indonesia as a pioneer of DAB Plus by starting 
digital radio broadcasts, while demonstrating the country’s commitment to openness 
through radio broadcast media. Maintaining RRI as a pioneer of digital radio is not 
easy because it requires an effective organizational work culture to deal with the 
current digital era. This research approach is qualitative with the type of case studies 
and subjects, namely employees who work at RRI. In collecting data, this research 
conducted observations, interviews, and documentation. The method used to analyze 
the data is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. To test the 
validity of the data using source triangulation. The results of this study were obtained 
from observations made and found that the work culture contained in RRI is currently 
less representative of RRI as a radio that pioneered digital radio. Judging from the 
development of RRI itself in the community, especially among teenagers who rarely 
listen to RRI and judging from the age, the employees who work on RRI are dominated 
by old age. The conclusion of this research is that RRI still cannot strengthen its identity 
as LPP in this digital era because there are still many people who are less interested 
in listening to RRI. Therefore, it is expected that RRI will further enhance the work 
culture and innovate more.”,”author”:[{“dropping-particle”:””,”family”:”Maulidina”,”
given”:”Citra Puspa & Nuke Farida”,”non-dropping-particle”:””,”parse-names”:false,”
suffix”:””}],”container-title”:”International Journal of Multicultural and Multireligious 
Understanding (IJMMU
6  Sri Ulya Suskarwati, “Koevolusi Radio Berita Rri Pro3 Pada Program 
Indonesia Menyapa,” WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 2019, https://doi.
org/10.32509/wacana.v18i2.922.
7 Broadcasting Board of Governors, Gallup, Amerika 
Serikat, sebagaimanadikutiplamanRRI Sorong.co.id
8  Mars Indonesia, Perilaku Belanja Konsumen Indonesia, 2009
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setia pada frequensinya. Oleh karena itu dibutuhkan kiat-kiat RRI agar mampu 
menarik hati pendengarnya untuk tetap setia.

Uraian diatas menunjukkan bahwa RRI perlu mengupayakan langkah-
langkah dalam menyusun program dengan melakukan redesain program secara 
internal maupun eksternal dengan rancangan yang baik sehingga melahirkan 
kualitas penyiaran yang diminati masyarakat. Maka dalam penelitian ini 
diangkat Strategi Pengembangan Program Siaran RRI Sorong Dalam Menarik 
Minat Pendengar Terhadap Konten Siaran Islam

Pembahasan

A. Desain Program Penyiaran RRI Sorong

Ditengah pesaing media RRI kini hadir dengan konten siaran bersifat 
umum dan khusus, salah satunya adalah siaran keagamaan Islam yang mampu 
memikat hati pendengarnya, melalui siaran Islami pendengar semakin percaya 
akan tujuan dan arah penyiaran RRI di Indonesia.9 bukan hanya itu dalam 
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan siaran keagamaan RRI Sorong 
menyajikan model siaran berdasarkan kondisi, waktu, muatan, dan tujuan 
siaran dilakukan dengan menyajikan jenis siaran dalam bentuk langsung 
maupun tidak langsung.

Desain siaran Islami di RRI terdiri atas empat bentuk, yaitu: (1) Siaran 
langsung, dilakukan diluar studio siaran, dengan menggunakan perangkat 
tetap dan bergerak (2) Siaran On Air, Siaran Islam dilakukan didalam studio 
siaran yang on air terdiri dari renungan pagi, titian kalbu, sahur ramadhan, 
dialog sahur, dan pelita kasih, musakharohramadhan. Siaran ini dilakukan 
dengan penyiar memandu langsung acara baik jalannya materi maupun pada 
saat sesi pertanyaan.10 Metode yang digunakan pada siaran on air  pada acara 
Islami dikenal dengan metode kultivasi, yaitu penyiar dan narasumber dituntut 
9 “Pengaruh Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Kantor Radio Republik Indonesia (Rri) Manado,” Jurnal Emba: Jurnal Riset 
Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2018, Https://Doi.org/10.35794/Emba.
v6i4.21612.
10 Danu, wawancara, Sorong, 19 Agustus 2014
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untuk member keyakinan dan pemahaman kepada pendengarnya. Metode 
ini diterapkan pada setiap siaran agama, salah satunya adalah siaran agama 
Islam. Menurut Menis bahwa.“ penyiar RRI dituntut untuk kreatif dan cermat 
dalam mengamati materi, jika narasumber kebingungan maka penyiar boleh 
mengambil alih untuk mengarahkan materi agar sistematis dan mudah diserap 
oleh pendengar’’.11 (3) Program Off Air Program off air di RRI terdiri dari 
event-event yang dikemas oleh tim kreatif RRI pada acara-acara tertentu. Untuk 
siaran Islam terdiri dari PTQ (pekan tilawatil Qur’an). Siaran ini dilakukan 
secara nasional yang diikuti oleh seluruh RRI se-Indonesia.12 (4) Siaran Tidak 
Langsung, Siaran ini dilakukan dengan cara merekam terlebih dahulu sebelum 
dilakukan siaran distudio. Siaran ini terdiri dari adzan, pengajian dan sari 
tilawah, tadarus Qur’an.13

Dari bentuk siaran RRI Sorong membagi siaran keagamaan Islam 
dengan jenis program seperti RenunganPagi, Dunia anak,  Khutbah Jum’at 
dan Siaran Live ShalatJum’at, Titian Kalbu, Sahur Ramadhan, Dialog Sahur, 
Musakaroh Ramadhan, PTQ (PekanTilawatil Qur’an) Antar Radio RRI se-
Indonesia, Senandung Islam, Tartil Al-Qur’an, Pengajian dan sari tilawah 
al-Qur’an, Adzan, Ceramah Ramadhan, Pelita Kasih. Semua program 
siaran dilakukan secara analisis dan kondisional sesuai dengan waktu dan 
perkembangan kebutuhan pendengarnya.14

B. Pelaksanaan Siaran Keagamaan Islam di RRI

Pelaksanaan siaran keagamaan Islam di RRI diawali dari studio yang 
digunakan untuk menyampaikan materi, kemudian ruang produksi untuk 
mengarsipkan, merekam, mengedit materi, serta internet sebagi media 
streaming, dan yang terakhir mobil siaran jika acara tersebut adalah siaran 
langsung.15  Mengenai penggunaan media RRI yang digunakan dalam 

11 Menis, wawancara, Sorong, 22 Agustus 2014
12 Natsir Haruna, wawancara,Sorong, 20 Agustus 2014
13  Helen, wawancara, Sorong, 3 September 2014 
14 Yuda,(penyiar), wawancara, Sorong, 20 Agustus 2014
15  Anrial, “Analisis Wacana Pesan Dakwah Islam Di Pro 1 Lembaga Penyiaran    
Publik ( LPP ) RRI Padang,” Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 2016.



177Masyarakat Cita

melakukan aktivitas dalam penyiaran Islam tentu saja didukung dengan 
berbagai perangkat dalam pengembangan materi kegamaan Islam, dapat dibagi 
menjadi beberapa bagian seperti: 

(1) Pelaksanaan Siaran Islami di Studio Siaran. Keberadaan studio terhadap 
korelasi dengan pengembangan dakwah Islamiyah tentu aja RRI terutama pro 
I mengibaratkan sebagai mimbar Islam.16 Dalam program siaran Islam, studio 
siaran merupakan tempat menyampaikan dakwah melalui udara untuk semua 
pendengarnya. Dengan adanya program yang disiapkan oleh RRI Pro I dan Pro 
II merupakan perangkat yang perlu diapresiasi oleh kalangan muslim Sorong 
karena secara tidak langsung ceramah yang disampaikan dapat didengar oleh 
masyarakat luas. 

(2) Pelaksanaan Siaran Islami Dengan Cara Rekaman. Model siaran di 
ruangan rekaman sering disebut dengan siaran tunda, kalau permintaan itu 
merupakan materi siaran. Menurut Jamson ‘’ruangan produksi merupakan 
ruangan rekaman dan tempat penyimpanan rekaman. Hal-hal mengenai program 
RRI selalu mengantisipasi jika program tersebut tidak diisi oleh narasumber 
yang diundang pada saat itu’’.17Begitu pula pada bagian perencanaan program 
RRI, ruangan siaran dijadikan sebagai narasumber kedua jika terjadi halangan 
yang diundang.18

(3) Pelaksanaan Siaran Islami Dengan Cara Streaming. RRI selain 
memiliki simbol ‘’sekalii udara tetap diudara’’, kini RRI juga memiliki simbol 
dunia maya yang disebut ‘’RRI kini dalam genggaman anda’’. Simbol ini hadir 
setelah adanya penyiaran system multipleksing atau siaran yang dilakukan 
dengan cara bersamaan antara kanal udara dan kanal internet.

(4) Penyelenggaraan Siaran Islami dengan Mobil Siaran. Sebelumnya RRI 
menggunakan siaran langsung dengan cara menyewa mobil untuk mengangkut 
prangkat siar serta antenna. Mobil siaran berfungsi sebagai studio pendukung 
RRI ketika melakukan siaran langsung. Tentu saja posisi siaran sudah diukur 
dari jarak rilay antenna. 

16  Anrial.
17 Jamson Batlayer, wawancara, Sorong, 20 Agustus 2014
18  Danial, wawancara, Sorong, 24 Agustus 2014
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C. Strategi Penyiaran RRI Sorong

Seperti halnya lembaga pemerintahan dan non pemerintahan tujuan bekerja 
adalah cita-cita besar lembaga, meskipun didalam lembaga sudah tertera visi 
dan misi tetapi tetap perlu melakukan strategi agar pelaksanaan pekerjaan 
mudah dan efisien. RRI Sorong menggunakan strategi yang dikenal dengan 
P3E atau Perencanaan Penjadwalan, Penyiaran dan Evaluasi, semua didasarkan 
atas renstra RRI Sorong. 

Diawali dari perencanaan yang baik melahirkan kinerja yang baik 
sebagaimana Pernyataan menguatkan oleh kepala RRI Sorong periode 2014 
bahwa mengenai perencanaan Menurutnya  perencanaan RRI secara umum 
terdiri dari perencanaan produksi, perencanaan materi siaran, perencanaan 
jadwal, perencanaan sarana dan prasarana, dan perencanaan administrasi.19 
Dalam format siaran diberikan kewenangan bagian programmer untuk 
memberikan masukan terhadap rencana-rencana format siaran berdasarkan 
masukan dari masyarakat, dan pegawai RRI.

Selanjutnya broadcaster menyajikan Daftar Acara Siaran (DAS) sebagai 
langkah meredesain jadwal jika tiba-tiba ada penambahan dan pengurangan, 
terutama pada materi keagamaan Islam dibulan Ramadhan dapat mempengaruhi 
siaran lainnya. Jadwal siaran merupakan langkah kedua setelah perencanaan. 
Menurut ‘’Mia Mofu’’ siaran keagamaan di RRI selalu menjadi awal siaran 
karena agama dianggap sebagai siaran pencerahan bagi pendengar. 20 selain 
itu RRI memilliki jurus dokumen rekaman keagamaan jika sewaktu-waktu 
narasumber yang dijadwalkan berhalangan ataupun tidak hadir.

Proses ketiga dalam strategi RRI terhadap siaran Islam adalah penyiaran. 
Penyiaran diartikan sebagai memperdengarkan kepada seluruh pendengar 
RRI.21 siaran Islamiyah memiliki materi siaran dengan cara penyiaran opening 
tune dan closing tune. Tujuannya adalah bentuk sapaan khas RRI kepada 

19 Muhammad Natsir Haruna, wawancara,Sorong,  22 Agustus 2014
20  Mia Mofu, wawancara, Sorong, Sorong, 24 Agustus 2014
21  Rochmad Effendy, Irma Mufita Yulistiowati, and Aryo Prakoso Wibowo, 
“Peran Publik Dalam Mendorong Kinerja Media Layanan Publik Dalam Mewujudkan 
Watak Kepublikannya,” Jurnal Komunikasi Nusantara, 2020, https://doi.org/10.33366/
jkn.v2i2.55.
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pendengar agar lebih dekat meskipun melalui media udara. Opening tune dalam 
siaran Islam selalu diawali kata Assalamu alikum, pendengar dimanapun anda 
berada. Begitu pula pada closing tune, diakhiri dengan kata Assalamu Alikum 
Wr. Wb. Kecuali siaran tertentu seperti siaran langsung khutbah jum’at dan 
Idul Fitri/Idul Adha.

Selanjutnya strategi  Evaluasi siaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
untuk mengukur dan mengetahui hasil dari suatu siaran.22 Evaluasi dilakukan 
dengan cara mendengarkan opini publik, masukan SMS, poling aduan, dan 
pada saat ulang tahun RRI dilakukan diskusi siaran bersama masyarakat. 
Bentuk dari evaluasi yang dilakukan RRI Sorong menggunakan 2 pendekatan 
yaitu: (1) Pendekatan Formatif: evaluasi dilakukan secara terus menerus pada 
saat siaran agama berlangsung. (2) Pendekatan sumatif: mengukur hasil siaran 
baik yang sedang berlangsung maupun yang telah berlangsung.

Daftar Pustaka

Anrial. “Analisis Wacana Pesan Dakwah Islam Di Pro 1 Lembaga Penyiaran 
Publik ( LPP ) RRI Padang.” Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 2016.

Effendy, Rochmad, Irma Mufita Yulistiowati, and Aryo Prakoso Wibowo. 
“Peran Publik Dalam Mendorong Kinerja Media Layanan Publik 
Dalam Mewujudkan Watak Kepublikannya.” Jurnal Komunikasi 
Nusantara, 2020. https://doi.org/10.33366/jkn.v2i2.55.

Maulidina, Citra Puspa & Nuke Farida. “RRI’s Challenge as a Public Media 
Reinforcing Cultural Identity in the Digital Era of Convergent 
Media.” International Journal of Multicultural and Multireligious 
Understanding (IJMMU), 2019.

“Pengaruh Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Kantor Radio Republik Indonesia (Rri) Manado.” Jurnal 
EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 
2018. https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21612.

22  “Pengaruh Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan Kantor Radio Republik Indonesia (Rri) Manado.”



180 Masyarakat Cita

Rosmilawati, Srie. “Peran Radio Republik Indonesia (RRI) Palangkaraya 
Dalam Media Komunikasi Politik Di Kalimantan Tengah.” Restorica: 
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi, 2017. 
https://doi.org/10.33084/restorica.v3i1.634.

Suskarwati, Sri Ulya. “Koevolusi Radio Berita Rri Pro3 Pada Program 
Indonesia Menyapa.” WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 
2019. https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.922.

Asep Syamsul Romli, Dasar-Dasar Siaran Radio, (cet.I. Bandung: Nuansa, 
2009), h. 17

Muhammad Mufid, Komunikasi&RegulasiPenyiaran, (Jakarta: Kencana, 
2005), h. 36

Asepc Samsul Romli, Broadcast Jurnalism, (cet. I. Bandung: Nuansa. 2010), 
h. 19

Broadcasting Board of Governors, Gallup, Amerika Serikat, sebagaimana 
dikutip laman RRI Sorong.co.id

Mars Indonesia, Perilaku Belanja Konsumen Indonesia, 2009

Danu, wawancara, Sorong, 19 Agustus 2014

Menis, wawancara, Sorong, 22 Agustus 2014

Natsir Haruna, wawancara,Sorong, 20 Agustus 2014

Helen, wawancara, Sorong, 3 September 2014 

Yuda,(penyiar), wawancara, Sorong, 20 Agustus 2014

Jamson Batlayer, wawancara, Sorong, 20 Agustus 2014

Danial, wawancara, Sorong, 24 Agustus 2014

Mia Mofu, wawancara, Sorong, Sorong, 24 Agustus 2014



181

 

Penulis: Ilham Djufri 

 

1. Pendahuluan 

Perkembangna teknologi revolusi industri 4.0, sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan organisasi moderen. Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) berfungsi sebagai organisasi kader dan berperan 
sebagai organisasi perjuangan seharusnya tidak lagi dikelola dengan 
mengandalkan cara konvensional, harus ada suatu strategi baru agar 
organisasi yang dijalankan mampu bersaing dengan organisasi lainnya. 
Untuk mendukung suatu organisasi yang dijalankan, banyak sekali teknologi 
yang dikembangkan seperti Sistem Informasi. Salah satu jenis sistem 
informasi seperti Decision Support System (DSS), sangat berperan besar 
dalam menjalankan organisasi yang kompleks, bahkan secara langsung 
dapat mendukung kelancaran jalannya organisasi tersebut. 

Konsep DSS dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan timesharing 
komputer. Untuk pertama kalinya manusia dapat berinteraksi langsung 
dengan komputer tanpa harus melalui spesialis informasi. Baru pada tahun 
1971, istilah  DSS di ciptakan oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott 
Morton, keduanya Professor MIT (Saliman, 2018). Mereka merasa perlunya 
suatu kerangka kerja untuk mengarahkan aplikasi komputer kepada 
pengambilan keputusan manajemen dan mengembangkan apa yang telah 
dikenal sebagai Garry & Scott Morton Grid. Matrik (Grid) ini didasarkan 
pada konsep Simon mengenai keputusan terprogram dan tak terprogram serta 
tingkat-tingkat manajemen. 

Menurut (Whetyningtyas, 2011) DSS merupakan salah satu 
pengambilan keputusan. Sistem pendukung ini dapat dengan otomatis 
melakukan prosedur-prosedur pengambilan keputusan tertentu, hal ini sangat 
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penting bagi HMI karena dalam pengambilan keputusan sangat terstruktur 
sehingga mudah untuk dirancang sistem pendukung. Keputusan-keputusan 
dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu 
masalah, mungkin membuat banyak keputusan. Keputusan merupakan 
rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk 
menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau untuk memanfaatkan 
kesempatan karena dalam pengambilan keputusan di HMI biasanya 
dipengaruhi oleh politik eksternal. 

2. Decision Support System 

Masaalah merupakan suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan 
kerugian luar biasa atau menhasilkan keuntungan luar biasa (Kusrini, 2007). 
Tindakan memberi respon terhadap masaalah untuk menekan akibat 
buruknya atau memenfaatkan peluang keuntungannya disebut pemecahan 
masaalah. Pentingnya pemecahan masaalah bukan didasarkan pada jumlah 
waktu yang dihabiskan, tetapi pada konsekwensinya, yaitu apakah 
pemecahan masaalah tersebut bisa menekan sebanyak mungkin kemungkinan 
keuntungan. Berbagai masaalah yang terjadi setiap momentum suksesi 
kepemimpinan di HMI yang seharusnya tidak perlu terjadi karena telah diatur 
mekanismenya dalam AD/ART tetapi karena prespektif yang berbeda 
terhadap tafsir mekasisme organisasi sehingga melahirkan perdebatan-
perdebatan yang panjang, untuk itu perlu pemecahan masaalah dengan 
menggunakan model dalam hal ini adalah model algoritma system 
pengambilan keputusan agar dapat mengurangi factor resiko yang terjadi. 

2.1 Tujuan Decision Support System 

DSS tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut:  

1. Database yaitu kumpulan data yang tersusun secara terstruktur 
dan dalam format elektronik yang mudah diolah oleh program 
komputer. Data yang digunakan adalah data yang relefan dengan 
permasaalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi.  

2. Model Base yaitu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah 
diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh 
komputer, termasuk didalamnya tujuan dari permasaalahan 
(obyektif), komponen-komponen terkait, batasan-batasan yang 
ada, dan hal-hal terkait lainnya.  

3. Software System yaitu merupakan program utama dalam suatu 
DSS yang mengendalikan keseluruhan sistem.  

4. Antar Muka (user interface) adalah tampilan program komputer. 



183Masyarakat Cita

Perintis DSS yang lain Peter G. W. Keen, bekerjasama dengan Scott 
Morton mendefinisikan tiga tujuan yang harus dicapai DSS (Khaerudin, 
2018). Tujuan-tujuan ini berhubungan dengan tiga prinsip dasar dari konsep 
DSS yaitu Struktur masalah, Dukungan keputusan, dan Efektivitas keputusan. 
Mereka percaya bahwa DSS harus:  

1. Membantu seorang pemimpin membuat keputusan untuk 
memecahkan masalah semi–terstruktur.  

2. Mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya.  
3. Meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer dari 

pada efisiensinya. 

Struktur Masalah: Sulit untuk menemukan masalah yang 
sepenuhnya terstruktur atau takterstruktur. Sebagian besar bersifat semi-
terstruktur yang merupakan area kelabu Simon. Ini berarti bahwa DSS 
diarahkan pada area tempat sebagian besar masalah berbeda. Dukungan 
Keputusan: DSS tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dan 
fungsi seorang pemimpin. Komputer dapat diterapkan pada bagian masalah 
yang terstruktur, tetapi pemimpin bertanggung jawab atas bagian yang tak 
terstruktur menerapkan penilaian atau intuisi, dan melakukan analisis. 
Pemimpin dan komputer bekerjasama sebagai tim pemecahan masalah dalam 
memecahkan masalah yang berbeda di area semi terstruktur yang luas. 
Efektivitas Keputusan: Tujuan dari DSS bukanlah untuk membuat proses 
pengambilan keputusan seefisien mungkin. Waktu yang digunakan pepimpin 
berharga dan tidak boleh terbuang, tetapi manfaat  utama menggunakan DSS 
adalah keputusan yang lebih baik. Ketika membuat keputusan, pemimpin 
tidak selalu mencoba yang terbaik. Sejumlah model matematika akan 
melakukannya untuk pemimpin. Namun, dalam banyak kasus pemimpinlah 
yang harus memutuskan alternatif mana yang terbaik. Seorang pemimpin 
mungkin saja menghabiskan waktu ekstra untuk memperluas solusi sehingga 
mencapai optimum, tetapi ketelitian yang meningkat senilai dengan waktu 
dan usaha yang telah dikeluarkan. Pemimpin menggunakan pertimbangan 
dalam menentukan kapan suatu keputusan akan berkontribusi pada suatu 
solusi masalah. 

2.2 Manfaat Decision Support Sistem 

 Keputusan merupakan kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan 
dalam pemecahan masaalah. Tindkan memilih strategi atau aksi yang 
diyakini pemimpin akan memberikan solusi terbaik atas sesuatu itu disebut 
pengambilan keputusan. Tujuan dari keputusan adalah untuk mencapai target 
atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Kriteria atau ciri-ciri dari keputusan 



184 Masyarakat Cita

adalah (Perdana, 2015): 

1. Memberikan alternative keputusan lebih banyak 
2. Membantu dalam merumuskan permasaalahan  
3. Menghemat waktu, tenaga, dan biaya 
4. Efektifitas dan efisien 
5. Efektifitas lebih di utamakan dari pada efisiensi (Perkembangan 

teknologi dan system informasi tidak menutup kemungkinan akan 
mengutamakan keduannya. 

6. Mengikuti suatu pola atau model tingah laku, baik yang terstruktur 
maupun tidak terstruktur. 
 

2.3 Jenis-jenis Keputusan 

Keputusan merupakan kegiatan memilih strategi atau tindakan dalam 
pemecahan masalah tersebut. Kriteria dari keputusan adalah banyak 
pilihan/alternatif, ada kendala/syarat, mengikuti suatu pola/model tingkah 
laku, banyak input/variabel, ada faktor resiko, dibutuhkan kecepatan dan 
ketepatan serta keakuratan. Untuk itu ada dua model keputusan yang sering 
digunakan diantaranya:  

1. Keputusan terprogram, bersifat berulang dan rutin, sedemikian 
hingga suatu prosedur pasti telah dibuat untuk menanganinya 
sehingga keputusan tersebut tidak perlu diperlakukan de novo 
(sebagai sesuatu yang baru) tiap kali terjadi.  

2. Keputusan tak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan 
jarang konsekuen.  

Tidak ada metode yang pasti untuk menangani masalah ini karena 
belum pernah ada sebelumnya, atau karena sifat dan struktur persisnya tak 
terlihat atau rumit, atau karena begitu pentingnya sehingga memerlukan 
perlakuan yang sangat khusus. 

2.4 Tipe Decision Support Sistem 

Ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu: Model-driven DSS dan 
Data-driven DSS. Jenis DSS yang pertama merupakan suatu sistem yang 
berdiri sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. 
DSS ini sering dikembangkan langsung oleh masing-masing user dan tidak 
langsung dikendalikan dari divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari 
DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan model atau teori yang ada 



185Masyarakat Cita

dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang membuat 
model ini mudah untuk digunakan. 

Jenis DSS yang kedua, data-driven DSS, menganalisis sejumlah 
besar data yang ada atau tergabung di dalam sistem informasi organisasi. 
DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan dengan 
memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang 
bermanfaat dari data yang tersimpan didalam database yang besar. 
Banyak organisasi atau perusahaan mulai membangun DSS ini untuk 
memungkinkan para pelanggannya memperoleh data dari website-nya atau 
data dari sistem informasi organisasi yang ada. 

2.5 Kondisi Pengambilan Keputusan 

Ada beberapa keadaan yang dimungkinkan dialami oleh pengambil 
keputusan, di antaranya: 

1. Pengambil keputusan dalam kepastian, semua alternative 
diketahui secara pasti. 

2. Pengambilan keputusan dalam berbagai tingkat resiko yang 
dipilih. 

3. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, ada 
alternative yang tidak diketahui secara jelas. 

Tentu saja, pengambilan keputusan akan menjadi mudah jika dilakukan 
dengan suatu kepastian. 

Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut Simon dalam (Pomerol & 
Adam, 2011)digunakan untuk menentukan struktur masalah, Masalah 
terstruktur merupakan suatu masalah yang memiliki struktur pada tiga tahap 
yaitu intelijen, rancangan, dan pilihan. Jadi, dapat dibuat algoritma, atau 
alternatif diidentifikasi dan dievaluasi, serta suatu solusi dipilih. Masalah tak 
terstruktur, sebaliknya, merupakan suatu masalah yang sama sekali tidak 
memiliki struktur pada tiga tahap Simon di atas. Masalah semi terstruktur 
merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua tahap. 

 

3. Implementasi Decision Support System Di HMI 

Kenapa HMI harus menggunakan DSS? Karena DSS merupakan suatu 
sistem yang menyediakan fasilitas untuk mnganalisis sehingga setiap proses 
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pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengurus organisasi akan 
lebih pasti dan berkualitas. Dengan melihat keadaan organisasi HMI yang 
merupakan salah satu organisasi tertua di repoblik ini sudah harus memiliki 
manajemen system organisasi yang terstruktur. Informasi dihasilkan dalam 
bentuk laporan periodik dan khusus, dan output dibuat dalam model 
matematika. Dalam banyak kasus, berbagai sistem informasi yang digunakan 
tidak memadai untuk membuat keputusan yang spesifik guna memecahkan 
permasalahan yang spesifik. Sistem ,merupakan kumpulan objek seperti 
orang, sumber daya, konsep, dan prosedur yang dimaksudkan untuk 
melakukan suatu fungsi yang dapat diidentifikasi atau untuk melayani suatu 
tujuan (Haqi, 2019). Sebagai contoh, HMI adalah suatu sistem hirarki dalam 
pengambilan keputusan yang terdidri dari Pengurus Besar (PB) HMI sampai 
dengan Komisariat, ide-ide atau aturan dengan tujuan menjalankan visi dan 
misi organisasi, dan memberikan layanan kepada komunitas (sistem lain). 
DSS merupakan sistem berbasis komputer yang dialogis, yang membantu 
pengambil keputusan dalam menggunakan data dan pemodelan untuk 
menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini 
membantu pengambilan keputusan manajemen organisasi dengan 
menggabungkan data, model-model dan alat-alat analisis yang komplek, 
serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu 
sistem yang memiliki kekuatan powerful yang dapat mendukung 
pengambilan keputusan yang semi atau tidak terstruktur. DSS menyajikan 
kepada user satu perangkat yang fleksibel dan memiliki kemampuan tinggi 
untuk analisis data penting. Dengan kata lain, DSS menggabungkan 
sumber daya intelektual seorang individu dengan kemampuan komputer 
dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. 

Selain itu, ada dua alasan penting mengapa HMI membutuhkan 
sistem pendukung yang mampu untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusannya.  

1. Keputusan untuk membangun sistem informasi yang dapat 
memenuhi kebutuhan manajemen organisasi.  

2. Kebutuhan untuk menciptakan pelaporan dan proses pengambilan 
keputusan yang memiliki makna. 

DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan. 
Banyak cara yang digunakan untuk menerapkan DSS guna membantu 
mempertajam proses pengambilan keputusan. Kapabilitas yang melekat pada 
DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang menggunakannya untuk 
memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal maupun 
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eksternal dengan cara yang lebih akurat. Beberapa alasan DSS digunakan 
dalam suatu organisasi:  

1. Organisasi beroperasi pada keuangan yang tidak stabil.  
2. Organisasi dihadapkan pada kompetisi internal dan eksternal 

yang meningkat. 
3. Organisasi menghadapi peningkatan kesulitan dalam hal 

melacak jumlah operasi-operasi target subsidi kader.  
4. Sistem komputer organisasi tidak mendukung peningkatan 

tujuan organisasi dalam hal efisiensi, profitabilitas dan mencari 
jalan masuk di pasar yang benar-benar menguntungkan. 

3.1 Tahapan dalam Penerapan DSS 

Menurut Simon dalam (Turban, 2005) penjelasan mengenai empat 
tahap yang dilalui pimpinan saat memecahkan suatu masalah adalah:  

1. Kegiatan Intelijen, mengamati lingkungan mencari kondisi-
kondisi yang perlu diperbaiki.  

2. Kegiatan Merancang, menemukan, mengembangkan dan   
menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin terjadi.  

3. Kegiatan Memilih, memilih suatu rangkaian tindakan tertentu 
dari beberapa yang tersedia.  

4. Kegiatan Menelaah, menilai pilihan-pilihan yang 
lalu. 

Kegiatan intelijennya berkaitan dengan langkah bergerak dari tingkat 
sistem ke subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem secara berurutan. 
Kegiatan merancangnya berhubungan dengan langkah mengidentifikasi dan 
mengevaluasi berbagai alternatif, serta kegiatan memilihnya berkaitan 
dengan bagaimana memilih solusi terbaik. Akhirnya kegiatan menelaahnya 
berkaitan dengan solusi yang telah dipilih tersebut dan membuat tindak 
lanjut. 

Sedangkan menurut (Tonni, Limbong., at al, 2020) pengambilan 
keputusan yang terbaik adalah:  

1. Intelligence 
Kecerdasan dapat maknai dalam berbagai pemahaman: 
Kemampuan logika, kesadaran diri, pengetahuan emosional, 
penalaran, perencanaan, kreativitas, pemikiran kritis, dan 
pemecahan masalah. Secara umum, ini dapat digambarkan sebagai 
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kemampuan untuk mempersepsikan sebuah informasi, dan 
mempertahankannya sebagai pengetahuan yang diterapkan 

2. Design 

Desain merupakan rencana atau spesifikasi untuk konstruksi objek 
atau sistem atau untuk implementasi suatu kegiatan atau proses, 
atau hasil dari rencana atau spesifikasi dalam bentuk prototipe, 
produk atau proses. Kata kerja mendesain mengekspresikan proses 
pengembangan suatu desain. 

3. Choice 

Tahap ini dilakukan untuk menentukan sebuah pilihan dari 
berbagai aspek pencarian, evaluasi dan penyelesaian yang dibuat 
sesuai dengan model yang telah dirancang. Penyelesaian dengan 
menerapkan sebuah model adalah nilai spesifik dari alternatif yang 
dipilih. 

4. Implementation 

Implementasi diterapkan pada teknologi untuk menggambarkan 
interaksi unsur-unsur dalam bahasa pemrograman. Penerapan 
dipergunakan untuk mengenali dan menggunakan elemen kode 
atau sumber daya pemrograman yang ditulis ke dalam program. 
Model simon menjelaskan alur dari sebuah sistem dengan 
memanfaatkan adanya informasi yang sudah ada, adapun model 
penerapan pada DSS adalah: 

 

Gambar 1. Fase Pengambilan Keputusan 
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Dalam ke empat tahapan di atas menjelaskan teknik dalam penerapan 
sistem pendukung keputusan, berdasarkan alur di atas mempunyai peranan untuk 
mengasilkan sebuah keputusan yang tepat. Inteligence merupakan fase hasil 
kontribusi dari Sistem. Choise merupakan fase yang digunakan untuk membuat 
sebuah pemilihan sebuah kriteria yang tepat sebagi pendukung dalam 
pengambilan sebuah keputusan. Design merupakan fase hasil dari kontribusi dari 
inteligence dan design. Pengambilan yang dibuat dalam penentuan keputusan 
yang terdiri dari beberapa tindakan yang dijadikan sebagai alternatif dalam 
mencapai beberapa tujuan sesuai dengan yang telah diterapkan. 

Tahap-tahapan ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam 
pengambilan keputusan di HMI karena berhubungan langsung dengan 
langkah-langkah dari pendekatan sistem pengambilan keputusan di HMI, 
contohnya pemilihan Ketua Umum PB HMI sudah saatnya menggunakan 
model mulai dari pemberkasan administrasi sampai pada pemilihan Ketua 
Umum. 

3.2 Keputusan Manajemen Organisasi HMI. 

Keputusan yang diambil pemimpin bisa dibeda-bedakan sesuai 
tingkat manajemennya. Dalam Gambar 1 digambarkan tingkat manajemen 
dalam organisasi yang dapat di implementasikan dalam organisasi HMI. 

 
Gambar 2. Hierarki Manajemen di HMI 

Level paling atas (Pengurus Besar) adalah manajemen strategis, yang 
terdiri atas personil Pengurus Besar HMI dari manajemen tingkat atas. 
Kegiatannya adalah memilih tujuan-tujuan jangka panjang, mengalokasikan 
sumber daya, dan menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diperlukan 



190 Masyarakat Cita

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Misalnya, Pengurus Besar 
menyiapkan SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu untuk di 
promosikan ke public sesuai kebutuhan pasar sasaran. 

 Level manajemen Taktis (Pengurus Cabang), terdiri dari personil 
manajemen tingkat menengah. Kegiatan dalam manajemen tersebut adalah 
menerjemahkan tujuan-tujuan jangka panjang kedalam rencana-rencana dan 
tujuan-tujuan yang lebih detail dan dapat diukur. Contoh kegiatan pada level 
ini adalah menentukan target produk kader untuk setiap produksi kader yang 
direncanakan. 

Pada level yang paling bawah (Pengurus Komisariat) terdapat 
manajemen operasi. Jumlah bidang dalam level ini harus banyak 
dibandingkan dengan level yang lainnya. Aktifitasnya adalah mengamati 
kegiatan sehari-hari dan memaastikan diikutinya rencana-rencana dan 
tercapainya tujuan. Contoh kegiatan manajemen pada level ini adalah 
mengamati kegiatan kader HMI sehari-hari untuk memastikan tercapainya 
kouta yang akan disiapkan untuk ,mengelola komisariat sebagai mesin 
pencetak kader.  

 

3.2 Dampak Pemanfaatan Decision Support System untuk HMI 

Dampak dari pemanfaatan DSS pada HMI antara lain:  

1. Masalah-masalah semi struktur dapat dipecahkan.  
2. Problem yang kompleks dapat diselesaikan.  
3. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakainya.  
4. Dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara intuisi, 

pengambilan keputusan dengan DSS dinilai lebih cepat dan hasilnya 
lebih baik.  

5. Menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang 
dihadapi oleh pemimpin yang kurang berpengalaman.  

6. Untuk masalah yang berulang, DSS dapat memberi keputusan 
yang lebih efektif.  

7. Fasilitas untuk mengambil data, dapat memberikan kesempatan bagi 
beberapa manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik.  

8. Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari pemimpin. 
 

Contoh implementasi teknis Sistem Pengambilan Keputusan pemilihan 
Ketua Umum PB HMI. 

Pada contoh ini menggunakan salah satu model algoritma system 
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pengambilan keputusan metode Weighted Product (WP), untuk pemilihan 
Ketua Umum PB HMI. 

Langkah-langkah analisis perhitungan (Khairina et al., 2016) 

1. Menentukan alternative; Menggunakan 4 (tiga) alternative, 
alternative yang di maksudkan adalah calon Ketua Umum PB HMI. 

2. Menentuka kriteria; Menggunakan 4 (empat) kriteria, yaitu; 
Dukungan cabang, Penguasaan materi NDP, Kemampuan wawasan 
keislaman dan keindonesiaan, Kemampuan wawasan internasional. 

3. Menentukan tingkat kepentingan suatu kriteria; Tingkat 
kepentingan kriteria yang digunakan adalah Sangat Penting (SP), 
Penting (P), Kurang Penting (KP) dan Tidak Penting (TK) 

4. Menentuka bobot kriteria; Sangat Penting (SP) = 4, Penting (P) = 
3, Kurang Penting (KP) = 2. 

5. Menentukan nilai alternative setiap kriteria; Dukungan cabang = 2, 
Penguasaan materi NDP = 4, Kemampuan wawasan 
keislaman&keindonesiaan = 3, dan Kemampuan wawasan 
internasional = 3. 

6. Menetukan kategori di setiap kriteria. Berpangkat negative bila 
termasuk ketegori minimal, dam berpangkat positif bila termasuk 
kategori maksimal. Untuk kriteria Dukungan Cabang merupakan 
kategori minimal dan Penguasaan materi NDP, Kemampuan 
wawasan keislaman dan keindonesiaan, Kemampuan wawasan 
internasional merupakan kategori maksimal. 

7. Melakukan perbaikan atau normalisasi bobot (∑ = 1) 
8. Untuk melakukan normalisasi bobot kriteria menggunakan 

persamaan; 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑊𝑊𝑊𝑊
∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
    

 …….(1) 
9. Menghitung nilai vector S menggunakan persamaan; 𝑆𝑆𝑊𝑊 =

∏ 𝑋𝑋𝑊𝑊𝑋𝑋𝑊𝑊𝐽𝐽𝑛𝑛
𝑊𝑊=1  ….(2) 

10. Menhitung nilai vector V yang akan menghasilkan perankingan. 
Nilai Vi terbesar mengidentifikasikan bahwa Ai adalah yang 
terpilih. 

11. Menentukan nilai vector V. Dengan menggunakan persamaan;  
𝑉𝑉𝑊𝑊 =  𝑆𝑆𝑆𝑆

∏ (𝑋𝑋𝑗𝑗
+)𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛

𝑗𝑗
      

  ..….(3) 
12. Grafik hasil perhitungan nilai vector V (Djufri et al., 2020). 

 



192 Masyarakat Cita

Penyelesaian perhitungan Algoritma 

1. Reting kecocokan yang digunakan adalah; 1. Sangat Penting, 2. 
Penting, 3. Cukup Penting (di tentukan oleh MPK dan SC).  

 

Kriteria Keterangan Bobot 

K1 Dukungan Cabang 2 

K2 Penguasaan materi NDP 4 

K3 Kemampuan wawasan keislaman dan keindonesiaan 3 

K4 Kemampuan wawasan internasional 3 

 

2. Pengambilan keputusan memberikan bobot referensi 𝑾𝑾 =
(𝟐𝟐, 𝟒𝟒, 𝟑𝟑, 𝟑𝟑) (di tentukan oleh MPK dan SC) 

Normalisasi adalah proses penskalaan nilai atribut dalam rentang 
tertentu (seperti 0 hingga 1), dengan cara yang semua perilaku memiliki 
besaran yang kira-kira sama. 

1. Normalisasi bobot kriteria menggunakan persamaan (1) 
dapat dilihat dari W1, W2, W3, dan W4 

W1 = 𝟐𝟐
2+4+3+3 = 𝟐𝟐12 = 0,1666 

W2 = 𝟒𝟒
2+4+3+3 = 𝟒𝟒12 = 0,3333 

W3 = 𝟑𝟑
2+4+3+3 = 𝟑𝟑12 = 0,2500 

W4 = 𝟑𝟑
2+4+3+3 = 𝟑𝟑12 = 0,2500 

2. Selanjutnya adalah hasil normalisasi pembobotan Kriteria 
yang dapat dilihat pada tabel berikut; 
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Tabel 2. Hasil normalisasi bobot criteria 

Kriteria Hasil 
normalisasi 

K1 0,1666 

K2 0,3333 

K3 0,2500 

K4 0,2500 

3. Nilai hasil penilaian data Calon Ketua Umum PB HMI oleh SC dan 
MPK berdasarkan kriteria yang telah disepakati. 

Tabel 3. Hasil penilaian data Calon 

Ketua Umum PB HMI oleh SC dan MPK 

 

NAMA 
CALON/ 

ALTERNATIF 

 

CODE 

 

KRITERIA/BOBOT 

 

K1 K2 K3 

 

K4 

ANDI A1 0,2924 0,1779 0,2295 0,3002 

FULAN A2 0,2867 0,2614 0,2246 0,2273 

SINTA A3 0,1849 0,2841 0,1796 0,3514 

AKBAR A4 0,2432 0,2408 0,2646 0,2514 

 

4. Menentukan Nilai Vektor (S). 
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 Menentukan Nilai Vektor (S) dapat menggunakan persamaan sebagai 
berikut; 

Si = ∏ 𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿𝑿 𝑾𝑾𝑾𝑾𝒏𝒏
𝑿𝑿=𝟏𝟏  …..(2) 

S1 = (0,2924−𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)(0,1779𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑(0.2295𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎)(0,3002𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎) = 0.3537 
S2 = (0.2867−𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)(0.2614𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑(0,2256𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎)(0,2273𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐) = 0.3747 
S3 = (0.1849−𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)(0.2841𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑(0.1796𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎)(0.3514𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐) = 0.4365 
S4 = (0.2432−𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)(0.2408𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑(0.2646𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎)(0.2514𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐) = 0.3999 
 
5. Menentukan Nilai vector V. Dengan menggunakan persamaan 

berikut ini untuk menghitung preferensi untuk perangkingan; 

Vi = 𝑺𝑺𝑿𝑿
∏ (𝑿𝑿𝑿𝑿

∗)  𝑾𝑾𝑿𝑿𝒏𝒏
𝑿𝑿

      

 …….(3) 

V1 = 0.3537
0.3537+0.3747+0.4365+0.3999 = 0.3537

𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝟐𝟐 = 0.2260 

V2 = 0.3747
0.3537+0.3747+0.4365+0.3999 = 0.3747

𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝟐𝟐 = 0.2395 

V3 = 0.2874
0.3537+0.3747+0.4365+0.3999 = 0.4365

𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝟐𝟐 = 0.2789 

V4 = 0.3786
0.3537+0.3747+0.4365+0.3999 = 0.3999

𝟏𝟏.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟓𝟓𝟐𝟐 = 0.2556 

Nilai preverensi V (V1 = 0.2260, V2 = 0.2395, V3 =0.2789, V4 = 

0.2556). 

Tabel 4. Nilai hasil perankingan  

calon Ketua Umum PB HMI 

Rangking Nama 
Calon/Alternatif 

Code Hasil 

1 FULAN A1 0.2789 

2 AKBAR A2 0.2556 
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3 SINTA A3 0.2395 

4 ANDI A4 0.2260 

 

 

 

Gambar 3. Nilai preverensi V  

 

Berdasarkan gambar 3 nilai preverensi V dari hasil analisa algoritma metode 
Weighted Product (WP), maka nilai yang diperoleh tiap-tiap calon Ketua 
Umum PB HMI adalah; Fulan (0,2789), Akbar (0,2556), Sinta (0,2395), Andi 
(0,2296). Pengambilan keputusan tinggal menyesuaikan dengan berapa 
alternative atau calon Ketua Umum PB HMI yang telah disepakati pada 
mekanisme pemilihan sebelumnya untuk masuk pada tahapan selanjutnya 
(pemilihan). Untuk tahapan pemilihan penentuan pengambilan keputusan 
siapa yang terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI, mekanisme pemilihan 
bukan lagi memilih orang perorang tetapi memilih kriteria. 
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Profesi Konsultan
Izin Lingkungan Hidup

Penulis: Natsar Desi (Universitas Fajar)  

 Pendahuluan

Kemerosotan kualitas lingkungan kehidupan dibumi ini berlangsung 
terus sampai hari ini, ditambah dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi informasi dan semakin pesatnya jumlah penduduk, ini memperlihatkan 
adanya masalah besar yang dihadapi ummat manusia hari ini dan kedepan. 
Manusia setiap hari semakin intensif dan ekpansif mengunakan sumberdaya 
alam dan lingkungan hidupnya, sementara daya dukung planet bumi ini untuk 
memberikan sumber kehidupan untuk manusia semakin terbatas, dipicu 
lagi style manusia modern yang lebih mengutamakan pembangunan untuk 
mendapat manfaat materi yang sebanyak-banyaknya, ditambah lagi krisis 
spritualisme lingkungan hidup manusia saat ini menjadikan lingkungan sekitar 
kita semakin terabaikan, pembangunan tidak diimbangi dengan pelestarian 
lingkungan sekitar dan mengancam kehidupan generasi yang akan datang. 
Tentu pembangunan yang dilakukan Indonesia saat ini tidak terlepas dari 
cengkraman kapitalisme global yang selalu menginginkan keuntungan tanpa 
memikirkan resiko kerusakan terhadap lingkungan.
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Kebijakan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan selama 
ini justru lebih banyak menurunkan kualitas hidup masyarakat. Atas 
pertimbangan inilah, badan internasional PBB dalam laporannya “our common 
future” mendeklarasikan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development) yang berdimensi moral. Indonesia kemudian membuat aturan 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28H ayat (1) menyampaikan 
bahwa “setiap orang berhak sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 
pelayanan kesehatan”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 
2003 tentang Sistem pendidikan nasional dalam pasal 3 menyampaikan bahwa 
“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggungjawab, 

Demikian pula dalam Undang-undang 32 tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dalam pasal 63 
ayat (1) huruf w ayat (2) huruf q, ayat (3) huruf n, menyampaikan bahwa 
“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah pusat/
propinsi/kabupaten bertugas dan berwenang memberikan pendidikan, 
pelatihan, pembinaan, dan penghargaan”, demikian juga dalam pasal 65 ayat 
(2), “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses 
informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas 
lingkungan yang baik dan sehat”. Ke 3 (tiga) undang-undang tersebut diatas 
diakomodir dan diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama antara Menteri 
negara lingkungan hidup dengan Menteri pendidikan nasional, Nomor: 03/
MenLH/02/2010 dan 01/II/KB/2010 Tentang pendidikan lingkungan hidup. 
Kesepakatan ini bertujuan untuk (a) menumbuhkan dan mengembangkan 
pengetahuan, nilai, sikap, prilaku, dan wawasan, serta kepedulian lingkungan 
hidup peserta didik dan masyarakat, (b) meningkatkan mutu sumberdaya 
manusia sebagai pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pelestarian fungsi 
lingkungan hidup, sebagaimana gambar 1.1. berikut:
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Gambar 1.1. 3 Pilar pembangunan berkelanjutan (Modifikasi Pk2h and 
Natsar, 2020)

Permasalahan lingkungan hidup yang kita hadapi cukup kompleks, 
berkaitan dengan persoalan kuantitas dan kualitas lingkungan hidup kita, 
termasuk komposisi penduduk dan persebarannya. Jumlah penduduk yang 
semakin bertambah berdampak terhadap lingkungan adalah meningkatnya 
kebutuhan akan sumberdaya alam, kondisi ini sudah pasti akan memberikan 
tekanan terhadap keberadaan sumberdaya alam dan bilamana tekanan tersebut 
melewati ambang batas daya dukung yang ada, maka kerusakan lingkungan 
tak mungkin terhindarkan, bahkan akan berujung dengan bencana lingkungan. 
Permasalahan penduduk yang berkaitan dengan lingkungan yang kita hadapi 
saat ini antara lain: lingkungan pemukiman yang kumuh, sesak serta tak 
layak huni, hal ini dapat ditemukan pada banyak tempat di kota-kota besar 
di Indonesia termasuk di Kota Makassar. Wilayah lingkungan seperti ini 
berpotensi berjangkitnya berbagai penyakit, utamanya yang disebabkan oleh 
kondisi lingkungan dan limbah rumah tangga yang dihasilkan, di samping itu 
masalah-masalah sosial lainnya akan mudah terjadi yang terkadang sangat 
sulit ditangani. Hal ini terlihat dari angka yang ditunjukkan dalam indeks 
pembangunan manusia yang kita capai, hasilnya untuk tahun 2020 Indonesia 
menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara yang dianalisis oleh UNDP. 
Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia 
menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei 
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Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Kondisi lain yang kita hadapi saat ini adalah ada banyak sikap hidup 
masyarakat kita yang cenderung serba ingin mudah dan memanjakan diri 
sendiri tanpa peduli dengan orang lain, disisi lain ketergantungkan masyarakat 
kita terhadap sumberdaya alam cukup tinggi, seperti kebutuhan pangan, bahan 
bakar, tempat tinggal dan lainnya, dalam memanfaatkan sumberdaya alam guna 
memenuhi kebutuhan dasar tersebut, banyak masyarakat yang mengabaikan 
dampak eksploitasi yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan tempat 
sumberdaya alam itu ada. Kebutuhan dasar yang mendesak untuk dipenuhi 
telah menyebabkan mereka melupakan dampak negatif lingkungan yang 
timbul akibat perilakunya. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan 
hidup yang mengabaikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah seperti 
izin lingkungan. Perizinan lingkungan merupakan alat untuk menstimulasi 
perilaku yang baik untuk lingkungan, sekaligus mengendalikan perbuatan 
konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan 
lingkungan. Jika kebutuhan hari ini yang harus dipenuhi telah mengabaikan 
bencana yang dapat terjadi pada hari esok, perilaku yang tak peduli pada 
kondisi lingkungan ini merupakan tantangan terhadap kemungkinan terjadinya 
degradasi lingkungan. 

Manusia sebagai bagian dari sistem lingkungan hidup, adalah makhluk 
hidup yang berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Keberadaanya 
mempengaruhi kondisi lingkungan hidupnya, begitupun sebaliknya manusia 
dipengaruhi lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup manusia yang biotik 
adalah seperti lingkungan sesamanya, hewan, tumbuhan dan lingkungan 
abiotik adalah seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Lingkungan hidup tidak 
hanya dipengaruhi oleh jenis dan jumlah benda hidup dan tidak hidup, tetapi 
juga oleh kondisi dan perilaku benda hidup dan tidak hidup tersebut (Soerjani, 
2002). Proses interaksi antara manusia dengan beragam komponen lingkungan 
saling berkaitan dan menentukan corak dan kualitas lingkungan hidup. Secara 
keseluruhan interaksi itu diperlihatkan pada gambar interaksi manusia dan 
lingkungannya dapat diperlihatkan dalam gambar 1.2. sebagaiberikut:
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Gambar 1.2. Interaksi manusia dengan lingkungan (Budhi dan 
Natsar, 2020, dimodifikasi)

Disinilah dibutuhkan kepemilikan etika lingkungan hidup bagi pelaku-
pelaku pembangunan, termasuk konsultan izin lingkungan dalam membantu 
menyusun dokumen lingkungan hidup yang dibutuhkan seperti AMDAL, UPL, 
UKL, SPPL atau dolumen lainnya. Konsultan akan membantu menuliskan 
hasil pengamatan dan analisanya berdasarkan kompetensi yang dimilikinya 
dalam bidang lingkungan hidup yang dilandasi oleh ketaatan pada etika 
konsultan izin lingkungan, karena  etika itu menjadi refleksi kritis terhadap 
norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam 
kaitannya dengan lingkungan hidup dan refleksi kritis tentang cara pandang 
manusia tentang manusia, alam, dan hubungan antara manusia dan alam serta 
perilaku yang bersumber dari cara pandang manusia.

Etika Lingkungan Hidup

Etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh 
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suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam 
norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak 
unik dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Kode Etik juga 
dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam 
melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan 
atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik 
agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa 
atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak 
profesional. Dan berikut adalah salah satu kasus dalam pelanggaran kode etik 
yang pernah ada di indonesia.

Masalah lingkungan hidup mau tak mau merupakan milik kita bersama, 
baik lokal maupun global, dan juga merupakan persoalan keprihatinan kita 
bersama. Untuk itu persoalan lingkungan perlu adanya pengkajian secara 
idelogis apa makna dari lingkungan itu sendiri, juga perlu kita yakini bersama 
bahwa persoalan lingkungan bukan semata lingkungan saja akan tetapi 
perlu dikaji juga akan manusianya sendiri yang hidup dalam komunitas dan 
lingkungannya yang tak bisa dipisahkan. Dan yang perlu digaris bawahi 
bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan moral. Dan persoalan 
lingkungan hidup adalah persoalan moral. Dan persoalan lingkungan hidup 
dalam menyelesaianya tidak bisa didekati secara teknis persial saja, akan 
tetapi harus ada pendekatan yang lebih komprehensif-holistik, termasuk secara 
moral.

Bahwa berbagai kasus lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini, baik 
pada lingkup golobal maupun lingkup nasional, sebagian besar bersumber 
dari perilaku manusia. Kasus-kasus pencemaran dan kerasukan, seperti 
di laut,huta, air, tanah dan seterusnya bersumber pada perilaku manusia 
yang tidak bertanggungjawab, tidak peduli, dan hanya mementingkan diri 
sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerasukan dan pencemaran 
lingkungan. Persoalan akan krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi 
dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap 
alam yang fundamental dan radikal. Yang dibutuhkan sebuah pola hidup dan 
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gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorang, tetapi juga 
budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan ideologi serta 
etika lingkungan hidup yang menuntun manusia untuk berinteraksi didalam 
alam semesta ini. Pertama yang perlu fahami dari persoalan tersebut bisa 
dikatakan bahwa persoalan krisis lingkungan global yang kita alami dewasa 
ini adalah sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosifis dalam 
pemahaman atau cara pandang manusia mengenahi dirinya, alam dan tempat 
manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan cara pandang ini bersumber 
dari etika antroposentrisme, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam 
semesta, dan hanya manusia yang mencapai nilai, sementara alam dan segala 
isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. 
Manusia dianggap berada diluar, diatas dan terpisah dari alam. Bahkan 
manusia dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. 
Cara pandang seperti ini yang melahirkan sikap dan perilaku eksploitatif tanpa 
kepeduliaan sama sekali terhadap alam dan segala isinya yang dianggap tidak 
mempunyai nilai pada diri sendiri.

Secara umum masyarakat ekologi memahami bahwa yang dimaksud 
dengan lingkungan, environment, adalah keseluruhan perikehidupan dari 
suatu organisme baik berupa benda mati maupun benda hidup. Oleh karena 
itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara mahkluk hidup 
dengan sesamanya atau dengan mahluk mati disekitarnya disebut ekologi. 
Dalam masyarakat pengelola lingkungan telah lazim dimaksudkan sebagai 
kajian lingkungan hidup manusia, ekologi manusia bukan ekologi dalam arti 
luas meliputi lingkungan hidup semua organisme. Oleh karena itu jika ilmu 
lingkungan dimaksudkan bukan untuk lingkungan hidup manusia maka lazim 
diberi predikat ekologi hutan ekologi kelautan dan sebagainya, dan itu terjadi 
penyempitan makna lingkungan masyarakat pengelola lingkungan, dan yang 
demikian itu merupakan implementasi aplikatif prinsip dasar ekologi mormatif 
sehingga ekologi menjadi ilmu terapan. Penyempitan wacana lingkungan 
dalam ekologi terapan melahirkan suatu kenyataan bahwa pendekatan ekologi 
adalah antroposentrisme sebagaimana di atas.

Kedua yang perlu dikerjakan dalam pengelolaan terhadap lingkungan 
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adalah bagaimana manusia berperilaku arif dan santun dalam menjaga dan 
mengurus alam sebagai sebuah rumah tangga, ini bersumber dari pemahaman 
dan kearifan bahwa segala sesuatu dalam semesta mempunyai nilai pada diri 
sendiri, dan nilai ini jauh melampaui nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia. 
Jadi, tidak hanya manusia yang mempunyai nilai dan kepentingan yang 
harus dihargai sebagaimana yang diklaim oleh pemikiran antroposentrisme, 
melainkan juga semua isi alam semesta ini. Kearifan ini terungkap dalam 
perilaku dan tindakan konkret sebagai sebuah aksi dan gerakan nyata. Kearifan 
ini menjelma menjadi sebuah pola hidup, sebuah gaya hidup, seperti halnya 
aksi nyata sebagai pola hidup disetiap rumah tangga untuk merawat rumah 
tangganya setiap hari

Ketiga, untung mengatasi dalam persoalan lingkungan hidup diperlukan 
pengakuan oleh manusia bahwa semua organisme dan mahkluk hidup adalah 
anggota yang sama statusnya dari suatu keseluruhan yang terkait sehingga 
mempunyai martabat yang sama. Pengakuan ini menujukkan adanya sikap 
hormat terhadap semua cara dan bentuk kehidupan di alam semesta. Ini 
menyangkut suatu pengakuan dan penghargaan terhadap “hak yang sama 
untuk hidup dan berkembang” yang tidak hanya berlaku bagi semua mahluk 
hayati, tapi bagi juga yang non hayati. Artinya ada kepedulian manusia 
terhadap alam semesta itu muncul sebagai bentuk kasih sayang sebagai prinsip 
dasar dalam relasi manusia dengan alam yang bersifat ontologis dan jauh dari 
pertimbangan ekonomis dan politis. Manusia dan alam ada begitu saja dalam 
sebuah relasi yang diwarnai oleh kepedulian seperti ibu dan anak berada begitu 
saja dalam sebuah relasi yang diwarnai oleh kasih sayang. Seperti pada ibu 
dan anak, kasih sayang dan kepedulian ini terjadi secara ilmiah tanpa pernah 
menuntut balik. Air, tanah udara tumbuhan dan binatang memberikan dirinya, 
memberi oksigen kehidupan tanpa pernag menuntut dan mempersoalkan 
apakah manusia mempedulikan mereka. Ini adalah hukum alam. Hukum kasih 
dan kepedulian kehidupan yang bekerja secara alamiah demi kehidupan itu 
sendiri.

Begitu juga dalam islam memiliki sistem keyakinan yang cukup jelas 
bahwa Allah SWT telah menjadikan sumber daya alam dan lingkungan 
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sebagai daya dukung kehidupan. Fakta spiritual menunjukkan bahwa Allah 
SWT telah memberikan fasilitas daya dukung lingkungan bagi kehidupan 
manusia. Oleh karena itu secara Teologis berpeluang dinyatakan bahwa 
ekoteologi Islam meyakini pelestarian lingkungan termasuk bagian integral 
dari sistem keberimanan seseorang. Hal ini didasarkan pada dua pendekatan 
yakni pendekatan ekologi dan pendekatan teologis Islam. Secara ekologis 
pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat 
ditawar oleh siapapun dan kapanpun bagi keberlangsungan kehidupan. Oleh 
karena itu, pelestarian lingkungan mutlak harus dilakukan oleh manusia. 
Sedangkan secara ekotelogis Islam, Allah SWT secara definitif menyatakan 
secara eksplisit akan kepedulian-nya terhadap pelestarian lingkungan.

“Tidaklah kamu cermati bahwa Allah telah menciptakan sumberdaya alam 
dari lingkungan sebagai daya dukung lingkungan bagi kehidupanmu secara 
optimum. Entah demikian Allah secara sembrono. Yakni mempertanyakan 
tanpa alasan imliah, landasan etik dan referensi memadai (QS.31:20).

Makna fungsional dari ungkapan diatas dapat dinyatakan bahwa ungkapan 
oratorik yang digunakan dalam ayat tersebut mengandung arti keharusan yang 
lebih serius untuk dilakukan, dibanding dengan ungkapan perintas biasa. Oleh 
karena itu, pelestarian lingkungan menuntut perhatian serius dari manusia 
dan harus dilakukan. Dengan demikian perlu dirumuskan bahwa pelestarian 
lingkungan termasuk dalam sistem keberimanan masyarakat beragama. Dalam 
pengertian bahwa sumber daya alam dan lingkungan diciptakan oleh Allah 
sebagai daya dukung bagi kehidupan secara optimum. Agar optomasi daya 
dukung lingkungan dapat dipertahankan maka harus dilestarikan oleh manusia.

Asas keseimbangan, kesatuan ekosistem serta keterbatasan alam (daya 
dukung dan faktor pembatas) hingga saat ini masih digunakan oleh para 
ilmuan dan praktisi lingkungan untuk menyusun kebijakan dalam pengelolaan 
lingkungan. Asas tersebut juga telah digunakan sebagai landasan moral (etika) 
perlindungan alam dan lingkungan bagi aktifitas manusia dalam pengelolaan 
lingkungan dan sumberdaya alam. Berikut ini akan dikemukakan secara 
singkat beberapa asas etika lingkungan yang dimaksud.

Asas pertama. Lingkungan alam (planet bumi dan seisinya) merupakan 
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lingkungan yang bersifat holistik dan saling mempengaruhi. Artinya segala 
sesuatu yang berada dibumi ini saling mempengaruhi secara langsung maupun 
tidak. Tidak ada satupun komponen alam yang bergerak secara terpisah tanpa 
dipengaruhi atau mempengaruhi komponen lainnya. Sehelai daun yang jatuh 
ke permukaan bumi, atau seekor semut yang mencari dan mengumpulkan 
makanan, tak lepas dari pengaruh serta mempengaruhi komponen alam 
lainnya. Demikian pula dalam dimensi waktu, masa kini dipengaruhi oleh 
masa lalu, dan masa kini mempengaruhi masa depan. Secara moral, asas ini 
menuntun setiap individu khususnya manusia untuk mempertimbangkan setiap 
keputusan dan tindakan yang akan dilakukannya terhadap lingkungan alam 
dan lingkungan hidupnya. Asas ini sejalan dengan paham biosentrisme dan 
ekosentrisme tentang hubungan antara manusia dan alam yang tidak bersifat 
terpisah, akan tetapi manusia merupakan bagian dari alam, antara keduanya 
saling terkait.

Konteks hubungan antara manusia dan alam, asas ini juga menolak paham 
antroposentrisme, yang menganggap bahwa manusia merupakan pusat sekaligus 
“penguasa” alam.  Manusia adalah bagian dari alam, bukan diatas atau terpisah 
dari alam. Manusia bukan tuan atau penguasa alam akan tetapi mempunyai 
status yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan.  Dalam interaksinya dengan 
alam, manusia dengan demikian harus mempertimbangkan hak dan peran 
makhluk yang lain dan tidak terbatas pada makhluk hidup semata, akan tetapi 
seluruh komponen alam. Keberlanjutan kehidupan manusia, juga dipengaruhi 
dan tergantung pada alam atau ekosistemnya. Demikian pula kehidupan 
makhluk yang lain dipengaruhi oleh manusia dan juga ekosistemnya.

Asas kedua. Segala sumber kehidupan dibumi (termasuk keanekaragaman 
hayati) merupakan kekayaan alam yang merupakan anugerah Tuhan yang 
tak ternilai harganya. Keanekaragaman hayati ini harus dipelihara karena 
merupakan sumber kehidupan dan keberlanjutan eksistensi semua makhluk 
hidup termasuk manusia. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan keaneka 
ragaman hayati pada hakekatnya merupakan upaya untuk mempertahankan 
keberlangsungan kehidupan di muka bumi termasuk kehidupan manusia, 
sekaligus merupakan tugas atau kewajiban manusia sebagai makhluk Tuhan 
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yang paling unggul dalam ciptaan maupun kemampuan nalarnya. Merusak 
sumber kehidupan atau memanfaatkan sumber kehidupan dengan tidak 
semestinya (melampaui batas atau penyalah gunaan pemanfaatan) merupakan 
tindakan yang tidak dibenarkan karena akan berakibat pada terganggunya 
keseimbangan ekosistem dan rusaknya alam. Dalam asas kedua ini terkandung 
pula asas kesamaan makhluk biosfer (biospheric egalitarianism), yaitu 
pandangan bahwa semua benda dan makhluk hidup adalah anggota dari satu 
kesatuan ekosistem, dan masing-masing mempunyai status dan martabat 
yang sama. Oleh karena itu masing-masing anggota juga mempunyai hak 
yang sama untuk hidup dan berkembang. Hak hidup dan berkembang ini 
tidak hanya berlaku bagi makhluk hayati, tetapi juga yang bukan hayati. 
Asas ini memberikan pengertian bahwa segala sesuatu di alam semesta ini 
harus dihargai karena masing-masing mempunyai peran dan nilai sendiri-
sendiri. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai status dan 
kedudukan yang sama dengan makhluk lain, dan oleh karena itu juga harus 
menghrgai makhluk lain di alam ini.

Asas ketiga. Dialam ini (bumi) terjadi perputaran (siklus) dan penyebaran 
sumberdaya alam secara terus menerus melalui suatu mata rantai ekosistem 
(rantai makanan), sehingga saling terpengaruh antara satu komponen dengan 
komponen lainnya. Limbah suatu komponen ekosistim (spesies) bisa menjadi 
masukan atau sumber makanan bagi komponen ekosistem (spesies) lainnya. 
Pemutusan atau gangguan terhadap satu mata rantai akan mengakibatkan 
terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem. Sebaran sumberdaya alam 
dan keanekaragaman hayati yang terjadi di alam ini sudah disesuaikan 
dengan potensi dan karakteristik lokal, sesuai dengan hukum-hukum alam. 
Pengambilan (eksploitasi) sumberdaya alam yang berlebihan untuk digunakan 
saat ini akan mengganggu cadangan sumberdaya alam tersebut untuk generasi 
mendatang. Demikian pula perusakan terhadap sumberdaya alam di suatu 
tempat akan dapat pula mengganggu keseimbangan ekosistem di lokasi yang 
bersangkutan dan berpengaruh terhadap lokasi lainnya. Siklus dan sebaran 
sumberdaya alam ini hingga kini masih berlanjut dan tak berhenti dalam 
rentang waktu yang lama. Tindakan perusakan terhadap sumberdaya alam 
dan lingkungan baik secara individu maupun kelompok (terorganisir) atau 
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pemutusan mata rantai ekosistem merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Asas keempat. Kehidupan dialam ini terdapat faktor pembatas (kendala). 
Artinya faktor lingkungan tertentu bisa menjadi pembatas atau kendala (secara 
fisikawi maupun kimiawi) bagi berkembangnya atau berfungsinya kehidupan 
bagi faktor atau komponen lingkungan lainnya. Demikian pula daya dukung 
lingkungan mempunyai keterbatasan baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif. Ekosistem dan komponennya juga mempunyai keterbatasan untuk 
melakukan adaptasi terhadap perubahan baru atau gangguan keseimbangan 
yang terjadi pada ekosistem yang bersangkutan. Pelanggaran terhadap faktor 
pembatas misalnya deengan melakukan eksploitasi atau pemanfaatan alam 
yang melampaui kapasitas dan daya dukung lingkungan nya, juga akan 
mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan ekosistem dialam dan 
berdampak pada terjadinya degradasi.

Asas kelima. Setiap individu atau spesies mempunyai kelebihan 
(sekaligus kekurangan atau faktor pembatas) untuk bisa mempertahankan dan 
melestarikan spesiesnya. Jadi asas kelima ini terkait erat dengan asas keempat 
diatas. Gambaran berlakunya kedua asas ini adalah perlindungan terhadap salah 
satu komponen atau spesies misalnya kambing liar atau rusa di padang rumput 
dengan memusnahkan hewan pemangsa rusa, ternyata dapat mengganggu 
keseimbangan ekosistem. Gangguan ini ditandai dengan munculnya spesies 
lain misalnya hewan pengerat yang justru dapat menjadi hama bagi tanaman 
pangan (padi atau gandum).

Asas keenam. Ekosistem mempunyai kemampuan tertentu untuk 
mempertahankan kehidupannya. Kemampuan ini sering disebut sebagai daya 
dukung atau kapasitas pembawa (carrying capacity), yang mirip dengan sistem 
rekayasa dan perilaku organisasional walaupun dalam ekologi aspeknya lebih 
komplek. Planet bumi kita adalah merupakan atau berperilaku sebagai sebuah 
organisme atau makhluk hidup yang mempunyai carrying capacity yang 
terbatas. Pelanggaran atau perusakan terhadap salah satu komponen penyusun 
planet bumi (misalnya penumpukan gas CO2 di atmosfer atau hanyutnya 
lapisan tanah karena erosi, atau hutan yang dibakar atau terbakar) akan dapat 
menggannggu keseimbangan ekosistem planet bumi. Manusia sebagai bagian 



211Masyarakat Cita

atau komponen sistem planet bumi (melalui berbagai aktifitasnya) mempunyai 
potensi yang paling besar dibandingkan dengan makhluk yang lain untuk 
melakukan perusakan atau pelanggaran terhadap keseimbangan ekosistem 
bumi.

Asas ketujuh. Didalam alam ini selalu terjadi pengembangan dan 
penyetimbangan ekosistem. Ekosistem telah berkembang dari sistem yang 
semula sangat sederhana menjadi sistem yang lebih beraneka ragam dan 
komplek dalam jangka waktu yang lama. Ketika sebuah keaneka ragaman dan 
keseimbangan ekosistem direduksi atau dirusak, maka akan mengakibatkan 
terjadinya gangguan atau goncangan terhadap keseimbangan ekosistem. 
Pemindahan suatu kelompok atau populasi kehidupan (tumbuhan, hewan 
atau manusia) dari suatu lokasi atau lingkungan tertentu ke lokasi yang lain, 
merupakan suatu bentuk gangguan keseimbangan. Demikian pula apabila telah 
terjadi ganggun keseimbangan, alam atau ekosistem akan melakukan reaksi 
untuk mendapatkan keseimbangan baru untuk mempertahankan kehidupannya 
(survival for life).

Gambar 1.1. Etika Lingkungan Hidup ((Anonim and natsar, 
2021) 
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Asosiasi Internasional yang mempertemukan para peneliti, praktisi, 
konsultan dan pengguna berbagai jenis penilaian dampak lingkungan, 
maupun dampak-dampak lain di seluruh belahan dunia, itu bergabung dalam 
International Association for Impact Assessment IAIA.  Sebagai seseorang 
yang mengikatkan diri pada keanggotaan profesional IAIA, maka informasi 
dan layanan yang saya berikan harus sebaik-baiknya memberikan kualitas dan 
keandalan tertinggi. Para professional konsultan telah berkomitmen terhadap 
diri sendiri, sebagai kode etik professional untuk:

Tabel-1: Kode Etik Profesional Konsultan Izin lingkungn secara 
global.

1

To conduct my professional activities 
with integrity, honesty, and free from 
any misrepresentation or deliberate 
bias.

Melakukan kegiatan profe-
sional saya dengan integritas, 
kejujuran, dan bebas dari kes-
alahan penyajian atau bias yang 
disengaja.

2

To conduct my professional activi-
ties only in subject areas in which I 
have competence through education, 
training, or experience. I will engage, 
or participate with, other profession-
als in subject areas where I am less 
competent.

Melakukan kegiatan profesion-
al saya hanya di bidang studi 
di mana saya memiliki kom-
petensi melalui pendidikan, 
pelatihan, atau pengalaman. 
Saya akan melibatkan, atau 
berpartisipasi dengan, profe-
sional lain di bidang yang saya 
tidak kompeten.

3

To take care that my professional 
activities promote sustainable and 
equitable actions as well as a holistic 
approach to impact assessment.

Menjaga agar kegiatan profe-
sional saya mempromosikan 
tindakan yang berkelanjutan 
dan adil serta pendekatan holis-
tik untuk penilaian dampak.
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4

To check that all policies, plans, 
activities, or projects with which I 
am involved are consistent with all 
applicable laws, regulations, policies 
and guidelines.

Memeriksa bahwa sernua 
kebijakan, rencana, kegiatan, 
atau proyekyang melibatkan 
saya konsisten dengan semua 
hukum, peraturan, kebijakan, 
dan pedoman yangberlaku.

5

To refuse to provide professional 
services whenever the professional is 
required to bias the analysis or omit 
or distort facts in order to arrive at a 
predetermined finding or result.

Menolak untuk memberikan 
layanan profesional kapan 
pun profesional diminta untuk 
membiasakan analisis atau 
menghilangkan fakta untuk 
sampai pada temuan atau hasil 
yang telah ditentukan.

6

To disclose to employers and clients 
and in all written reports, any per-
sonal or financial interest that could 
reasonably raise concerns as to a 
possible conflict of interest.

Untuk mengungkapkan kepada 
pemberi kerja dan klien dan 
dalam semua laporan tertulis, 
setiap kepentingan pribadi atau 
keuangan yang secara wajar 
dapat menimbulkan kekha-
watiran tentang kemungkinan 
konflik kepentingan.

7

To strive to continually improve my 
professional knowledge and skills 
and to stay current with new develop-
ments in impact assessment and my 
associated fields of competence.

Berusaha keras untuk terus 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan profesional saya 
dan tetap mengikuti perkem-
bangan baru dalam penilaian 
dampak dan bidang kompetensi 
terkait saya.

8
To acknowledge the sources I have 
used in my analysis and the prepara-
tion of reports.

Mengakui sumber-sumber yang 
telah saya gunakan dalam anal-
isis saya dan persiapan laporan.

9

To accept that my name will be 
removed from the list of self-ascribed 
professional members oflAlA should I 
be found to be in breach of this code 
by a disciplinary task-group consti-
tuted by the IAIA Board of Directors

Menerima bahwa nama saya 
akan dihapus dari daftar ang-
gota profesional yang dianggap 
berasal dari IAIA jika saya 
ditemukan melanggar kode 
etik ini oleh kelompok tugas 
disipliner yang dibentuk oleh 
Dewan Direksi IAIA.
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Profesional konsultan dokumen lingkungan hidup yang bergabung 
dalam IAIA adalah jaringan global terdepan dalam praktik terbaik dalam 
penggunaan penilaian dampak untuk pengambilan keputusan berdasarkan 
informasi mengenai kebijakan, program, rencana, dan proyek. Konsultan 
lingkungan percaya bahwa penilaian dampak adalah alat praktis untuk 
membantu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan peluang generasi 
mendatang. Konsultan professional adalah aset terbesar, dan para profesional 
konsultan yang bergabung dalam Internal Association of Impacts Assessment, 
wajib mempromosikan hal-hal berikut:

Tabel-2: Komitmen Wajib Konsultan Izin lingkungn secara global

1

We compile or review impact assessments with integrity and honesty, 
and free from misrepresentation or deliberate bias.
Kami menyusun atau meninjau penilaian dampak dengan integritas 
dan kejujuran, dan bebas dari kesalahan representasi atau bias yang 
disengaja.

2

Our personal beliefs should not interfere with fair representation of 
the potential impacts of policies, plans, programs, and projects.
Kepercayaan pribadi kita tidak boleh mengganggu representasi kead-
ilan terhadap dampak potensial dari kebijakan, rencana, program, dan 
proyek.

3 We uphold the principle of freedom of access to information and the 
right of citizens to participate in decisions.
Kami menjunjung tinggi prinsip kebebasan mengakses informasi dan 
hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

4
We subscribe to a holistic approach to impact assessment.
Kami patuh kepada pendekatan holistik untuk penilaian dampak.

5

We seek sustainable and equitable outcomes from human actions that 
affect the ecosystem and social functions.
Kami mencari hasil yang berkelanjutan dan adil dari tindakan manu-
sia yang memengaruhi fungsi ekosistem dan sosial.

6

We will seek to encourage a process of impact assessment that averts 
infringement of the human rights of any section of society.
Kami akan berupaya mendorong proses penilaian dampak yang 
mencegah pelanggaran hak asasi manusia di setiap bagian masyarakat
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7

We do not condone the use of violence, harassment, intimidation or 
undue force in connection with any aspect of impact assessment or 
implementation of an intervention arising from impact assessment.
Kami tidak memaafkan penggunaan kekerasan, pelecehan, intimidasi 
atau kekerasan yang tidak semestinya sehubungan dengan segala as-
pek penilaian dampak atau impiementasi intervensi yang timbul dari 
penilaian dampak.

8

We conduct impact assessments in the awareness that different groups 
in society experience benefits and harm in different ways. We seek to 
take gender and other social differences into account, and we are 
especially mindful of the concerns of indigenous peoples.
Kami melakukan penilaian dampak dalam kesadaran bahwa kelom-
pok yang berbeda mengalami manfaat dan kerugian dalam berbagai 
cara. Kami berupaya mempertimbangkan gender dan perbedaan so-
sial lainnya, dan kami sangat memperhatikan keprihatinan masyar-
akat adat.

9

We strive to promote considerations of equity as a fundamental ele-
ment of impact assessment.
Kami berusaha untuk mempromosikan pertimbangan kesetaraan se-
bagai element mendasar dari penilaian dampak 

10
We give due regard to the rights and interests of future generations.
Kami memperhatikan hak dan kepentingan generasi mendatang

11

We strive for excellence by maintaining and enhancing our knowl-
edge and skills, by encouraging the professional development of 
co-workers, and by fostering the aspirations of potential members of 
the profession.
Kami mengupayakanyangterbaik dengan mempertahankan dan men-
ingkatkan pengetahuan dan keterampilan kami, dengan mendorong 
pengembangan profesional rekan kerja, dan dengan mendorong as-
pirasi calon anggota profesi.

12
We do not advance our private interests to the detrimen t of the public, 
our clients or employing institutions.
Kami tidak mengutamakan kepentingan pribadi kami dengan merugi-
kan publik, klien kami, atau lembaga pemberi kerja.

Konsultan Dokumen Lingkungan
Keharusan Izin Lingkungan

Izin Lingkungan merupakan jantung-nya sistem perizinan di Indonesia, 
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karena izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan  izin  
lainnya  (Pasal  40 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengendalian 
dan Pengelolaan lingkungan Hidup).  Tanpa izin lingkungan pelaku usaha 
semestinya tak akan diperkenankan melakukan kegiatan usahanya.  Tata 
laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta penerbitan izin 
lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 8 tahun 
2013.   Seyogyanya percepatan pengurusan izin lingkungan menjadi fokus 
perhatian KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sesuai 
dengan kemauan Presiden Jokowi yang ingin memangkas lamanya proses 
perizinan.

Peraturan Pemerintah  No 27  tahun 2012, mengharuskan  setiap usaha  
yang wajib memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau 
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) wajib memiliki 
izin lingkungan. Pada peraturan sebelumnya yakni PP No 27 tahun 1999 
tentang Amdal belum dikenal nomenklatur izin lingkungan, yang ada adalah 
surat keputusan kelayakan lingkungan hidup (SKKLH).  SKKLH inilah yang 
dulunya dijadikan pegangan untuk pengurusan perizinan lainnya sebelum 
suatu usaha melakukan kegiatan konstruksi dan operasinya.

Setelah izin lingkungan diperoleh, barulah para pelaku usaha mengurus 
perizinan lainnya, seperti izin prinsip, izin lokasi, izin usaha, izin pinjam pakai 
kawasan hutan, izin pembuangan limbah ke laut, izin pengambilan air tanah, 
izin penyimpanan sementara limbah B3, izin injeksi air terproduksi, dsb.

Izin Lingkungan setelah lahirnya UU Omnibus Law atau Cipta 
Kerja 

Kehadiran UU Cipta Kerja, yang menyederhanakan lebih 70 
aturan di negeri ini, untuk kemudahan berinvestasi dengan alasan agar 
mendorong penciptaan lapangan kerja. Mengakibatkan bermacam UU 
pun diubah, termasuklah UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, UU Kehutanan. Salah satu poin yang mendapat sorotan adalah isu 
dampak lingkungan hidup dari keberadaan UU Cipta Kerja. Pada pasal 21 



217Masyarakat Cita

yang tercantum dalam Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan 
Kegiatan Berusaha, ada beberapa poin dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang 
diubah, dihapus dan ditetapkan pengaturan baru terkait perizinan usaha. Ini 
dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk 
memperoleh persetujuan lingkungan. 

Harapan pemerintah, UU Cipta Kerja dapat menjadi alat transformasi 
ekonomi untuk menghindari middle income trap dalam rangka menuju 
Indonesia Emas sebelum tahun 2045. serta menjadikan Indonesia sebagai 
negara dengan kekuatan ekonomi kelima di dunia. Sayangnya, niat baik 
tersebut tidak tercermin di proses pembentukan dan substansi dalam UU Cipta 
Kerja. Minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukan menjadi salah 
satu sektor yang mendapat kritik dalam pembentukan. Dari segi substansi, 
UU Cipta Kerja juga dinilai tidak ramah lingkungan hidup dan mengancam 
masyarakat marjinal. Berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi 
pelaku usaha dalam UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan efek samping. 
Misalnya pencemaran lingkungan yang mengancam keselamatan bagi generasi 
mendatang, seperti tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik 
dan hak untuk mendapat tempat tinggal yang aman.

UU Cipta Kerja mengubah metode perizinan usaha dari yang awalnya 
berbasis izin lingkungan menjadi berbasis risiko dan skala usaha. Untuk bisnis 
berisiko rendah, perizinan usaha hanya disya- ratkan melalui penerbitan Nomor 
Induk Berusaha (NIB). Bisnis berisiko menengah izinnya ditambah dengan 
pemenuhan sertifikat standar. Sedangkan yang berisiko tinggi membutuhkan 
persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Sementara itu, 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) hanya untuk kegiatan usaha 
berisiko tinggi terhadap lingkungan.

Selain itu, peran serta masyarakat dalam proses perizinan dikurangi. 
UU Cipta Kerja hanya memungkinkan warga yang terdampak langsung 
yang bisa terlibat dalam penyusunan Amdal. Selama ini dalam UU Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup 
(UU PPLH), masyarakat di lingkungan yang terdampak diikutsertakan dalam 
pembuatan Amdal, bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung dari 



218 Masyarakat Cita

sebuah usaha, tapi juga termasuk pihak seperti pemerhati lingkungan. Selain 
itu, UU Cipta Kerja juga menghilangkan peluang bagi masyarakat untuk 
mengajukan keberatan atas Amdal. Dari segi pengelolaan limbah, UU Cipta 
Kerja membolehkan orang perorangan atau badan usaha membuang limbah 
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di sungai, laut, dan memasukkan 
ke tanah dengan izin dari pemerintah. Pemberian izin pembuangan limbah 
sangat berbahaya bagi lingkungan hidup karena berpotensi menyebabkan 
terjadinya pencemaran, sementara persyaratan dan tata cara pembuangan 
limbah B3 ke media lingkungan hidup (sungai, tanah, laut, dan udara) tidak 
diatur secara rinci dalam UU Cipta kerja. Dalam pengelolaan limbah B3, 
tanggung jawab mutlak dari pelaku usaha yang melakukan pencemaran 
dengan limbah B3 dilemahkan. Frasa “kerugian yang terjadi tanpa perlu 
pembuktian unsur kesalahan” yang terdapat di Pasal 88 UU PPLH diubah 
menjadi “kerugian dari usaha atau kegiatannya”. Dengan perubahan itu, 
pertanggungjawaban pelaku usaha atas pencemaran lingkungan akibat B3 baru 
dapat dituntut setelah terlebih dahulu dilakukan pembuktian untuk melihat ada 
atau tidaknya unsur kesalahan.

Kritik atas pengaturan pengelolaan SDA dalam UU Cipta Kerja 
tidak hanya pada perubahan UU PPLH, tetapi juga pada beberapa UU lain, 
seperti Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perkebunan (UU Perkebunan), UU 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan UU Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(UU Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum).

UU Cipta Kerja mengubah Pasal 16 UU Perkebunan yang memberikan 
batasan maksimal 3 tahun dan 6 tahun sejak mendapatkan status hak atas tanah 
bagi pelaku usaha untuk mengusahakan lahan perkebunannya. Dalam UU 
Cipta Kerja, batasan waktu itu dipersingkat menjadi 2 tahun sejak mendapatkan 
status hak atas tanah. UU Cipta Kerja tidak mengubah konsekuensi bagi pelaku 
usaha dalam hal pengusahaan itu tidak dilakukan, yaitu pengambilalihan 
bagian lahan perkebunan yang belum diusahakan. Namun, sanksi administratif 
atas pelanggaran itu, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 18 UU Perkebunan, 
kini ditiadakan oleh UU Cipta Kerja. Ketiadaan sanksi itu memunculkan 



219Masyarakat Cita

pertanyaan akan efektivitas pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan.
Kemudian, UU Cipta Kerja juga mengubah Pasal 34 UU tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan 
perubahan itu, negara dapat melakukan perampasan lahan secara sepihak karena 
alasan kepentingan umum dengan nilai ganti rugi yang ditentukan oleh penilai 
(appraisal). Berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang menggunakan 
proses musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian, dalam UU Cipta Kerja, 
nilai ganti rugi yang ditetapkan penilai bersifat final dan mengikat dan menjadi 
dasar untuk menentukan bentuk ganti kerugian. 

Keberadaan proses musyawarah berdasarkan pengaturan baru 
tersebut menjadi tidak pasti karena rujukan ayat yang mengatur hal itu tidak 
ditemukan dalam Pasal 34. Dengan perubahan itu, satu-satu- nya peluang bagi 
masyarakat untuk mengajukan upaya keberatan adalah melalui pengadilan. 
Keterbatasan sumber daya di masyarakat, terutama kaum marjinal, semakin 
menjepit peluang mereka untuk bisa mendapatkan haknya, atau setidak-
tidaknya mendapatkan kompensasi yang layak.

Dari sejumlah permasalahan di atas, terlihat bahwa pemerintah 
telah mengabaikan sektor perlindungan lingkungan hidup dan per 
lindungan masyarakat dalam mengatur pengelolaan SDA. Pemerintah ingin 
menyelesaikan permasalahan riil di lapangan, tetapi para- digma yang 
digunakan sepenuhnya menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi 
dengan perspektif bisnis jangka pendek.  Padahal, pengelolaan SDA memiliki 
potensi besar merusak lingkungan dan menyebabkan masyarakat menjadi 
korban, terutama masyarakat adat yang seringkali berkonflik akibat pengelolaan 
SDA.  UU Cipta Kerja mereduksi aspek kehati- hatian dalam pengelolaan 
SDA. Perubahan pengaturan dalam UU Cipta Kerja berpotensi menyebabkan 
terjadinya eksploitasi SDA secara berlebihan yang mengakibatkan rusaknya 
lingkungan hidup dan mengancam masyarakat.

Subjek 
yang diatur

UU PPLH UU Cipta Kerja
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Amdal Pasal 25 huruf c

Dokumen Amdal memuat:

c. saran masukan serta 
tanggapan masyarakat terhadap 
rencana usaha dan/atau 
kegiatan;

Pasal 25 huruf c

Dokumen Amdal 
memuat:

c. saran masukan 
serta tanggapan 
masyarakat terkena 
dampak langsung 
yang relevan terhadap 
rencana usaha dan/
atau kegiatan;

Pasal 26

(1) Dokumen Amdal 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 disusun oleh 
pemrakarsa dengan melibatkan 
masyarakat.

(2) Pelibatan masyarakat harus 
dilakukan berdasarkan prinsip 
pemberian informasi yang 
transparan dan lengkap serta 
diberitahukan sebelum kegiatan 
dilaksanakan.

(3) Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: a.   yang terkena 
dampak;

b.  pemerhati lingkungan hidup;

dan/atau

c.  yang terpengaruh atas segala 
bentuk keputusan dalam 
proses amdal.

(4) Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan keberatan 
terhadap dokumen Amdal.

Pasal 26

(1) Dokumen Amdal 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
Pasal 22 disusun 
oleh pemrakarsa 
dengan melibatkan 
masyarakat.

(2) Penyusunan 
dokumen Amdal 
dilakukan dengan 
melibatkan 
masyarakat yang 
terkena dampak 
langsung terhadap 
rencana usaha dan/
atau kegiatan.

(3) Ketentuan lebih 
lanjut mengenai 
proses pelibatan 
masyarakat 
sebagaimana 
dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah
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Pasal 32

(1) Pemerintah dan pemerintah 
daerah membantu penyusunan 
Amdal bagi usaha dan/atau 
kegiatan golongan ekonomi 
lemah yang berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

(1) Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah 
Daerah membantu 
penyusunan Amdal 
bagi usaha dan/ 
atau kegiatan Usaha 
Mikro dan Kecil yang 
berdampak penting 
terhadap lingkungan 
hidup.

Subjek 
yang diatur

UU PPLH UU Cipta 
Kerja

UKL-UPL 
(Upaya 
Pengelolaan 
Lingkungan 
Hidup

dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan 
Hidup)

Pasal 34 ayat (1)

(1) Setiap usaha dan/atau 
kegiatan yang tidak termasuk 
dalam kriteria wajib amdal 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki 
UKL-UPL.

Pasal 34 ayat (1)

(1) Setiap usaha 
dan/atau kegiatan 
yang tidak 
berdampak penting 
terhadap lingkungan 
wajib memenuhi 
standar UKL-UPL.
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Izin 
Lingkungan

Pasal 36

(1) Setiap usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki 
AMDAL atau UKL-UPL wajib 
memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan 
berdasarkan keputusan 
kelayakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 atau rekomendasi 
UKL-UPL.

(3) Izin lingkungan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib mencantumkan 
persyaratan yang dimuat dalam 
keputusan kelayakan lingkungan 
hidup atau rekomendasi UKL-
UPL.

(4) Izin lingkungan 
diterbitkan oleh Menteri, 
gubernur, atau bupati/
walikota sesuai dengan 
kewenangannya.

Pasal 36 dihapus.
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Membuang 
limbah B3

Ketentuan tentang 
pembuangan limbah B3 tidak 
diatur dalam UU PPLH.

Pasal 61A

Dalam hal 
penanggung jawab 
usaha dan/atau 
kegiatan:

a.   menghasilkan, 
mengangkut, 
mengedarkan, 
menyimpan, 
memanfaatkan, 
dan/atau 
mengolah B3;

b.   menghasilkan, 
mengangkut, 
menyimpan, 
mengumpulkan, 
memanfaatkan, 
mengolah, dan/ 
atau menimbun 
limbah B3;

c.   pembuangan air 
limbah ke laut;

d.   pembuangan 
air limbah ke 
sumber air;

e.   membuang emisi ke 
udara; dan/atau

f.    memanfaatkan  
air limbah untuk 
aplikasi ke tanah; yang 
merupakan bagian 
dari kegiatan usaha, 
pengelolaan tersebut 
dinyatakan dalam 
Amdal atau UKL-UPL.
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Tanggung 
Jawab 
Mutlak 
Korporasi

Pasal 88

Setiap orang yang tindakannya, 
usahanya, dan/atau kegiatannya 
menggunakan B3, menghasilkan 
dan/atau mengelola limbah B3, 
dan/ atau yang menimbulkan 
ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung 
jawab mutlak atas kerugian yang 
terjadi tanpa perlu pembuktian 
unsur kesalahan.

Pasal 88

Setiap orang yang 
tindakannya, 
usahanya, dan/
atau kegiatannya 
menggunakan B3, 
menghasilkan dan/
atau mengelola 
limbah B3, dan/ atau 
yang menimbulkan 
ancaman serius 
terhadap lingkungan 
hidup bertanggung 
jawab mutlak atas 
kerugian yang terjadi 
dari usaha dan/ atau 
kegiatannya.

Tabel-3. Perbandingan Peraturan Izin Usaha dalam UU Cipta Kerja dengan 
UU PPLH

  Izin lingkungan
Pasal 40 UU PPLH, 1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 2) Dalam hal izin lingkungan 
dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. 3) Dalam hal usaha dan/atau 
kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan 
wajib memperbarui izin lingkungan. Kemudian Pasal 40 dalam UU Cipta 
Kerja dihapus. 

Pelibatan penyusunan Amdal
Pada UU Cipta Kerja penyusunan dokumen Amdal hanya melibatkan 

masyarakat yang terdampak. Sementara, pada UU PPLH sebelumnya dilibatkan 
juga pemerhati lingkungan. Seperti pada Pasal 26 UU PPLH. 1) Dokumen 
amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan 
melibatkan masyarakat. 2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan 
prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan 
sebelum kegiatan dilaksanakan. 3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: a ) yang terkena dampak; b. pemerhati lingkungan hidup; 
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dan/atau c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 
amdal. 4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan 
keberatan terhadap dokumen amdal.  Sedangkan pada UU Cipta Kerja. 
1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 disusun oleh 
pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. 2) Penyusunan dokumen Amdal 
dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung 
terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan pemerintah.

Kemudian masalah tanggungjawab Limbah B3, Pada pasal 88 UU Cipta 
Kerja dihapus bagian bertanggung jawab mutlak atas kerugian terjadi tanpa 
pembuktian unsur kesalahan. Sedangkan pasal 88 UU PPLH, Setiap orang yang 
tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan 
dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius 
terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang 
terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.  Di UU Cipta Kerja, Pasal 88,

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola 
limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang 
terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Pembekuan atau Pencabutan Izin, 
Pasal yang mengatur soal pembekuan dan pencabutan izin lingkungan, 

dihapus di UU Cipta Kerja Omnibus Law. Sedangkan pada Pasal 79 UU 
PPLH, Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan 
izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan 
huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 79 dihapus di UU Cipta Kerja.
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Penutup

Pengelolaan terhadap lingkungan adalah bagaimana manusia berperilaku 
arif dan santun dalam menjaga dan mengurus alam sebagai sebuah rumah 
tangga, ini bersumber dari pemahaman dan kearifan bahwa segala sesuatu 
dalam semesta mempunyai nilai pada diri sendiri, dan nilai ini jauh melampaui 
nilai yang dimiliki oleh dan untuk manusia. Jadi, tidak hanya manusia yang 
mempunyai nilai dan kepentingan yang harus dihargai sebagaimana yang 
diklaim oleh pemikiran antroposentrisme, melainkan juga semua isi alam 
semesta ini. Kearifan ini terungkap dalam perilaku dan tindakan konkret 
sebagai sebuah aksi dan gerakan nyata. Asas keseimbangan, kesatuan 
ekosistem serta keterbatasan alam (daya dukung dan faktor pembatas) hingga 
saat ini masih digunakan oleh para ilmuan dan praktisi lingkungan untuk 
menyusun kebijakan dalam pengelolaan lingkungan. Asas tersebut juga telah 
digunakan sebagai landasan moral (etika) perlindungan alam dan lingkungan 
bagi aktifitas manusia dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam.

Izin Lingkungan merupakan instrument hukum, yang diberikan oleh 
pejabat berwenang. Izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan 
konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemar 
lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai 
fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan individu atau 
badan hukum agar tidak mencamari serta merusak lingkungan. Fungsi utama 
dari izin lingkungan adalah bersifat prefentif yakni pencegahan pencemaran 
yang tercermin dari kewajiban-kewajiban dicantumkan dalam perizinan 
lingkungan. Sedangkan fungsi represifnya untuk menanggulangi pencemaran 
dan perusakan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin.

PP Lingkungan Hidup cukup disorot, mengingat ini terkait dengan 
pembahasan amdal dan perizinan lingkungan dan perizinan berusaha. 
Pemerintah telah mengesahkan peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah PP 
No. 22 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. Regulasi ini cukup disorot, terutama mengenai pembahasan 
analisis dampak lingkungan atau amdal, persetujuan lingkungan dan perizinan 
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berusaha baik dari tataran konsep maupun hubungannya. Adapun disahkannya 
UU Ciptaker No. 11 tahun 2020 telah mengubah sebagian ketentuan dalam 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (PPLH). PP 22/2021 mencabut beberapa peraturan sebelumnya, yakni: 
PP No. 19 Tahun 1999 tentang pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan 
Laut PP No. 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP No. 
82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran 
Air PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PP No. 101 tahun 2014 
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Pasal 21-25 
PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi tentang Dana Jaminan 
Pemulihan Lingkungan Hidup Dalam PP tersebut, diatur mengenai bentuk-
bentuk persetujuan lingkungan dan mekanisme amdal. Selain itu, partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan Amdal dan keterbukaan informasi terkait 
kegiatan usaha yang melibatkan persetujuan lingkungan juga diatur lebih 
lanjut dalam PP 22/2021.

Pengaturan tentang pengelolaan SDA dalam UU Cipta Kerja telah 
mereduksi aspek kehati-hatian. Metode perizinan yang dite- rapkan dapat 
menyebabkan eksploitasi SDA secara berlebihan dan merusak lingkungan 
hidup. Sementara itu, tanggung jawab mutlak korporasi dalam kerusakan 
lingkungan dihilangkan karena perusa- haan pemegang izin tidak lagi 
diwajibkan untuk memastikan kese- suaian kegiatan pemanfaatan ruang, 
persetujuan lingkungan, per- setujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak 
fungsi. Di sisi lain, pengawasan terhadap izin yang diberikan juga dilemahkan 
karena hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan sanksi pidana langsung 
diganti menjadi sanksi administrasi.

Dari segi perlindungan masyarakat marjinal, partisipasi ma- syarakat dalam 
penyusunan Amdal juga dibatasi, yakni hanya ma- syarakat terdampak langsung 
yang dilibatkan. Padahal, tidak ter- tutup kemungkinan ada masyarakat yang 
terkena dampaknya mes- kipun tidak langsung. Selain itu, dalam pengadaan 
tanah untuk ke- pentingan umum, UU Cipta Kerja membuka ruang konflik 
baru dengan masyarakat karena tidak ada musyawarah dalam menentu-kan 
ganti kerugian. Apabila terjadi penolakan, tanah rakyat akan tetap dirampas 
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dengan ganti rugi dititipkan di pengadilan. Seharusnya, kebijakan terkait 
SDA harus dibenahi secara menyeluruh melalui pembentukan regulasi yang 
komprehensif, men- dukung penegakkan hukum dan/atau membentuk regulasi 
yang dapat mendorong reformasi birokrasi serta memperkuat pengawasan 
sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini, seperti 
korupsi peraturan, konflik agraria, korupsi SDA, tumpang tindih kebijakan, 
tumpang tindih regulasi, dan kemiskinan rakyat. Dalam konteks peraturan 
perundang-undangan, UU Cipta Kerja yang disebut sebagai bagian dari solusi 
masalah investasi justru berpotensi membawa lebih banyak masalah.
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EPILOG
Masyarakat Cita: Harapan dan 

Praktik
Penulis: Ismail Suardi Wekke 
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Makassar

Bagi kita yang muslim, tidak hanya identitas Islam yang berpadu dalam jati 
diri kehidupan. Juga, pada saat yang sama adalah Indonesia. Bisa jadi akan ada 
peluang berpindah dari keduanya. Kini, sudah menjadi pilihan untuk dilakoni 
sepanjang usia. Proses menjadi Islam Indonesia atau Indonesia Islam, adalah 
sebuah proses yang tak akan pernah selesai.

 Di antara tonggak-tonggak kehidupan itulah kemudian ikhtiar untuk 
mewujudkan cita yang menjadi amanah sekaligus harapan bersama (Hudori, 
2001). Tidak lagi sebagai sebuah dialektika di ruang-ruang diskusi. Juga bukan 
terbatas pada ketikan media sosial atau grup percakapan yang kita gunakan 
dengan intensitas kekerapan yang meningkat atau bahkan mendominasi 
sepanjang pandemi.

 Pada seorang kader, yang sekaligus juga identitas kewargaan yang 
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diperoleh dari ber-HMI ada tanggungjawab moral sekaligus juga beban 
individual untuk menyemai masyarakat cita (Soulisa, 2018). Kalaupun itu 
tidak terwujud sama sekali, setidaknya kita sudah berusaha untuk menjadikan 
tolok ukur idealisme sebagai pagar dalam beraktivitas.

***

Inilah tugas yang diemban seorang kader. Sehingga setiap langkah yang 
dilakukan, sejatinya dalam ikhtiar menuju masyarakat cita yang menjadi 
tugasnya secara pribadi (fardhu ain) (Rustam & Hamidun, 2020). Sekecil 
apapun dan sedekat apapun langkah itu, tetap saja dipastikan untuk mencapai 
tujuan mewujudkan masyarakat cita. Sebagai langkah untuk mewujudkan 
sebuah masyarakat cita tersebut, ada beberapa hal yang harus di lakukan 
yaitu menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang mulai menudar di kalangan 
kader (Basyit, 2017). Memudarnya tradisi-tradisi ini di sebabkan oleh banyak 
faktor. Namun sebelum membahas lebih lanjut terkait faktor apa yang menjadi 
penyebabnya, perlu untuk membahas tradisi-tradisi apa yang harus dihidupkan 
kembali tersebut. 

Menghidupkan kembali tradisi roh insan akademis (Alam, 2016), 
seyogyanya sebagai akar yang menjadi ciri khas seorang kader, penting untuk 
menjadikan tradisi insan akademis ini mengakar kembali. Ini perlu karena jika 
insan akademis hanya memiliki jasad namun kehilangan ruhnya, ia tidak akan 
mampu mengbumikan nilai-nilai insan cita yang yang ingin diwujudkan oleh 
organisasi ini (Maarif, 2019).  Jika itu terjadi, maka arah menuju kegagalan 
cita-cita akan mendekati. Karakter berilmu dan berwawasan luas merupakan 
salah satu dari ciri insan cita yang harus terus menerus digaungkan (Nur & 
Makmur, 2020). Pemikiran ini senada dengan pemikiran yang dituliskan oleh 
Prof. Dr. H. Agussalim Sitompul yaitu penting bagi generasi muda sekarang 
ini berfikir (Al Asadullah & Nurhalin, 2021), karena berfikir akan menjadi 
perwakilan kesadaran, respon dan kesaksian zaman dari generasi tersebut. 
Lebih lanjut Prof. Agussalim menambahkan bahwa dengan adanya suatu 
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semangat intelektual dan kebebasan akademis yang di miliki oleh setiap kader 
akan memberi ruang kepada kader untuk memikirkan hal-hal besar dan relevan 
dengan kondisi umat disaat sekarang dan juga untuk di masa akan datang yang 
berkaitan dengan pembangunan bangsa dan negara (Afkari & Wekke, 2018). 

Selanjutnya, meguatkan karakter pencipta dalam diri seorang kader. 
Penguatan karakter pencipta ini diperlukan agar pengejawantahan 
pengetahuan tidak hanya sampai pada level teoritis yang belum mampu 
memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan umat dan negara (Mudlofir, 
2016). Dengan mewujudkan ilmu pengetahuan ke dalam suatu bentuk 
ciptaan teknologi yang mampu menawarkan dan memberi solusi terhadap 
masyarakat, akan menegaskan proporsi kader di dalam menghadapi masalah 
sosial kemasyarakatan yang bersifat solutif. Ide-ide yang di tawarkan juga 
tidak terlepas dari unsur-unsur perbaikan dan pembaharuan yang bersifat 
idenpendent, terbuka dan tidak ekslusif (Yusuf, 2014). Selain itu, di dalam 
implementasinya tetap megedepankan kemampuan akdemis dan landasan 
ajaran islam.

Kemudian, menginternalisasikan karakter pengabdi. Ini menjadi salah satu 
bagian penting di dalam upaya untuk mewujudkan sebuah masyarakat insan 
cita (Anwar, 2018). Internalisasi nilai ini penting sebagai wujud nyata kader 
terhadap pembangunan dan kemajuan bangsa. Dengan karakter mengabdi akan 
membuat kader memaknai bahwa kerja-kerja yang berorentasi pembangunan 
dan kemajuan bangsa merupakan sebuah pekerjaan yang tanpa pamrih (Muali, 
2017). Sebuah karakter yang mengedepankan keikhlasan dan persatuan 
sebagai dasarnya. Ini juga sebagai sebuah filosifi hidup untuk menebar manfaat 
dibelahan bumi manapun seorang kader itu berada. Perubahan zaman dapat 
mengubah pola pikir dan karakter seseorang kader maka internalisasi karakter 
pengabdi merupakan penting untuk mengikis unsur-unsur eksternal tersebut 
(Yesicha, 2018).
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Seterusnya adalah bernafaskan Islam. Hari ini internalisasi nilai mendorong 
banyak nilai-nilai dasar kehidupan turut sama bertransformasi (Guru, 2020). 
Nilai-nilai eksternal yang berasal dari batas-batas wilayah negara di anggap 
sesuatu yang menarik untuk diadopsi dan di baurkan dengan nilai-nilai yang 
lokal bermasyarakat kita. Lucunya jika sesuatu yang dekat dengan nilai-nilai 
eksternal tersebut malah dianggap yang harus diutamakan dibandingkan 
dengan nilai-nilai keberislaman (Qomar, 2015). Karena itu nilai bernafkan 
Islam seharusnya tidak bisa digoyangkan oleh nilai apapun karna ia merupakan 
pondasi terhadap kehidupan kita sebagai seorang kader. Nilai bernafaskan 
islam harus menjadi roh di dalam semua aktivitas yang di lakukan agar nilai 
keberislaman dalam melakukan aktivitas mengandung unsur baik dan buruk 
(SURYATI, 2018).  Jika baik untuk kemaslahatan umat maka di lakukan dan 
jika mengandung nilai keburukan maka di hindari karna akan menciptakan 
bencana.

Kemudian adalah karakter bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat 
adil makmur yang di ridhai Allah SWT. Sebagai upaya untuk mewujudkan 
masyarakat yang diciptakan, karakter yang ke lima ini merupakan sebuah 
bentuk pertanggungjawaban kepada sang pencipta terhadap semua upaya yang 
dilakukan di dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara 
(Sultoni, 2016). Ini berarti bahwa seorang kader menyadari bahwa semua 
tindakan yang di lakukannya merupakan bentuk pengabdiannya kepada Allah 
SWT semata tidak kepada yang lain. Karakter ini akan mampu membentuk 
sebuah masyarakat yang selalu menyadari semua yang di lakukan nya 
merupakan upaya untuk mendapatkan ridhai Allah SWT (Widayat, 2014). 

Namun harus disadari bahwa tidak mudah untuk mewujudkan masyarakat 
cita tersebut. Beberapa faktor eksternal dan internal mempengaruhi seperti 
sebagai berikut:

Faktor eksternal. Pada bagian ini termasuk internasionalisasi nilai 
yang mengeser pola fikir kader yang membuat upaya-upaya kader menjadi 
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terhambat (Jamaludin, Brata, Fitrayadi, Manullang, Salamun, Fadilah, & 
Moad, 2021).  Internasionalisasi nilai yang dimaksud adalah jika nilai-
nilai global tidak berjalan harmonis dengan nilai-nilai lokal yang akan 
mengakibatkan value distraction (distraksi nilai). Selain dari internasionalisasi 
nilai, terjadinya imperilisme senyap (silence imperialism) (Lumintang, 2019). 
Hal ini terjadi tanpa kita sadari yang menjadi duri dalam daging di dalam 
perjuangan mewujudkan tujuan yang ingin di capai. Kita merasa merdeka 
namun sejatinya adalah kita setiap hari berada di dalam jajahan asing melalui 
cengkraman kekuasaan mereka terhadap kebijakan negara dan struktur 
kekuasaan melalui bantuan-bantuan dan kerjasama-kerjasama yang di lakukan 
dalam konteks bernegara (Kirom, 2020). Namun tidak semua bantuan dan 
kerjasama berorentasi demikian tapi dalam pandangan realis, tidak ada makan 
siang yang gratis. Bayaran makan siang dapat di lakukan di dalam bentuk yang 
lain di masa akan datang yang bentuknya bisa saja berupa mengadai sumber 
daya kepada mereka. Hal-hal seperti ini merupakan aspek penting yang perlu 
menjadi perhatian para kader agar mewujudkan masyarakat cita dapat di 
wujudkan.

Selanjutnya adalah faktor internal. Faktor ini dapat berasal dari dalam 
organisasi ini salah satunya adalah lemahnya militansi kader terhadap 
semangat perjuangan (Imansyah, 2012). Tidak dapat di nafikan bahwa 
di seluruh Indonesia persoalan ini menjadi momok tersendiri. Ini dapat 
dipegaruhi oleh kurangnya pengawasan kegiatan berorganisasi dalam bentuk 
keberlanjutan program-program kader yang membuat banyak waktu yang 
di isi dengan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas yang tidak bermanfaat 
(Risqi & Perwira, 2021) (Rahayu, 2021). Selanjutnya adalah tidak mampu 
menghadapi perubahan zaman yang membawa banyak tranformasi nilai yang 
menyebabkan kebingungan bagi kader. Tanpa filter nilai akan menyebabkan 
seorang kader tergerus dan memudar nilai kekaderan nya.

Oleh karna itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang diciptakan 
adalah penting untuk seorang kader berpegang terhadap 5 kualitas insan cita di 
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manapun mereka berada. Selain itu, penting juga untuk dapat menghadapi dan 
mempersiapkan diri dengan internasionalisasi nilai dan transformasi nilai yang 
dapat menjadi dua sisi mata pisau yang dapat meukai dan memberi manfaat.

Artikel ini menunjukkan bahwa dalam sebagai masyarakat insan cita 
mempunyai ideologi dalam membangun kepeminpinan kepemudaan 
(Simangunsong, Hanafiah & Purwoko, 2019). Disisi lain lain dalam 
menciptkan kader insan cita mempunya model Pendidikan politik Himpunan 
Mahasiswa Islam (HMI) (Ilham, Hasrul, & Dewi, 2020). Dikemukan pula 
oleh (Hasdiansyah, & Suryono, 2016) bahwa masyarakat insan cita perlunya 
evaluasi program pelatihan dalam meningkatkan sumber daya manusia. 
Ditegaskan pula oleh (Bisma, 2017) bahwa organisasi eksta kampus islam 
perlu memandang tantang wacana prospek demokrasi dan relasi negara dan 
agama.

Pada artikel lain (Cahyani, & Sari, 2021) bahwa pemberdayaan perempuan 
khususnya korps HMI-Wati dinilai penting untuk mencapai lima insan cita. 
Selanjutnya menurut (Soulisa, 2018) dalam mewujudkan masyarakat insan 
cita diperlukan sikap keberagamaan dalam kemajemukan. Oleh (Siregar, Djati, 
& Pudjiatmoko, 2019) dalam mewujudkan insan cita HMI agar berpikir luas 
dan jauh kedepan dan menghindari tindakan vandalism dan kekerasan. Oleh 
karena itu, maka untuk mewujudkan masyarakat insan cita perlu pendekatan 
kepemudaan, Pendidikan politik, peningkatan sumber daya manusia dan 
menghindari Tindakan kekerasan.

Akhirnya artikel ini menegaskan bahwa dalam mewujudkan masyarakat 
insan cita tidak terlepas dari proses pembedyaaan semua elemen baik pemuda 
dan semua stakeholder yang dapat menjembatani terciptanya lima insan cita 
sebagaimana yang dicita-citakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam bukan 
hanya sekedar harapan akan tetapi juga sejalan dengan praktiknya.

Yakin Usaha Sampai.
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