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1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana
dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1
(satu)
bulan
dan/atau
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Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil pelangaran hak cipta terkait sebagai
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
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KATA PENGANTAR

Dr. H. Furtasan Ali Yusuf, SE., S.Kom., MM.
Rektor Universitas Bina Bangsa

Seraya memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah
SWT., atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga buku ini
dapat diselesaikan. Hanya kepada-Nya kami memohon
pertolongan dan kemudahan dalam segala urusan. Allahumma
Salli ‘ala Muhammad, Shalawat dan salam penulis panjatkan
kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat dan kaum muslimin muslimat yang
mengikuti jejak tingkah lakunya sampai akhir zaman.
Alhamdulillah, buku Karya Dosen dan Mahasiswa
Universitas Bina Bangsa patut mendapatkan apresiasi yang tinggi,
yang berjudul “Berangkat dari Hati, Semangat untuk
Mengabdi: KKM-Tematik Uniba 2021 Desa Padasuka
Kecamatan Baros Kabupaten Serang”, didasarkan pada prinsipprinsip di dunia pengabdian yang mempromosikan mahasiswa
pada kesetaraan, dan keadilan. Selain itu, seorang Dosen dan
Mahasiswa juga melakukan fungsi sebagai fasilitator dalam
bentuk pelayanann untuk masyarakatnya.
Namun demikian, secercah harapan dari kompleksitas
permasalahan di atas terdapat di dalam buku yang ada di hadapan
para pembaca. Buku yang ditulis oleh Khaeruman, ST., MM.,
CHRA, Hafidz hanafiah, S.Si., MM., CMA, CMP., dan Peserta
KKM Kelompok 12 UNIBA 2021, meskipun masih awal bagi
siapa pun yang hendak menjadikan referensi.
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Penulis menyuguhkan gagasan-gagasan baru mulai dari
aspek paradigma ilmu pengetahuan hingga bagaimana membenahi
infrastruktur pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan Demikian, kami berharap, semua pihak dapat
mendukung kebijakan ini. Kepada para pengabdi, kami ucapkan
selamat berkarya dan berinovasi dan semoga dapat memanfaatkan
buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih
perlu ditingkatkan mutunya, dengan harapan semoga dapat
berkontribusi bagi pengembangan pendidikan dan pengorganisasian pelaku UMKM dan disemua lembaga Pendidikan, Sosial,
Pemerintahan, dan Kesehatan.

Agustus 2021
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KATA PENGANTAR

Drs. Abdul Rauf Chaerudin, M.M.
Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M) Universitas Bina Bangsa

Dengan mengucapkan puji dan syukur setinggi-tingginya
kepada Allah SWT, kami menyambut gembira atas Karya Ilmiah
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul: “Berangkat
dari Hati, Semangat untuk Mengabdi“ oleh Dosen Pembimbing
Lapangan (DPL) dan Mahasiswa peserta KKM Kelompok 12 di
Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang - Banten,
pada Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik Universitas Bina
Bangsa tahun 2021.
Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah
SAW, para sahabat dan umatnya yang senantiasa mengikuti
ajarannya sampai hari kiamat.
Sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan
Mahasiswa peserta KKM Kelompok 12 tersebut yang diharapkan
menjadi intelektual yang bervisi global, Karya Ilmiah Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM) ini telah memadai untuk digunakan
bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Bina Bangsa dan
kalangan ilmuwan umumnya. Tentu saja sebagai inovator
kemajuan sains dan teknologi, Dosen Pembimbing Lapangan
(DPL) dan Mahasiswa peserta KKM harus terus mencari dan
melengkapi referensinya, sehingga memiliki pengetahuan dan
sikap yang komprehensif dan universal terhadap kemajuan
tersebut.
Atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LP2M) Universitas Bina Bangsa, kami mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Khaeruman, ST,
viii
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MM. CHRA, dan Bapak Hafidz Hanafiah, S.Si, MM, CMA.,
CMP., serta para Mahasiswa peserta KKM Kelompok 12 yang
telah berupaya dalam mewujudkan karya ilmiah Pengabdian
kepada Masyarakat (PKM) dengan judul : “Berangkat dari Hati,
Semangat untuk Mengabdi“ ini. Kami berharap karya ini
merupakan awal kebangkitan tradisi penyusunan karya ilmiah
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada kegiatan Kuliah
Kerja Mahasiswa (KKM) Tematik yang sekaligus juga pada Karya
Ilmiah Dosen pada Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), dan
pembuatan karya ilmiah lainnya bagi para dosen, sehingga
menjadi dosen dan mahasiswa yang berkualitas, yang pada
gilirannya akan meningkatkan pula kualitas Karya Ilmiah
Universitas Bina Bangsa.
Akhirnya semoga karya ilmiah Pengabdian kepada
Masyarakat (PKM) ini berguna bagi Civitas Akademika
Universitas Bina Bangsa pada khususnya dan bagi masyarakat
pada umumnya.

Agustus 2021
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KATA PENGANTAR

Asep Saepudin
Kepala Desa Padasuka Kec. Baros Kab. Serang

Seraya memanjatkan puji dan syukur kekhadirat Allah
SWT., atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga buku ini
dapat diselesaikan. Hanya kepada-Nya kami memohon
pertolongan dan kemudahan dalam segala urusan. Allahumma salli
‘ala Muhammad, Shalawat dan salam kami panjatkan kepada
junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta
keluarga, sahabat dan kaum muslimin muslimat yang mengikuti
jejak tingkah lakunya sampai akhir zaman. Beliau telah
memberikan arahan dan petunjuk pada jalan yang benar dalam
berfikir dan berbuat dalam mengisi kehidupan ini.
Buku ini menjabarkan tentang kajian komparasi yang
merupakan hasil pengabdian secara langsung kepada masyarakat
di Desa Padasuka serta dilakukan analisis data secara kualitatif.
Pada buku ini membahas secara konsep beberapa bidang
kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 bidang, yaitu: (1)
Pendidikan dan Keterampilan, (2) Bidang Ekonomi dan UMKM
Koperasi Ekonomi Kreatif, (3) Bidang Keagamaan, (4) Sosial
Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, (5) Pemerintahan Desa
dan Pelayanan Masyarakat, (6) Teknologi Tepat Guna (Pertanian)
Dan Teknologi Informasi, (7) Hukum dan Penyuluhan Kesadaran
Hukum, (8) Kesehatan dan Pencegahan Covid-19.
Pada bagian terakhir berisi tentang Implementasi dari
permasalahan-permasalahan dan kegiatan pada bidang-bidang
tersebut di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang.
Adapun kekuatan dari buku ini bisa digunakan sebagai
referensi baik instansi pemerintahan maupun akademisi terkait
x
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permasalahan seputar pengabdian. Sehingga bisa menjadi saran
kebijakan di masa yang akan datang.
Sedangkan kelemahan nya terletak pada waktu pengabdian
yang singkat serta studi kualitatif yang hanya sebagai narasi
deskriptif. Sebaiknya data dilakukan kuantitatif agar data yang
ditampilkan lebih spesifik hasilnya. Akan tetapi semua terletak
pada konsep pengabdian dan waktu kegiatan.

Serang, Agustus 2021
Kepala Desa Padasuka

Asep Saepudin
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PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, Kelompok Kuliah Kerja Mahasiswa, dalam hal ini, Dosen
Pembimbing Lapangan (DPL) dan Tim KKM LPPM Universitas
Bina Bangsa Banten Kelompok 12 Desa Padasuka Kecamatan
Baros, telah mengevaluasi kegiatan penulisan buku referensi
sebagai bentuk dari pembahasan kegiatan penelitian dan
pengabdian masyarakat.
Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan bentuk salah satu Tri
Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat,
Program ini dilakukan mahasiswa perguruan tinggi. Dengan
adanya program ini mahasiswa diharapkan mampu menempatkan
diri dan memberi motivasi kepada masyarakat didalam penerapan
pengetahuan yang diterima melalui bangku perkuliahan serta
mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman
tentang fenomena yang terjadi pada masyarakat dewasa ini. Tri
Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian
dan pengabdian pada masyarakat merupakan satu kesatuan yang
utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
merupakan suatu kegiatan yang sudah diprogramkan oleh suatu
lembaga perguruan tinggi. Dengan demikian Kuliah Kerja
Mahasiswa (KKM) merupakan implementasi dari salah satu
amanat Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pengabdian pada
Masyarakat serta (KKM) memiliki manfaat dan tujuan yang
sangat besar bagi kelangsungan kehidupan masyarakat,sehingga
program Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) akan mendapatkan
pengetahuan serta pengalaman langsung yang diperoleh
mahasiswa selama mengikuti proses Kuliah Kerja Mahasiswa
(KKM) Tersebut.
Buku berjudul : Berangkat dari Hati, Semangat untuk
Mengabdi: KKM-Tematik Uniba 2021 Desa Padasuka
Kecamatan Baros Kabupaten Serang ini kami susun dalam rangka
menjawab persoalan diatas. Penyusunan hasil pemikiran dari
Dosen Pembimbing Lapangan dan Peserta KKM Universitas Bina
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Bangsa di Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang
yang disajikan dalam buku ini yang mumpuni yang diatur
sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi standar buku
referensi.
Saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan dosen,
mahasiswa dan pembaca sekalian dengan senang hati kami sangat
harapkan. Akhir kata semoga buku ini dapat bermanfaat
sebagaimana yang diharapkan.

Serang,

Agustus 2021
Penulis,

Khaeruman, ST., MM., CHRA.
Hafidz Hanafiah, S. Si., MM., CMA., CMP.
Kelompok 12 KKM Tematik Uniba 2021
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BAB 1
SEPUTAR KEGIATAN DAN
PROGRAM KKM TEMATIK
- Khaeruman, ST. , MM. , CHRA -

Kuliah Kerja Mahasiswa merupakan bentuk salah
satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada
masyarakat, Program ini dilakukan mahasiswa perguruan
tinggi.

Sumber : Dokumen Kelompok 12 KKM UNIBA

Dengan adanya program ini mahasiswa diharapkan
mampu menempatkan diri dan memberi motivasi kepada
masyarakat didalam penerapan pengetahuan yang diterima
melalui bangku perkuliahan serta mahasiswa dapat
memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang fenomena
yang terjadi pada masyarakat dewasa ini. Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan
pengabdian pada masyarakat merupakan satu kesatuan yang
utuh dan tidak dapat dipisahkan. Kuliah Kerja Mahasiswa
(KKM) merupakan suatu kegiatan yang sudah diprogramkan
oleh suatu lembaga perguruan tinggi. Dengan demikian
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan implementasi
dari salah satu amanat Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu
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Pengabdian pada Masyarakat serta (KKM) memiliki manfaat
dan tujuan yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan
masyarakat,sehingga program Kuliah Kerja Mahasiswa
(KKM) akan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman
langsung yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti
proses Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tersebut.
Keharmonisan yang terjalin antara masyarakat,
masyarakat dengan perangkat desa, perangkat kesehatan dan
perangkat kependidikan menggugah mata anggota tentang
indahnya Indonesia dan dengan pembahasan ini dapat
memperkenalkan Desa Padasuka kepada khalayak ramai serta
bermanfaat agar dapat menangkap maksud dari pembahasan.
Dalam melaksanakan programnya, tentu saja mahasiswa
banyak memiliki kekurangan, baik dalam bersikap, bertutur,
ataupun adanya kekurangan dalam menjalankan program. Apalagi,
dalam waktu kurang lebih 40 hari merupakan waktu yang cukup
sempit untuk melakukan suatu pemberdayaan masyarakat. Namun,
pada hakikatnya para mahasiswa tengah belajar kepada segenap
warga Desa Padasuka Kecamatan Baros. Tim mahasiswa telah
berusaha memberikan yang terbaik untuk Desa Padasuka, suatu
bentuk kontribusi untuk Indonesia.
A. Bentuk Kegiatan
Berdasarkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, program
pengabdian kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi lima
bentuk, sebagai berikut:
1. Pendidikan pada Masyarakat
Kegiatan pendidikan pada masyarakat dapat berbentuk
pendidikan nonformal dalam rangka pendidikan kesinambungan (contuining education). Pelaksanaan dapat dilakukan
dalam berbagai jenis, baik yang bersertifikat maupun yang
tidak. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat
meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus, penyuluhanpenyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi, proyek-proyek,
percontihan, dan demonstrasi seperti pameran.
2. Pelayanan pada Masyarakat
Pelayanan pada masyarakat di sini ialah pemberian
pelayanan secara profesional oleh perguruan tinggi kepada
4

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

masyarakat yang memerlukannya. Pelayanan profesional yang
dimaksud, bukan penelitian ilmiah tetapi lebih berupa
pekerjaan rutin yang penanganannya perlu oleh tenaga
profesional.
Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang
termasuk dalam bentuk pelayanan pada masyarakat meliputi
konsultasi, bimbingan karier, pelayanan olah raga, pembinaan
kesadaran terhadap lingkungan hidup, pembinaan koperasi,
pembinaan kewiraswastaan dan sumber daya, pelayanan
rintisan dalam bentuk-bentuk keahlian khusus dan sejenisnya.
3. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
Kuliah kerja mahasiswa merupakan bentuk kegiatan
pada masyarakat yang bersifat khusus karena dalam kuliah
kerja mahasiswa Dharma pendidikan dan penelitian dipadukan
ke dalamnya serta melibatkan sejumlah mahasiswa dan staf
pengajar yang banyak. Jenis-jenis program pengabdian pada
masyarakat yang termasuk dalam bentuk program kuliah kerja
mahasiswa meliputi bidang kewiraswastaan (ekonomi), sarana
dan prasarana, produksi, pendidikan, sosial budaya, akuntansi
dan kependudukan, serta kesehatan.
4. Pengembangan Wilayah Secara Terpadu
Pengembangan wilayah secara terpadu merupakan
bentuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang
menghasilkan konsep atau pola perencanaan pembangunan
wilayah secara terpadu dan bersifat komprehensif yang secara
langsung menunjang proses pembangunan. Untuk melaksanakan kegiatan semacam ini fakultas memiliki ahli yang
telah memiliki ilmu pengetahuan secara baik, dan dapat
menghimpun berbagai ahli untuk bekerja sama secara baik, dan
bekerja sama secara interdisipliner dan multidisipliner.
Jenis-jenis program pengembangan wilayah secara
terpadu yaitu kerjasama antara fakultas dengan pemerintah
daerah dalam rangka perumusan masalah pembangunan,
kerjasama antara fakultas dengan pemerintah daerah dalam
memecahkan
masalah-masalah
pembangunan
secara
komprehensif dalam kegiatan-kegiatan nyata, kerjasama nyata,
kerjasama dalam membina masyarakat pedesaan.
5. Pengembangan Hasil Pengabdian
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Karena semua hasil pengabdian terjadi dalam bentuk
yang siap untuk dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat, perlu ada upaya-upaya untuk mengembangkan
hasil pengabdian tersebut menjadi produk baru yang lebih siap
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk hasil
pengembangan itu dapat berupa pengetahuan terapan atau
teknologi yang siap pakai dan hasilnya dirasakan oleh
masyarakat pemakai.
Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat yang
berbentuk program pengembangan hasil penelitian meliputi
program kaji tindak atau action research, program yang
dikembangkan dari hasil penelitian sehingga menghasilkan
produk baru yang berupa pengetahuan terapan, atau teknologi
dan seni siap pakai.
B. Mengabdi untuk Desa
Mereka yang mengabdi adalah mereka yang meluangkan
waktunya, kenyamanannya serta tenaga dan pikiran mereka
untuk mengabdi kepada masyarakat berharap dapat membantu
memerikan bantuan yang mampu mereka berikan demi
kebahagiaan bersama.
Mereka adalah mahasiswa Universitas Bina Bangsa dari
berbagai program studi dan dengan latar belakang yang berbeda,
bersama menyatukan pendapat pandangan dan tujuan.
Beranggotakan 18 mahasiswa. Kelompok KKM ini adalah
kelompok yang ditekankan untuk kreativitas dan mengembangkan
dari berbagai bidang, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Kemudian, ketika KKM adalah hal utama yang harus
dilakukan setiap anggotanya adalah mengesampingkan
egonya masing-masing karena anggota KKM adalah
mahasiswa dengan berbagai latar belakang serta fokus
pendidikan yang berbeda, kalau egonya kuat maka
programnya gak akan berjalan, dan sebaliknya jika ego
dikesampingkan dan saling bertukar pikiran dengan baik
maka program akan berjalan dengan baik dan bermanfaat
bagi semua.
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C. Program Kerja Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)
Metode Pemberdayaan
1. Aset Based Community Development (ABCD)
Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan Asset
Based Community Development (ABCD) merupakan sebuah
pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek
asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.
Masyarakat adalah asset berharga bagi suatu wilayah yang bisa
dikembangkan dan diberdayakan dengan semaksimal mungkin.
Metode Asset Based Community Development (ABCD) sebagai
sebuah pendekatan pemberdayaan digunakan berbasis pada
memunculkan kekuatan/potensi wilayah dan masyarakat
dampingan serta perlunya usaha bersama untuk mewujudkan
kekuatan tersebut (Appreciative inquiry).
Maka untuk melakukan hal tersebut, pendamping harus
mengawali kegiatan-kegiatan di lapangan dengan melakukan
apresiasi hal-hal terbaik yang ada di masyarakat melalui
kegiatan observasi dan interview kepada masyarakat,
merumuskan dan merancang impian, merencanakan tindakan,
melakukan tindakan yang berbasis pada hal-hal yang
diapresiasi. Oleh karena itu, pendekatan Asset Based
Community Development (ABCD) berbasis pada langkah
berikut:
a. Discovery,
yaitu
upaya
bersama
masyarakat
mengidentifikasi dan merumuskan potensi wilayah yang
mampu menjadi penggerak perubahan.
b. Dream, yaitu membayangkan dan atau memimpikan
capaian-capaian yang akan dihasilkan dari proses
identifikasi potensi dan asset sehingga melalui mimpi dan
harapan tersebut dapat membangun spirit dan skala prioritas
capaian yang akan dilakukan.
c. Design, yaitu merancang kegiatan yang bisa dilaksanakan
bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan
mimpi bersama tersebut dengan menggunakan modal dan
asset yang ada.
d. Destiny, yaitu menetapkan langkah kerja sebagai tindak
lanjut untuk melaksanakan program kegiatan dan berusaha
mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai.
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e. Refleksi Dan Evaluasi, yaitu kegiatan refleksi dan evaluasi
atas setiap capaian yang telah dilakukan, potensi tambahan
yang muncul dan membaca kemungkinan tingkat
kesuksesan kegiatan. Melalui kegiatan ini, setiap
pendamping akan memahami hal yang perlu ditingkatkan
dan perlu dibenahi dengan baik.
2. Langkah-Langkah
Langkah teknis yang harus dilakukan peserta KKMTematik UNIBA 2021 Kelompok 12 di Desa Padasuka sebagai
pendamping masyarakat adalah melakukan observasi dan
interview dalam rangka membuat road map mimpi desa.
D. Regulasi tentang Pengabdian kepada Masyarakat
Regulasi mengenai PKM sudah cukup banyak diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 11
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat
(PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. PKM tersebut
dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya
akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika
serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada
masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau
untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
tersebut mengatur tentang PKM dalam hal definisi (Pasal 1 angka
11), cakupan PKM, hasil PKM dan penghargaan (reward)
terhadap PKM yang dipublikasikan pada jurnal nasional atau
internasional (pasal 47), kerjasama PKM antarperguruan tinggi
dan antaraperguruan tinggi dan dunia usaha, dunia industri,
masyarakat (Pasal 48) dan dengan dunia internasional (Pasal 49).
Kemudian dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
TinggiPasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa perguruan tinggi
memiliki otonomi dalam mengelola kegiatan PKM sehingga setiap
PT dapat menerapkan norma, kebijakan operasional serta
pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Lebih rinci lagi
8
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Permen Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi menjelaskan secara detail tentang
standar minimal yang wajib dipenuhi oleh perguruan tinggi di
dalam rangka menjalankan kegiatan PKM yang terdiri dari standar
hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar
pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan
standar biaya. Seluruh standar PKM tersebut yang jumlahnya ada
8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen
Ristekdikti tersebut menjadi acuan bagi perguruan tinggi di
Indonesia. Di lingkungan Kementerian Agama, PKM dirumuskan
dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 55 Tahun 2014
tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 1
angka 3 menyebutkan bahwa PKM adalah kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
untuk
memajukan
kesejahteraan,
memberdayakan
dan
memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial
demi mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan Hak Asasi
Manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rumusan dalam PMA ini sedikit berbeda dengan UU
Nomor 12 Tahun 2012, PP Nomor 4 tahun 2014 dan Permen
Ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. Perbedaan itu terletak pada
sasaran PKM yang juga mencakup keadilan sosial dan penjaminan
HAM. Perbedaanitu juga perlu dimaknai bahwa Peraturan Menteri
karena posisinya berada di bawah undang-undang sudah
semestinya memberi cakupan yang sedikit lebih luas dari undangundang yang ada di atasnya. Beranjak dari itu, Keputusan Dirjen
Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan
Islam mengatur lebih teknis mengenai PKM yang diatur di dalam
PMA Nomor 55 Tahun 2015. Menurut Keputusan Dirjen, yang
dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah
“Kemitraan Universitas-Masyarakat” (University Community
Engagment). Istilah ini digunakan untuk menyelaraskan dengan
istilah yang digunakan oleh UU 12 Tahun 2012 dan PMA 55
Ttahun 2014, yang esensinya adalah kemitraan yang setara antara
universitas dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU 12
tahun 2012, khususnya pasal 47, 48 dan 49, lingkup mengabdian
kepada masyarakat mencakup bidang ilmu yang dikembangkan
oleh masing-masing perguruan tinggi. Oleh karena itu, dalam
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rangka menjalankan amanat UU, penting sekali perguruan tinggi
melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan paradigma
baru.
E. Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Berdasarkan uraian di atas, program kegiatan PKM
diarahkan untuk mendorong terciptanya kemitraan Universitas
Bina Bangsa dengan Masyarakat yang dalam istilah peraturan
Dirjen Pendis di atas dinamakan sebagai Kemitraan Universitas
Masyarakat (University Community Engagment). Kemitraan
Universitas Bina Bangsa dengan masyarakat dapat dilakukan
dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan (di luar Kemenag),
Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dunia
usaha, bantuan negara, organisasi kemasyarakatan berbadan
hukum dan tidak berbadan hukum dan perorangan dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Mengacu kepada Tujuan
PKM dari kegiatan KKM-Tematik Universitas Bina Bangsa telah
ditetapkan berbagai kebijakan terkait dengan PKM yaitu mengenai
kualitas dan kuantitas PKM yang diselenggarakan oleh dosen dan
mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahun dan
melaksanakan berbagai bentuk kegiatan PKM yang lebih variatif
sebagaimana diamanatkan. Akhirnya, program PKM akan
bermuara pada tergeraknya seluruh mitra kampus sebagaimana
disebut di atas di dalam memberikan pendanaan dan pembiayaan
guna lahirnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera.
E. Observasi Asset dan Potensi Wilayah
Observasi Asset dan Potensi Wilayah adalah pengkajian
terhadap lokasi kegiatan yang dilakukan secara partisipatif
(bersama-sama). Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh mahasiswa
masing-masing kelompok KKM sebelum pelepasan ke lapangan
dan dapat dilanjutkan pada waktu setelah pelepasan jika dirasa
data yang dibutuhkan kurang. Bentuk kegiatan ini bertujuan untuk
mencari data melalui kegiatan:
1. Observasi.
Observasi merupakan kegiatan pencarian data yang
dilakukan dengan cara mengamati obyek dan wilayah yang
akan dijadikan lokasi dampingan. Observasi dilakukan untuk
memahami tentang fenomena sosial yang ada di lapangan dan
10
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menjadi bahan informasi dan pengetahuan untuk melakukan
penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini juga akan
bermanfaat untuk melatih kepekaan dan empati bagi setiap
personal dan tim sehingga menjadi modal bagi pelaksanaan
kegiatan yang akan direncanakan.
Observasi harus dilakukan dengan matang oleh tim
sehingga terserap fenomena dan informasi dari masyarakat
dampingan. Informasi dan pengetahuan yang didapat kemudian
harus dicatat, direkam dan didokumentasikan untuk membuat
rumusan program pada tahap selanjutnya. Observasi
difokuskan kepada:
- Mapping asset (pemetaan asset dan potensi) sumber daya
alam. Pemetaan asset dan potensi sumber daya alam
merupakan sebuah cara yang bertujuan untuk memahami
lokasi pendampingan tertentu yang bertujuan untuk
mengidentifikasi dan memahami asset dan potensi wilayah
yang menjadi lokasi kegiatan. Kegiatan pemetaan dalam
KKM Mengabdi ini dapat dilakukan dengan metode 5M
(melihat, memperhatikan, menyimak, menganalisis,
menyimpulkan) atas kondisi wilayah sesuai dengan isu dan
sasaran pengabdian/pendampingan.
- Observasi asset dan potensi sumber daya sosial dan
masyarakat yang disesuaikan dengan isu dan sasaran di
lokasi pengabdian/pendampingan. Kegiatan ini dilakukan
dengan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi
masyarakat di lokasi pengabdian/pendampingan dengan
merujuk pada sumber (stake holder) masyarakat setempat
yang dapat memberikan informasi, baik dari pemerintah
desa, tokoh masyarakat atau informan tertentu yang sesuai
dengan bidang dan tujuan yang ingin dicapai.
- Observasi asset, potensi dan akses fasilitas umum dan
pelayanan yang disesuai dengan isu dan sasaran
pengabdian.
2. Interview.
Interview merupakan kegiatan pencarian data yang dilakukan
dengan cara wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
terkait dengan isu dan sasaran pengabdian dengan tujuan agar
pengabdi/pendamping dapat mengidentifikasi informasi datadata yang dibutuhkan di lokasi pengabdian/ pendampingan.
Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi
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G. Appreciative Inquiry
Appreciative Inquiry adalah sebuah proses yang dilakukan
pendamping/pengabdi untuk mendiskusikan data yang diperoleh
pada proses sebelumnya dengan menekankan pada temuan data
yang berpotensi akan sukses dilakukan bersama-sama masyarakat
dan merupakan peluang dalam membangun perubahan positif.
Kegiatan ini bersumber dari data yang diperoleh dari observasi
dan interview, disuguhkan dalam bentuk cerita (story tilling) yang
diambil dari data observasi dan memiliki peluang kesuksesan
kolektif. Tujuan utama appreciative inquiry adalah untuk
membangun komunitas melalui kegiatan mengapresiasi atas
potensi dan apresiasi atas anggota masyarakat dan wilayah. Untuk
mewujudkan pola appreciative inquiry, berikut langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh pendamping/pengabdi:
1. Discovery yaitu kegiatan yang dilakukan pengabdi berupa
mengidentifikasi dan merumuskan kekuatan dan potensi yang
dimiliki komunitas/lokasi pengabdian serta aktor yang akan
dan mampu menjadi penggerak di masyarakat. Dalam kegiatan
ini, kelompok KKM bersama masyarakat berusama
merumuskan siapa saja aktor yang memiliki kekuatan dan
potensi untuk menjadi penggerak perubahan sesuai dengan isu
dan sasaran KKM-Tematik Universitas Bina Bangsa Tahun
2021.
2. Dream yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKM
dengan cara membangun mimpi dan harapan atas setiap
temuan dalam observasi dan dicanangkan akan menjadi
program kerja. Kegiatan ini diharapkan mampu membangun
spirit dan skala prioritas capaian yang akan dilakukan.
3. Design yaitu kegiatan yang dilakukan peserta KKM bersama
dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan Pihak stakeholders
(aparatur desa, tokoh masyarakat, dll) berupa merancang
kegiatan-kegiatan yang terkait isu pengabdian yang mungkin
dapat dilaksanakan berdasar pada asset dan potensi yang
dimiliki masyarakat dan lokasi pengabdian. Dalam kegiatan
ini, peserta juga membuat rancangan kegiatan dan mimpi desa
dalam beberapa tahun kedepan sebagai rekomendasi capaian
secara maksimum.
4. Destiny yaitu kegiatan yang dilakukan peserta KKM dan
dikonsultasikan kepada DPL dan pihak terkait di lokasi berupa
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menetapkan langkah kerja sebagai upaya tindak lanjut dalam
pelaksanaan program kegiatan, serta berusah untuk
mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai.
Monitoring, Evaluasi dan Refleksi Monitoring dan
evaluasi kinerja peserta KKM dilakukan terhadap kinerja individu
dan Tim/kelompok dari setiap tahapan-tahapan yang dilakukan
dari awal kegiatan sampai akhir atas kegiatan yang telah
dilaksanakan. Evaluasi dan refleksi kegiatan juga dapat dilakukan
dengan melakukan hiering dalam bentuk pengumpulan informasi
untuk mengetahui tanggapan dan persepsi mitra kerja dan
masyarakat atas kegiatan tim. Dalam kegiatan ini, peserta KKM
dan DPL diharapkan membuat matriks capaian dan hasil serta
rekomendasi-rekomendasi atas kegiatan yang belum tercapai.
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BAB 2
PENDIDIKAN
- Defi Mugfiroh A. Pendahuluan
Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan,
keterampilan, dan kebiasaan dari kelompok orang yang dari satu
generasi ke generasi berikutnya melalui pelatihan, atau penelitian.
Menurut J. J Rousseau (2003) menjelaskan bahwa “Pendidikan
merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada
masa kanak-kanak, akan tetapi membutuhkannya pada masa
dewasa”. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang
lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan bisa
terjadi di sekolah dan juga bisa terjadi di rumah dimana manusia
tetap mendapatkan pengajaran. Pendidikan dimulai dari sejak dini
dimana pendidikan yang paling pertama dan paling utama adalah
dilingkungan tempat tinggal kita. Dalam keluarga orang tua lah
yang bertanggung jawab di dalamnya. Pada masa itulah peletakan
pondasi belajar harus tepat dan benar. Sekolah adalah fase kedua
dari pendidikan pertama dalam keluarga, karena pendidikan
pertama dan utama diperoleh dari keluarganya. Pendidikan
merupakan usaha yang sudah direncanakan untuk mewujudkan
proses belajar dan suasana belajar untuk menciptakan peserta
didik yang aktif dan mampu mengembangkan potensi diri peserta
didik sehingga berguna bagi, masyarakat, bangsa dan negara (UU
No. 20 Tahun 2003)
Menurut P. H. Coombs (1968) Dalam proses pendidikan
sangat diperlukan komponen-komponen pendidikan. Komponen
berarti bagian dari sebuah sistem yang memiliki fungsi dalam
berlangsungnya suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan.
Komponen pendidikan adalah bagian-bagian dari sistem proses
pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau tidaknya
proses pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yaitu peserta
didik. Fenomena virus yang sedang terjadi yaitu virus corona
(Covid-19) kini tengah mengganggu dunia pendidikan. Hal ini
telah diakui oleh organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan
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Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO). bahwa
wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan.
Banyak siswa yang terganggu kegiatan sekolahnya di
seluruh dunia. Di Indonesia 2/4 melihat pemandangan. Berbagai
macam kegiatan pendidikan yang diliburkan sehingga
mengganggu kegiatan pembelajaran. Anak-anak belajar untuk
belajar dirumah masing-masing contohnya pembelajaran secara
berani sampai waktu yang belum ditentukan. Hingga saat ini
kondisi penyebaran virus tersebut masih ada. Jika kondisi ini terus
meningkat, maka sudah bisa dipastikan terhadap sektor pendidikan
juga akan meningkat. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah
efek jangka panjang.
Para peserta didik secara otomatis akan merasakan
keterlambatan dalam proses pendidikan yang dijalaninya. Hal
tersebut dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan
peserta didik di masa yang akan datang. Apalagi Covid-19 ini
tidak segera berakhir. Dengan kebijakan pemerintah tentang
penundaan sekolah-sekolah di Negara-negara yang mengaktifkan
virus tersebut secara otomatis dapat mengganggu hak setiap
warganya untuk layanan pendidikan yang layak. Penutupan
sekolah-sekolah dan kampus tersebut tentu dapat menghambat dan
memperlambat pencapaian target yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah atau sekolah masing-masing. Pastinya, kondisi
tersebut akan mengganggu perkembangan siswa dalam meraih
tujuan belajamya, baik secara akademis maupun psikologisnya.
Siswa yang harus proses pembelajarannya akibat penutupan
sekolah sangat memungkinkan terjadinya trauma psikologis yang
membuat mereka demotivasi dalam belajar. Berdasarkan
gambaran diatas Desa Padasuka Kecamatan Baros bahwa di desa
tersebut kegitan belajar mengajar disekolah diliburkan akibat
pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anak sekolah dasar harus
belajar di rumah masing-masing.
B. Sejarah Pendidikan Indonesia
Pendidikan sudah wajib menjadi salah satu penentu masa
depan seseorang. Dengan disusunnya visi dan misi yang akurat di
dalam suatu ruang lingkup lembaga pendidikan tentunya dapat
menjamin lembaga pendidikan tersebut mampu membentuk
karakter individu yang menempuh pendidikan di dalamnya
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menjadi lebih baik dan bertanggung jawab dengan lingkungan
sekitarnya. Visi dan misi dalam suatu pendidikan harus memiliki
sasaran yang jelas dan tanggap terhadap masalah-masalah bangsa.
Oleh sebab itu, menjadi suatu hal yang sangat wajar apabila dalam
pendidikan terdapat perubahan-perubahan subsistem pendidikan.
Karena untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan
kebutuhan pendidikan suatu bangsa. Pendidikan dari masa ke
masa harus tetap berjalan dengan baik dan disertai dengan
landasan Visi dan Misi yang jelas dan mampu menjawab
tantangan di zaman mendatang.
Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak masa sebelum
kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Pertama, ajaran agama
menjadi landasan pendidikan di antaranya, yaitu Pendidikan
Agama Hindu-Budha, Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan
Agama Katholik dan Kristen Protestan. Kedua, kepentingan
penjajah menjadi landasan pendidikan di antaranya yaitu
pendidikan pada masa Portugis, pendidikan pada masa Belanda
(VOC), dan pendidikan pada masa Jepang. Ketiga, pendidikan
pada masa Kemerdekaan. Keempat, pendidikan pada masa Orde
Baru. Kelima, pendidikan pada masa Reformasi.
C. Pendidikan Di Era Digital
Teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang
seiring dengan globalisasi, sehingga dengan interaksi dan
penyampaian informasi dapat berlangsung dengan cepat. Pengaruh
globalisasi ini dapat berdampak positif dan negative pada suatu
Negara. Persaingan yang terjadi pada era digital ini menumbuhkan
kompetisi antarbangsa sehingga menuntut adanya pengembangaqn
kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah salah satu hal
penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan bagi
Indonesia hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan mutu
pendidikan. Pendidikan Digital merupakan konsep/cara
memberikan pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan
media multimedia antara lain menggunakan bantuan
computer/notebook, smartphone, video, Audio dan visual.
Menurut Kristiawan dkk (2019) dalam dunia pendidikan tidak
hanya fokus pada satu teknologi yang digunakan, namun teknologi
sangat banyak ragamnya dan akan digunakan sesuai dengan
kebutuhan dari pembelajaran. Dengan pengembangan rancangan
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pembelajaran (desaian pembelajaran), selain menggunakan
perangkat lunak (software) juga melibatkan penggunaan perangkat
keras (hardware) seperti alat-alat audio-visual dan media
elektronik sehingga pendidikan menjadi sangat efisien
(Widyastono, 2013). Cara belajarnya cukup unik, dimana peserta
didik di beri kesempatan untuk berinteraksi, berkreasi. Dengan
demikian peserta didik sangat menyukai pelajaran yang di
terimanya. Selain itu peserta didik juga dapat belajar di rumah
dengan membawakan materi pelajaran yang diberikan oleh
seorang guru berupa e-learning dalam bentuk CD interaktif. Jadi,
pendidikan berbasis digital saat ini sudah mulai banyak digunakan
oleh para praktisi pendidikan seperti guru dan dosen. E-learning
merupakan salah satu contoh dari produk pendidikan berbasis
digital. Dengan pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran
membuat belajar tak lagi di dalam ruangan kelas, tetapi di luar
kelas. Para guru dan dosen bisa menggunakan moodle atau blog
sebagaimedia pembelajaran. Bisa juga menggunakan jejaring
sosial seperti facebook dan twitter untuk berinteraksi dengan
peserta didiknya (Rusman dkk).
Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menegaskan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sisdiknas bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat , berilmu cakap, kreatif , mandiri dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebelum kita
melangkah lebih jauh, kita defenisikan dahulu apa itu pendidikan
berbasis digital. Pendidikan berbasis digital adalah pendidikan
yang menggunakan media elektronik sebagai alat bantu untuk
meningkatkan mutu pembelajarannya. alat bantu ini adalah produk
dari Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK.
Dari produk TIK ini lahir TIK untuk pendidikan yang dapat
dikembangkan menjadi jaringan internet dan internet (Kristiawan,
2014).
Pendidikan berbasis digital itu pada dasarnya sederhana.
Kita bisa menggunakan media elektronik yang sederhana. Tak
harus mahal, tapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contohnya,
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ketika seorang guru membutuhkan data siswa, maka data itu dapat
diperoleh dengan cara-cara digital. Lembaga riset dan analis
Gartner bahkan memproyeksikan pada 2020 sekitar 60 persen
lembaga pendidikan akan mentransformasi seluruh sistemnya
secara online. Dengan demikian akan terlihat jelas bahwa
pendidikan berbasis digital sangat diperlukan saat ini. Dengan 165
ribu sekolah dari tingkat SD hingga SMA dan 4. 500 perguruan
tinggi, Indonesia berpotensi besar untuk maju menuju sekolah era
digital. Dengan sistem operasi aopensource yang murah dan gratis,
para guru dapat membuat jaringan internet di sekolah dengan
sebuah server yang dirakit sendiri sehingga berbiaya murah.
Digitalisasi pada sekolah memungkinkan setiap orang dapat
berkomunikasi dan berinteraksi serta membangun jaringan dengan
sekolah lainatau individu lain diseluruh dunia. Sedangkan jaringan
kerja-sama bisa antar-sekolah ;meliputi siswa, orang tua siswa,
guru-staf dan kepala sekolah. Ekstra sekolah hubungan jaringan
kerjasama antar sekolah-instansi terkait dan dunia usaha. Oleh
karena itu jaringan internet yang ada di sekolah diusahakan
dengan kecepatan maksimal sehingga aksesnya cepat dan
memudahkan kita saling berinteraksi dengan dunia luar.
Seiring dengan pesatnya perkembangan Information
Communication Technology (ICT), sudah saatnya sekolah
memanfaatkan ICT sebagai sarana pelayanan dan penopang
kegiatan pendidikan di wilayah kerja masing masing. Sekolah
dapat menyusun system informasi pendidikan dengan mudah dan
praktis melalui program computer berbasis internet. Dengan
demikian sekolah dapat menerapkan aplikasi internet dengan
sasaran peningkatan layanan prima pendidikan, terutama dari sisi
waktu dan efektivitas. Sekaligus dapat mendukung System
Informasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tertutama dalam
implementasi pembelajaran, manajemen kelas, mendukung
monitoring, evaluasi, pelaporan, kebijakan strategis, perencanaan,
penganggaran, dan kerja sama dengan pihak lain. Ketika sekolah
sudah men “digitalisasi” dirinya diharapkan semakin terus
mengikuti perkembangan ICT sehingga dapat memberdayakan
SDM dan mutu siswa. Mengingat ICT memiliki dampak besar
terhadap perubahan ekonomi, perilaku, struktur organisasi dan
strategi yang diterapkan sekolah. Pendidikan berbasis digital
sebaiknya mampu menguatkan jaringan intranet sekolah lebih
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dahulu, baru kemudian jaringan internet. Dengan begitu, biaya
akses internet dapat ditekan, dan sekolah dapat menikmati akses
internet cepat dengan biaya murah. Kerjasama dengan pihak
sponsor, tentu akan membantu sekolah dari sisi pembiayaan.
D. Pendidikan Era Pandemi
Di era pandemi Covid-19 ini tentunya tidak
memungkinkan untuk menerapkan pembelajaran dilaksanakan
secara face to face atau secara langsung mungkin setidaknya bisa
dilakukan dengan jarak jauh atau virtual yaitu pembelajaran secara
online dengan melakukan live e-learning melalui berbagai
platform aplikasi yang tersedia seperti Zoom, Google Meet,
Google Classroom yang merupakan media berbasis aplikasi yang
dapat dioptimalkan untuk wadah pembelajaran (Syaharuddin. S,
2020). Melalui media aplikasi elektronik tersebut tenaga pendidik
juga dapat mentransfer pengetahuan dan keterampilan seperti
biasanya saat melakukan pembelajaran secara face to face atau
langsung. Dalam pembelajaran jarak jauh atau online ini juga tetap
bisa membangun karakter peserta didik misalnya saja dapat dilihat
dengan disiplin waktu dalam memulai dan mengakhiri pertemuan
kelas daring atau online, disiplin waktu batas waktu upload tugas,
kemandirian melalui tugas individu, kerjasama melalui tugas
kelompok dan etika dalam berbicara atau menulis saat live
elearning berlangsung antara peserta didik dengan tenaga
pendidik. Peran tenaga pendidik tentu tidak tergantikan oleh mesin
(teknologi) (Syaharuddin S, 2020). Tetapi kemampuan tenaga
pendidik menyentuh pada aspek rasa, bahasa dan pembentuk
karakter menjadikan kehadirannya selalu ditunggu oleh peserta
didik, kapan dan dimanapun teknologi tentu diciptakan untuk
memudahkan pekerjaan manusia, termasuk dalam proses belajar.
Perpaduan kedua hal ini merupakan solusi yang tepat dalam
belajar di era ini dan khususnya saat penerapan kebijakan new
normal saat ini.
Saat ini proses pembelajaran tergantung kepada peserta
didik dalam memahami materi dalam lingkup kelas jarak jauh atau
online ini. hal ini tentunya perlu sekali di perhatikan pemerintah
dalam kebijakan dalam hal mengevaluasi pendidikan di masa new
normal. Kurikulum pendidikan juga disesuaikan dengan pandemi
sekarang ini. Bisa dimulai dengan protokol kesehatan dengan
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menerapkan tetap menjaga jarak agar tidak terlalu berdekatan.
Para tenaga pendidik dan peserta didik juga tentunya dengan
diterapkannya protokol kesehatan tentu akan merasa sedikit tenang
dan aman saat proses belajar mengajar dilaksanakan. Wali murid
atau orang tua murid di rumah saya rasa juga akan setuju apabila
pembelajaran sudah dilakukan secara face to face langsung dengan
adanya penerapan protokol kesehatan dan juga orang tua atau wali
murid tentunya tak terlalu khawatir ketika anaknya melakukan
proses belajar mengajar di kelas seperti sekolah pada biasanya.
Pandemi Covid-19 ini semakin serius seiring semakin
melonjaknya angka masyarakat Indonesia yang terpapar Covid-19
sekarang ini juga dunia internasional juga dipusingkan
menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 ini. Berdasarakan
fakta dilapangan dengan banyaknya angka yang terus melonjak
terpapar Covid-19 di Indonesia penulis menyimpulkan bawah
nantinya pelaksanaan dalam sektor pendidikan akan tetap berjalan
sampai akhir tahun 2020 ini,Tetapi saat melakukan proses belajar
mengajar secara jarak jauh atau online ini tentunya juga terdapat
permasalahan yang sudah di rasakan ketika proses pembelajaran.
Mau tidak mau baik peserta didik ataupun tenaga pendidik
menurut penulis harus dapat beradaptasi dengan pembelajaran
jarak jauh atau online ini.
Artinya dengan kondisi keadaan pandemi Covid-19 ini
kita memang diharuskan untuk tetap menjaga jarak dan juga lebih
baik dirumah saja apabila tidak terlalu melakukan aktivitas
penting diluar rumah, penulis juga sebagai mahasiswa menerapkan
pembelajaran secara mandiri dan juga menikmati waktu bersama
keluarga semaksimal mungkin di era pandemi Covid-19 saat ini.
Sudah seharusnya kita harus bersikap bijak terhadap situasi saat
ini dengan melakukan hal-hal yang produktif, misalnya saja
dengan ikit,seminar, lomba karya tulis dan lain sebagainya.
Semoga saja pandemi Covid-19 ini segera berakhir di tanah air
dan dunia Internasional sehingga sektor pendidikan akan pulih
kembali normal seperti biasanya. Perencanaan persiapan pada
sektor pendidikan juga mulai digalangkan seiring dengan
kebijakan pendidikan di era new perencanaan persiapan dimulai
dari kebijakan protokol kesehatan yang akan di terapkan sampai
pandemi berakhir. Artinya aktivitas tentu akan terasa berbeda
sekali proses belajar dan mengajar yang dilakukan. Tetapi inilah
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salah satu cara supaya dunia pendidikan tidak terpuruk di saat
situasi pandemi saat ini. Akhir pandemi Covid-19 ini juga belum
memiliki kepastian kapan virus pandemi ini akan berakhir,
Tentunya dengan kita menerapkan protokol kesehatan dengan pola
hidup sehat, merupakan salah satu cara agar terhindar paparan
virus Covid-19.
Dengan penerapan pola hidup sehat di kenormalan yang
baru ini atau era new normal ini merupakan kunci kedisiplinan
agar tetap menjaga pola hidup sehat yang baik. Upaya persiapan
pada sektor pendidikan di era new normal ini sudah dilakukan
dilaksanakan dengan cara memanfaatkan teknologi yang
menunjang atau memungkinkan efektivitas pembelajaran.
Setidaknya proses belajar mengajar secara jarak jauh atau online
ini setidaknya sudahdigalangkan dalam rentang waktu empat
bulan terakhir ini . Sudah pasti pembelajaran jarakjauh atau online
ini telah mendapatkan reaksi dari berbagai pihak tak terkecuali
dari orang tua atau wali dari peserta didik.
Orang tua atau wali dari peserta didik ini menurut penulis
cukup beralasan memang saat orang tua atau wali peserta didik
masih mengeluhkan akan kendala pembelajaran dan juga orang
tua dan wali peserta didik juga banyak yang mempertanyakan
efektivitas proses belajar mengajar secara jarak jauh atau online
yang sedang digalangkan saat ini. Seperti yang di ketahui bahwa
tercatat hingga sampai hari kasus penyebaran Covid-19 di
Indonesia masih belum berhenti bahkan terus melonjak angkanya
dan kebijakan pendidikan harus diperhatikan dan pertimbangkan
oleh berbagai pihak tak terkecuali dinas pendidikan dan juga
Kemendikbud.
Apabila nantinya proses pembelajaran dibuka kembali
seperti semula haruslah memenuhi syarat protokol kesehatan
Covid-19 selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Tetapi
wilayah-wilayah khususnya dari pedesaan dalam menerapkan
pendidikan sangat membutuhkan sekali dukungan sarana fasilitas
dalam menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan fakta di
lapangan saat ini terdapat sekali banyak wilayah pendidikan di
Indonesia yang saat ini belum memenuhi syarat dengan fasilitas
standar protokol kesehatan Covid-19. Agar proses pembelajaran
dapat berjalan dengan optimal. Seharusnya lembaga pendidikan
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dan pemerintah harus bekerja sama selama masa new normal di
berlakukan.
E. Blended Learning : Daring Vs Luring
1. Perencanaan Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning
pada Era Pandemi Covid-19
Setiap pembelajaran pada dasarnya perlu perencanaan
terlebih dahulu, apapun bentuk model pembelajarannya. Peran
yang dilakukan oleh guru dalam melakukan perencanaan
pembelajaran adalah dengan membuat perangkat pembelajaran
berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
Dari adanya dampak pandemi ini, telah diketahui
bersama bahwa siswa tidak bisa melakukan pembelajaran tatap
muka secara leluasa seperti masa sebelum pandemi Covid-19.
Sekarang ini segala sesuatunya harus memperhatikan protokol
kesehatan yang telah ditetapkan seperti menjaga jarak,
memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Hal ini
harus dilakukan setiap harinya oleh warga sekolah guna
meminimalisir penularan virus Covid-19. Oleh karena hal itu,
berdampak pula pada kelas efektif yang terjadi, dimana siswa
berangkat ke sekolah hanya tiga hari dalam seminggu dengan
ketentuan seperti hari Sabtu, Senin, Rabu itu untuk kelas 1, 3,
dan 5. Sedangkan untuk hari Ahad, Selasa, dan Kamis untuk
kelas 2, 4, dan 6. Sedangkan tiga hari sisanya digunakan untuk
pembelajaran online.
2. Pelaksanaan Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning
pada Era Pandemi Covid-19
Dalam sebuah model pembelajaran haruslah terdapat
langkah atau tahapan dalammelakukan proses pembelajaran.
Model pembelajaran blended learningterdiri dari pembelajaran
online dan tatap muka. Model pembelajaran blended learning
memilki tahapan atau sintaks dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil observasi dilakukan peneliti, dapat diketahui
sintaks pembelajaran blended learning terlaksana secara
bertahap. Maksudnya, tahapan-tahapan blended learning
terlaksana melalui dua metode pembelajaran yaitu
pembelajaran online dan tatap muka. selain itu juga dapat
dilihat
bahwa
dalam
pelaksanaan
pembelajarannya
dilaksanakan mulai pagi hari jam 08. 00 WIB baik
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pembelajaran secara online maupun offline. Apabila
pembelajaran online guru memulai apresepsi via whatsapp
groupdengan dilanjutkan mengirimkan materi pembelajaran
kepada siswa dengan media gambar ataupun video
pembelajaran.
3. Evaluasi Penerapan Model Pembelajaran Blended Learning
pada Era Pandemi Covid-19
Penilaian menjadi hal penting dalam suatu pembelajaran,
begitu pula dengan pembelajaran berbasis model blended
learning. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lihat dapat
dideskripsikan bahwa guru melakukan penilaian yang
dilakukan pada umumnyayaitu mencakup penilaian sikap,
pengetahuan dan keterampilan. Yang mana pengamatannya
dilakukan secara online dan tatap muka. Pada penilaian
pengetahuan guru melakukan penilaian tertulis yang dikerjakan
siswa disekolah guna meminimalisir kecurangan yang di
lakukan siswa. Sedangkan, untuk penilaian sikap diamati guru
pada saat pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online.
Pada pembelajaran online guru akan mengamati tingkah laku
serta respon siswa selama pembelajaran online. Selain itu guru
juga tetap memilki jurnal penilaian sikap yang berisi catatan
guru mengenai sikap siswa baik pada pembelajaran tatap muka
maupun online yang diamati guru secara mendetail. Sementara
penilaian keterampilan diamati guru melalui kegiatan praktik
yang dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka Guru juga
melakukan penilaian melalui kinerja atau hasil produk yang
telah siswa buat pada tugas tertentu.
4. Faktor Pendukung Model Pembelajaran Blended Learning pada
Era Pandemi Covid-19
Berjalanya penerapan model blended learning era
pandemi tentu terdapat beberapa faktor pendukung yang telah
menjadikan siswa lebih mudah memahami materi di tengah
keterbatasan yang ada. faktor pendukung dalam pembelajaran
blendedlearningyang paling memiliki peran ialah pemerintah,
karena dengan pemerintah menganjurkan untuk School From
Home (SFH) karena pandemi Covid-19 ini, kita terpaksa untuk
belajar di rumah saja dan akhirnya memiliki kesempatan untuk
mencoba pembelajaran online ini, walaupun memang dalam
awal penerapannya terdapat banyak sekali kendala yang di
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lalui. Seiring berjalannya waktu memasuki era new
normalmodel pembelajaran blended learning mulai digunakan,
kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi karena
pengkombinasian antara kelebihan dan kekurangan dari segi
pembelajaran online danpembelajaran tatap muka.
5. Faktor Penghambat Model Pembelajaran Blended Learning
pada Era Pandemi Covid-19
Dengan diterapkannya pembelajaran blended learning
dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini tentu banyak
hambatan yang terjadi dalam penerapannya, seperti waktu yang
relatifsingkat dan terbatas, koneksi/jaringan yang tidak stabil
atau ketidak tersediaan jaringan karena faktor tidak adanya data
internet, siswa yang kurang termotivasi dalam belajar dan guru
yang gaptek sehingga tidak mampu membuat kelas menjadi
menarik dan bermakna.
Dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa di masa
pandemi Covid-19, maka diperlukan model pembelajaran yang
dapat diterapkan dimasa pandemi saat ini. Menurut Dwiyanto
pembelajaran yang bisa dilakukan guru dan siswa dengan
mudah serta memenuhi standar protokol kesehatan, salah
satunya yang dapat diterapkan pada masa pandemi ini adalah
blended learning. Penerapan model pembelajaran blended
learning pada era pandemi Covid-19 sangatlah efektif dan
efisien. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti
melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang
dilakukan di lapangan secara langsung.
6. Analisis Perencanaan Penerapan Model Pembelajaran Blended
Learning pada Era Pandemi Covid-19
Perencanaan guru dalam mengajar merupakan salah satu
perangkat penting yang digunakan untuk bisa mencapai tujuan
pembelajaran. Kegiatan perencanaan dimaksudkan untuk
mengatur berbagai langkah-langkah agar hasil yang dicapai
sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang biasa disebut
dengan
Rencana
Pelaksanaan
pembelajaran
(RPP).
Berdasarkan deskripsi data yang dijabarkan dapat diketahui
bahwa tahap perencanaan blended learning terdiri dari
menentukan tujuan pembelajaran, menentukan materi yang
akan digunakan di kelas offline dan juga menentukan materi
yang akan di gunakan di kelas online. Dalam proses penentuan
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materi ini tentunya guru sudah mengamati tentang tingkat
kesulitan materi yang tersedia sehingga untuk materi-materi
sulit bisa dilakukan saat pembelajaran offline di sekolah. Hal
ini sejalan dengan teori yang disampaikan Sheren Dwi Oktaria
dalam bukunya yang berjudul “Model Blended Learning”
dimana dalam tahap perencanaan ini diawali dengan membuat
rencana sintaks pembelajaran, seperti: memahami karakteristik
siswa, mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dipelajari atau
ditingkatkan oleh siswa, melakukan perancangan isi online
learning, seperti konten, sumber daya, video, gambar yang
akan mendukung pembelajaran siswa, menentukan capaian
pembelajaran yang akan di capai siswa dan kegiatan belajar
yang mendukung pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil
observasi yang peneliti lakukan dapat diketahui hasil bahwa
guru sudah menetapkan materi dan bahan ajar yang akan
digunakan yang tentunya dapat diakses oleh siswa. Guru
menetapkan rancangan pembelajaran blended learningyang
memuat pembelajaran tatap muka dan online. Guru juga telah
menetapkan format pembelajaran online yang digunakan yaitu
menggunakan media online seperti whatsapp groupyang di
sampaikan melalui gambar, video pembelajaran ataupun
menggunakan power point. Selain itu guru juga menyiapkan
penilaian pembelajaran dengan menggunakan google form.
Dari hasil tersebut dapat dilihat bersama bahwa dalam
merencanakan pembelajaran blended learningguru sudah
melakukan dengan cukup baik. Selain itu, guru juga memilki
keterampilan yang baik dalam menyiapkan pembelajaran.
Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sharen.
Akan tetapi, dari hasil pengamatan yang telah peneliti lakukan,
kemampuan guru dalam menyiapkan bahan ajar masih terbatas
karena bentuk atau bahan ajar yang ditampilkan kurang bervariasi.
Misalnya pada saat guru menggunakan media power point sebagai
bahan ajar. Guru menggunakan templete yang sama dalam setiap
pembelajarannya sehingga siswa akan bosan jika melihat tampilan
yang sama meskipun materi yang akan disampaikan berbeda.
Namun keterampilan guru sudah dinilai cukup baik dalam
menyiapkan pembelajaran. Karena guru tidak bosan untuk terus
belajar menggunakan teknologi dan terus berusaha menyiapkan
pembelajaran blended learning yang optimal. Hal tersebut
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menunjukkan bahwa analisis dari perencanaan penerapan model
pembelajaran blended learningsudah sesuai ketentuan penerapan
yang di harapkan, karena hal tersebut dapat dibuktikan dari
deskripsi perencanaan yang jelas.
F. Implementasi dan Adaptasi Pendidikan saat Covid-19 di
Desa Padasuka Kecamatan Baros
Saat ini Dunia sedang dihadapkan
pada permasalahan global yakni
Wabah Corona Virus Disease
(Covid-19) atau lebih dikenal
dengan Virus Corona. Wabah
Covid-19 di Indonesia telah
meluas ke berbagai wilayah.
PPKM merupakan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
tertentu penduduk suatu wilayah
yang diduga terinfeksi Covid-19
untuk mencegah penyebarannya.
Tujuan
PPKM
ini
untuk
Sumber : Doc. kelompok KKM 12 UNIBA
membatasi kegiatan tertentu,
membatasi
pergerakan
orang/
barang,
mengantisipasi
perkembangan ekskalasi, memperkuat upaya penanganan
kesehatan dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran
Covid-19. Dengan demikian pembelajaran di rumah secara daring
diberlakukan pada seluruh tingkatan pendidikan. kami kelompok
KKM 12 Desa Padasuka Kec. Baros. menerapkan apa yang telah
dipelajari tentang bermuatan pendidikan karakter selama
pandemic Covid-19 ini.
Misi utama kami di
bidang pendidikan ini tidak
sekadar membuat peserta
didik pintar dari segi
intelektual namun juga
berkarakter
baik.
Misi
tersebut
tetap
harus
dijalankan apapun metode
pembelajaran
yang
Sumber : Doc. kelompok KKM 12 UNIBA
digunakan
baik
secara
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konvensioal maupun pembelajaran daring dengan tetap
mengingatkan dan menerapkan protocol kesehatan terhadap anakanak atau peserta didik di Desa Padasuka dengan cara menerapkan
5M diantara lainnya membagikan masker dan mengajarkan anakanak cara mencuci tangan yang baik dan benar sebelum memulai
pelajaran. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu
pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan
aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta
didik berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar
sebanyak mungkin.
Kami sebagai tenaga pendidik bertugas menuntun peserta
didik di Desa Padasuka agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa
ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencakaan kegiatan
pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif.
Misalnya merumuskan pertanyaan,
mencari
informasi,
mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang
sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil sehingga
dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik
melalui kegiatan belajar daring di Desa Padasuka. Kami juga
mengadakan tanya jawab setelah pemaparan materi. Menerapkan
kreatifitas, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca dan jujur
dapat diimplementasi pendidik dengan memberikan latihan soal,
tidakhanya itu kami juga menyelipkan nilai religius dan toleransi
pada sela-sela pemaparan materi.
Dan tidak lupa kami juga harus mengimplementasikan
nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan
reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai
kelebihan dalam mengikuti pembela-jaran daring yang telah
berlangsung.
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BAB 3
KETERAMPILAN
- Diva Ramadani Nurhidayati A. Pendahuluan
Era globalisasi harus dilalui oleh siapa pun yang hidup
diabad 21 ini, didalamnya sarat dengan kompetisi yang
pemenangnya sangat ditentukan kualitas sumber daya
manusianya. Bagi Indonesia, siap atau tidak siap harus masuk
didalamnya. Persiapan sumber daya manusia merupakan kunci
utama untuk memetik kemenangan dalam persaingan era global.
Upaya meningkatkan sumber daya manusia harus terintegrasi
dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan
rangkaian upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea
keempat, menjelaskan bahwa salah satu tujuan dari pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, agar
dapat tercipta sumber daya manusia yang berkualitas, bertanggung
jawab, maju serta mandiri yang menjadikan manusia seutuhnya
baik dari sosial, ekonomi, serta budaya.
Kemiskinan sudah dipandang dari sudut perspektif yang
berbeda-beda, dan tergantung pada perspektif apa yang digunakan.
Dengan menggunakan pandangan kuantitatif dan materialistik,
maka kemiskinan telah dibataskan sebagai ketidakmampuan untuk
meraih standar hidup minimal. Standar pengukuran yang
digunakan untuk menilai standar hidup, termasuk barang-barang
rumah tangga dan pengeluaran per kepala dan juga dimensi
kesejahteraan lain, seperti kesehatan, gizi, harapan hidup,
kematian belita, keaksaraan dan tingkat pendaftaran disekolah
serta akses pada barang-barang umum atau sumber kekeyaan
umum.
Alhumani dalam Djatnika (2009:1) mengemukakan
bahwa “menurut pandangan baru, kemiskinan bukan lagi sekedar
masalah kesenjangan pendapatan tetapi lebih kompleks lagi
menyangkut
ketidakberdayaan
(incapability),
ketiadaan
pengetahuan dan keterampilan (lack of knowledge and skills) dan
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akses pada modal dan sumber daya (scarcity of capital and
resource)”.
Dalam proses pembangunan manusia atau masyarakat
bukan hanya sebagai obyek pembangunan, akan tetapi berperan
penting sebagai subyek pembanguna itu sendiri. Artinya proses
pembangunan harus melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan
perspektif inipembangunan pada saat yang bersamaan harus
diarahkan gunna memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam proses pembangunan. Menempatkan manusia sebagai
subyek pembangunan, berarti mengarahkan pembangunan untuk
memenuhi tujuannya yang paling utama yaitu pemberdayaan.
Menurut Kartasasmita (1996:293) menerangkan bahwa
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan
melalui empat jalur kebijaksanaan, yaitu peningkatan kualitas
hidup yang meliputi baik kualitas manusianya seperti jasmani,
rohani dan kejuangan maupun kualitas kehidupannya; peningkatan
sumber daya manusia yang produktif dan upaya penyebarannya;
peningkatan sumber daya manusia yang berkemampuan dalam
memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai iptek; serta
mengembangkan pranata yang meliputi kelembagaan dan
prangkat yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia.
Pemerintah Kabupaten Serang berupaya terus menerus
meningkatkan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan agar
masyarakat mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Salah satu upaya tersebut berupa Pelatihan Keterampilan dalam
bentuk Pengabdian kepada Masyarakat. Bentuk Pengabdian
kepada Masyarakat yaitu penyampaian materi tentang ide peluang
usaha pemasaran dan manajemen keuangan. Diharapkan dengan
adanya pelatihan ini masyarakat termotivasi untuk berwirausaha,
keterampilannya meningkat dalam bidang jahit, tidak kesulitan
dalam pengelolaan modal kerja dan mudah memasarkan produk.
Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
sebagaimana yang diharapkan pandangan diatas tidak terlepas dari
peranan pendidikan. Pendidikan merupakan setiap proses dimana
seseorang
memperoleh
pengetahuan,
mengembangkan
kemampuan atau keterampilan dan mengubah sikap. Pendidikan
adalah suatu proses transformasi peserta didik agar mencapai halhal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya.
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Desa Padasuka kecamatan Baros kabupaten Serang yang
terletak di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Pekerjaan
masyarakat mayoritas adalah bekerja sebagai petani. Selebihnya
adalah pegawai negeri, buruh, dan pedagang. Pemerintah
Kabupaten Serang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
terus melaksanakan berbagai macam kegiatan pengembangan dan
peningkatan perluasan kesempatan kerja, program penempatan
dan pemberdayaan tenaga kerja yang salah satu kegiatannya
berupa pelatihan kewirausahaan keterampilan. Materi untuk
kemampuan/skill menjahit diberikan oleh instruktur yang telah
ditunjuk oleh Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi sedangkan
materi kewirausahaan disampaikan dosen-dosen Fakultas
Ekonomi seperti mengenali potensi diri dan lingkungan,
identifikasi peluang usaha, penyusunan rencana usaha,
permodalan dan pembukuan.
Dinas Tenaga Kerja dan Trans- migrasi membagi peserta
pelatihan menjadi beberapa kelompok. Hal ini gunanya agar di
dalam pelatihan ini ada suasana persaingan antar sesama peserta
sehingga menimbulkan motivasi belajar. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi meminta peserta pelatihan supaya dalam enam bulan
ke depan harus bisa mandir.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengingatkan
bahwa keberhasilan seseorang ditentukan oleh diri sendiri
maksudnya bagaimana semangat dan keseriusan menjalani
pendidikan dan latihan agar cepat pandai sampai bisa membuat
satu pakaian utuh dengan waktu dan keterampilan yang lebih baik
1. Pentingnya Keterampilan Desa
Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling unik dan
berbeda satu dengan yang lain. Mengapa? Selain karena
memiliki akal budi dan hati nurani yang tidak dimiliki oleh
makhluk hidup lain, manusia memiliki kepribadian yang
berbeda dengan sesamanya. Setiap manusia memiliki ciri khas
tersendiri yang menggambarkan jati dirinya. Bahkan, saudara
kembar sekalipun memiliki kepribadian yang berbeda.
Dikarenakan kepribadian seseorang yang beragam satu dengan
yang lain, tentunya pengembangan dan pengajaran yang
diberikan kepada masing-masing karakter beragam pula. Mulai
dari pengajaran seperti teori hafalan, hitungan, sampai dengan
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pelatihan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. akan lebih
menekankan pada pelatihan keterampilan (soft skill).
Pelatihan keterampilan atau yang seringkali disebut soft
skill sangat penting dalam mengimbangi hard skill yang sudah
dijalani di sekolah maupun universitas. Hard skill memang
penting, namun tidak ada artinya jika kita tidak memiliki soft
skill untuk menunjang semua kemampuan kita di bidang itu.
Bentuk dari soft skill juga bermacam-macam, mulai dari
pelatihan seperti seminar dan workshop hingga pengembangan
keterampilan lainnya seperti dalam hal bermain musik,
kerajinan tangan, latihan kepemimpinan, komunikasi dan
tampil di depan umum, dan sebagainya. Kemampuan seseorang
dalam bidang soft skill dapat ditanamkan sedari kecil.
Contohnya mudah. Saat masa sekolah kita mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler sehingga kita bisa mengembangkan talenta
yang ada dalam diri kita. Selain itu, sewaktu kita mengikuti
kepanitiaan dan organisasi. Mungkin saat menjalani kegiatankegiatan tersebut, kita merasa biasa saja, lelah, atau mungkin
bosan dan merasa tidak penting. Jika mengalami hal itu,
mungkin bidang yang kita ambil memang tidak cocok dengan
kepribadian kita yang sebenarnya. Namun dibalik itu semua,
sebenarnya kita sudah terlatih untuk berkembang dalam bidang
tersebut dan kita sudah memiliki kemampuan plus dalam
bidang itu.
Pentingnya soft skill juga bukan pada ketertarikan dan
minat seseorang pada saat tertentu saja, namun bisa kita lihat
juga pengaruh kedepannya. Salah satu contohnya adalah ketika
seseorang melamar pekerjaan. Nilai-nilai atau Indeks Prestasi
yang didapat pada saat menjadi mahasiswa hanya sebagai
pengantar seseorang untuk melakukan interview. Namun,
diterima atau tidaknya seseorang dalam suatu perusahaan juga
ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh orang itu. Jika
seseorang memiliki nilai akademis yang baik, tetapi tidak bisa
berkomunikasi dengan baik, tidak memiliki tata krama, dan
tidak mempunyai pengalaman berorganisasi yang baik maka ia
akan "kalah" dengan orang yang memiliki itu semua, walaupun
nilai akademisnya tidak begitu tinggi.
Dalam proses pendampingan peran pendampingn dapat
memberikan pengaruh terhadap kelangsungan proses
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pendampingan, pendamping harus dapat menempatkan diri
sebagi orang yang dapat dijadikan contoh yang lebih baik bagi
warga kelompok tujuan pendampingan akan dapat dicapai
secara optimal. Pendamping dalam berinteraksi dengan warga
kelompok usaha selalu mengunjungi tempat produksi warga
kelompok usaha dan memberikan membantun mengatasi setiap
permasalah yang dihadapi warga.
2. Sumber Digital Sebagai Sumber Keterampilan
Kecerdasan bermedia di masyarakat sangat penting. Saat
ini penggunaan media digital di dunia telah menjadi gaya
hidup, yang terkoneksi dengan teknologi informasi.
Pertumbuhan media digital memungkinkan pergeseran perilaku
masyarakat. Keterbukaan informasi di media sosial tidak
dibarengi dengan kecerdasan bermedia untuk menganalisis data
dan konten yang ada.
Tujuan sumber digital di masyarakat adalah
mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi dan
komunikasi dengan menggunakan teknologi digital dan alatalat komunikasi atau jaringan untuk menemukan,
mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat
informasi secara bijak dan kreatif. Selain itu, literasi digital
juga bertujuan untuk menggunakan media digital secara
bertanggung jawab, mengetahui aspek-aspek dan konsekuensi
hukum terkait dengan UU No. 19 Tahun2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Fitur-fitur yang perlu
dipahami mencakup dasar-dasar komputer, penggunaan
internet dan program-program produktif, keamanan dan
kerahasiaan, gaya hidup digital, dan kewirausahaan.
B. Strategi Gerakan Literasi Digital di Masyarakat
1. Penguatan Kapasitas Fasilitator
a. Pelatihan Penggunaan Aplikasi atau Perangkat Digital
Penggunaan aplikasi atau perangkat digital dalam berliterasi
di era digital saat ini sangatlah penting. Untuk itu perlu
pelatihan atau sosialisasi kepada para pegiat literasi atau
yang memiliki hobi membaca buku untuk memiliki aplikasi,
seperti Goodreads, Google Play Books, atau Aldiko Book
Reader pada telepon pintar (smartphone) yang mereka
miliki.
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b. Pelatihan Penulisan dan Pembuatan Blog Atau Media Jurnal
Harian Daring Media digital untuk menuangkan hasil
tulisan saat ini sangat beragam, seperti menuangkan tulisan
pada blog, Facebook, situs berita daring, dan sebagainya.
Untuk itu pelatihan menulis, memiliki akun, serta cara
menuangkan tulisan pada akun tersebut menjadi salah satu
hal yang perlu didorong kepada para pegiat literasi agar
tulisan yang telah dibuat dapat dibaca oleh banyak orang.
c. Pelatihan Penggunaan Perangkat atau Aplikasi Internet yang
Bijaksana
Penguatan literasi digital untuk pegiat literasi dapat
dilakukan melalui seminar atau pelatihan tentang cara
menggunakan internet sehat. Pegiat diajarkan cara
menggunakan media sosial dengan bijaksana dengan cara
menulis atau menebar konten tulisan yang positif, dapat
menganalisis dan mencari kebenaran informasi yang
didapatkan agar tidak menebar berita bohong (hoaks),
memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan
pengetahuan yang berguna untuk masyarakat, dan
sebagainya.
d. Sosialisasi Bahan Referensi tentang Hukum dan Etika
dalam Menggunakan Media Digital
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik perlu disosialisasikan kepada
masyarakat melalui para pegiat literasi. Penggunaan
informasi yang sangat bebas perlu ditunjang dengan aturan
yang ada agar setiap orang dapat memajukan pemikiran dan
dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan
teknologi informasi seoptimal mungkin dan secara
bertanggung jawab. Selain itu, adanya sosialisasi aturan ini
dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian
hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi
informasi.
1. Peningkatan Jumlah dan Ragam Sumber Belajar Bermutu
a. Penyediaan Sumber Belajar tentang Teknologi Informasi
dan Komunikasi di Ruang Publik
Peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema
teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk koran,
majalah, atau buku di ruang publik, seperti stasiun, terminal,
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bandara, taman bacaan masyarakat, dan perpustakaan
umum. Selain itu, sumber belajar berbentuk salinan lunak
atau informasi digital juga perlu diperbanyak dan diletakkan
pada sarana umum yang tersedia, misalnya, komputer atau
layar digital yang ada di ruang publik atau dalam bentuk
salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer dan
gawai.
b. Penyebaran Informasi dan Pengetahuan Melalui Media
Sosial
Media sosial, seperti pos-el (email), Whatsapp, Line,
Facebook, dan Blackberry Messenger sudah dimiliki oleh
sebagian besar masyarakat. Pemanfaatan media sosial ini
dapat digunakan sebagai penyebaran informasi dan
pengetahuan sebagai bentuk sumber belajar masyarakat.
Namun, masyarakat perlu kritis dan bijak dalam
menyebarkan informasi dan pengetahuan yang dibuat atau
yang diperolehnya.
3. Perluasan Akses Sumber Belajar dan Cakupan Peserta Belajar
a. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik
Penyediaan akses internet merupakan salah satu upaya yang
penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada era
digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh
dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat
dan efisien. Kebutuhan masyarakat dalam memperoleh
pengetahuan dan mengasah keterampilan harus ditunjang
oleh kesediaan oleh akses internet yang ada di masyarakat.
Misalnya, di desa terdapat pojok internet khusus yang
disediakan untuk masyarakat; pada ruang publik lainnya,
seperti perpustakaan umum, terminal, bandara, pelabuhan
dapat disediakan akses internet untuk masyarakat.
b. Penyediaan Informasi Melalui Media Digital di Ruang
Publik
Penyediaan layar dan papan informasi digital di ruang
publik dapat membantu masyarakat dalam memperoleh
informasi dan pengetahuan baru. Layar informasi yang ada
di bandara, stasiun, terminal, pelabuhan, persimpangan jalan
strategis, dan pasar dapat diisi dengan konten-konten
perkembangan ilmu pengetahuan dunia, fakta-fakta sains
sederhana, berita- berita terkini, permainan edukatif yang
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menantang, dan sebagainya. Semuanya dapat ditampilkan
dan disediakan sebagai penambahan wawasan masyarakat.
4. Peningkatan Pelibatan Publik
a. Sharing Session
Sharing session dapat dilakukan dengan mengundang pakar
untuk berbagi tentang cara mereka mengaplikasikan
teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari.
Pelibatan para pakar, praktisi, dan profesional secara
personal atau kelembagaan yang berkaitan dengan dunia
teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat dapat
meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai
kegiatan yang menyenangkan, seperti pada kelas inspirasi
dan kelas berbagi. Materi yang dibagikan oleh pakar,
praktisi, dan profesional dapat disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat. Kegiatan sharing session dapat
dilakukan dengan berkolaborasi dengan organisasiorganisasi yang ada di masyarakat, seperti karang taruna,
PKK, komunitas baca, dan lain-lain.
b. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan
Pemangku kepentingan yang dimaksudkan di sini adalah
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan
industri, media, dan relawan pendidikan. Pelibatan semua
pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan
literasi digital di masyarakat dapat dilakukan dalam
berbagai bentuk, misalnya, membuat kegiatan/aktivitas
literasi digital dalam bentuk pameran digital, menyediakan
sarana dan prasarana pendukung literasi digital, dan
memfasilitasi pelatihan fasilitator literasi digital di
lingkungan masyarakat, khususnya untuk para pegiat literasi
5. Penguatan Tata Kelola
a. Pembuatan Kesepakatan atau Aturan
Kesepakatan atau aturan dalam komunitas dan pemerintah
desa atau daerah terkait dengan pemanfaatan dan
penggunaan teknologi dan media digital dibuat berdasarkan
kebutuhan
dan
perkembangansetiap
daerah.
Misalnya,pemerintahmengimbau
masyarakat
untuk
menggunakan akses gawai, televisi, atau internet pada
waktu-waktu tertentu, menggunakan fasilitas teknologi
informasi dan komunikasi yang tersedia secara bergantian
40

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

dan teratur; komunitas membuat aturan, yaitu dengan
mewajibkan anggotanya untuk menulis di blog atau media
digital lainnya.
b. Pengalokasian Anggaran Khusus dalam Dana Desa
Pengalokasian anggaran khusus dalam dana desa dapat
ditujukan untuk membiayai sarana prasarana dan
pendampingan masyarakat terkait dengan pengem-bangan
literasi digital. Sarana prasarana tentang teknologi informasi
dan komunikasi yang ada di desa perlu dikelola dengan baik
agar keberlanjutan dan kebermanfaatannya dapat terus
digunakan oleh masyarakat. Pemanfaatan dana desa tidak
hanya untuk menjaga sarana prasarana, tetapi juga untuk
membekali petugas pengelola dengan pengetahuan dan
keterampilan agar dapat mengoperasikan sarana prasarana
teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Misalnya,
sebuah desa yang memiliki pojok internet untuk masyarakat
dalam rangka desa melek internet dan juga mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan
fasilitas yang telah disediakan tersebut.
C. Keterampilan internet
Menurut O`Brien (2003:10) Internet merupakan jaringan
komputer yang berkembang pesatdari jutaan bisnis,pendidikan,
dan jaringan pemerintahan yang saling berhubungan dengan
jumlah penggunanya lebih dari 200 negara.
Menurut Turban, Rainer, dan Potter (2005;674) dalam
Saputra (2015), internet adalah sebuah jaringan besar yang
menghubungkan jaringan - jaringan komputer baik dari organisasi
bisnis, organisasi pemerintahan, dan sekolah - sekolah dari seluruh
belahan dunia secara langsung dan cepat.
Peranan teknologi yang semakin dominan dapat
menentukan apa keterampilan yang dianggap penting. Dengan
penyebaran TIK, muncul situasi baru yang membutuhkan
keterampilan tambahan dari teknologi yang sebelumnya.
Penyebaran Internet membutuhkan kemahiran tambahan.
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D. Implementasi dan Adaptasi Keterampilan saat Covid-19 di
Desa Padasuka Kec. Baros
keterampilan tidak terlepas dari program yang
dilaksanakan Universitas Bina Bangsa pada tahun 2021. Yang
sedang dilanda wabah Covid-19. Mahasiswa KKM mencoba
meningkatkan semangat untuk keterampilan yang berada di desa
Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang. Implementasi
keterampilan yang kami upayakan yaitu mengadakan lomba
mewarnai tingkat Paud/TK dalam jumlah tertentu dan dalam
sesuai protocol kesehatan.
Lomba untuk anak memang banyak manfaatnya, dari
mengembangkan potensi anak sampai memupuk rasa percaya diri
mereka. Seperti pada lomba mewarnai, anak belajar untuk percaya
pada kemampuannya, mencocokan warna, mengambil keputusan
warna yang digunakan, memahami media dan alat yang
digunakan, serta mempraktekkan tehnik mewarnai yang sudah
dipelajarinya. Dengan ikut lomba anak-anak akan makin
mengasah kemampuannya menjadi lebih baik lagi.
Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat
saya lakukan di dalam rangkaian proses KKM. Melakukan
kegiatan yang dapat bermanfaat bagi anak-anak yang ada di Desa
Padasuka, kegiatan ini menjadi tujuan kegiatan penunjang untuk
dilaksanakan.
Implementasi keterampilan yang kami laksanakan yaitu
mengajarkan,mempelajari dan mendalang dana untuk fasilitas
dimadrasah terpenuhi dan layak untuk belajar Keterampilan
membaca Al-Qur‟an atau yang lebih dikenal dengan istilah
mengaji merupakan keterampilan penting fase awal guna
memahami isi kandungan Al-Quran. Pengajaran Al-Quran
merupakan pondasi utama pengajaran bagi disiplin ilmu.
Pentingnya keterampilan dasar ini akan lebih mudah bila
diterapkan kepada semua umat Islam pada usia dini. Karena pada
masa-masa itu, pikiran dan hati mereka masih suci. Keterampilan
membaca Al-Qur‟an merupakan dasar untuk mengajarkan AlQur‟an dan mengamalkan ajaran agama Islam baik untuk dirinya
atau untuk orang lain. Oleh karena itu tuntutan untuk dapat
membaca huruf Al-Qur‟an mutlak sangat diperlukan. Kemampuan
membaca Al-Qur‟an merupakan keterampilan dasar yang harus
dimiliki oleh setiap muslim. Mengingat Al-Qur‟an sebagai kitab
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suci umat Islam sekaligus sebagai pedoman hidup menuju jalan
kebenaran.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.
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com/amp/adtasya/pentingnya-pengembanganketerampilan_55ec2b55b1 927371048b4567
https://gln. kemdikbud. go. id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/
cover-materi-pendukung-literasi-digital-gabung. pdf
https://ejournal. upi. edu/index. php/pls/article/download/
3081/2117
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BAB 4
EKONOMI
- Fariha Maulani A. Pendahuluan
Istilah ekonomi berasal dari kata “oikos” yang berarti
rumah tangga atau keluarga. Dan “Nomos” yang berarti aturan,
peraturan dan hukum. Jadi, secara garis besar dapat di artikan
segala aturan atau managemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi
juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha
manusia dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai
kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti
konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan
masalah ekonomi yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia
yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin
terbatas.
Jadi, secara harfiah ekonomi dapat diartikan sebagai
beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu
ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar
mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan
internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan
sumber daya alam. Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan
individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga
ketidakseimbangan ekonominya.
Ekonomi ada sejak manusia menciptakan, memasok, serta
mendistribusikan barang atau jasa. Sebagian besar kegiatan
perekonomian kala itu berbasis pada produk-produk pertanian.
Satuan unit shekel misalnya, berawal dari satuan yang digunakan
untuk mengukur berat jelai. Satuan ini kemudian dimanfaatkan
untuk mengukur berat logam mulia seperti emas, perak, dan
tembaga. Proses transaksi pun berlangsung sederhana, biasanya
terjadi antara dua atau lebih orang yang berhubungan sosial secara
langsung. Sistem barter masih banyak digunakan. Ekonomi
banyak dibahas dalam sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan
nama ilmu ekonomi, yang didalamnya mencakup sosiologi,
sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang
berupa ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan
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konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik,
manajemen, administrasi bisnis, sains terapan dan keuangan. Ada
banyak sektor dalam ekonomi, yang kemudian dikelompokkan
menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder,
dan sektor tersier.
Tindakan ekonomi adalah sebuah istilah yang mengacu
pada setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling
baik, dan paling menguntungkan. misalnya: Ibu memasak dengan
kayu bakar karena harga minyak tanah sangat mahal. Tindakan
ekonomi terdiri atas dua aspek yaitu, tindakan ekonomi Rasional,
setiap usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling
menguntungkan, dan kenyataannya demikian. Dan tindakan
ekonomi Irrasional, setiap usaha manusia yang dilandasi oleh
pilihan yang paling menguntungkan namun kenyataannya tidak
demikian.
Prinsip ekonomi merupakan pedoman untuk melakukan
tindakan ekonomi yang didalamnya terkandung asas dengan
pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang maksimal. Prinsip
ekonomi adalah dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk
memperoleh hasil tertentu, atau dengan pengorbanan tertentu
untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Dengan
mempelajari Ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam
memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu,
memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi
pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang
diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai
masalah ekonomi dan global.
Tindakan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan
kaidah yang disebut sebagai prinsip ekonomi. Terdapat dua prinsip
dasar dalam melakukan tindakan ekonomi. Pertama, ekonomi
dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak
mungkin dengan memperhatikan pengeluaran sebagai bagian dari
perhitungan
keuntungan
sebanyak
mungkin
dengan
memperhatikan pengeluauran sebagai bagian dari perhitungan
keuntungan. Kedua, keuntungan yang diperoleh sebisa mungkin
hanya memerlukan pengeluaran sesedikit mungkin. Kedua prinsip
ini dijadikan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan
ekonomi. Hasil dari penerapan prinsip ekonomi dapat diamati
melalui tingkat efisiensi yang diukur melalui perbandingan antara
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keuntungan yang diperoleh dan pengeluaran yang diperlukan
selama kegiatan ekonomi berlangsung. Suatu tindakan ekonomi
dikatakan efisien bila suatu hasil dicapai dengan pengorbanan
yang paling sesuai dan diserta dengan penghematan biaya.
B. Sistem Ekonomi di Indonesia
1. Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem ekonomi adalah seperangkat prinsip yang
digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi seperti masalah
kelangkaan ekonomi melalui alokasi sumber daya produktif
yang terbatas atau kumpulan pedoman terstruktur yang
digunakan untuk memperkenalkan berfungsinya ekonomi
dengan baik. Sistem ekonomi mendefinisikan interaksi semua
entitas semua pelaku dalam suatu ekonomi.
Sistem ekonomi mencakup banyak institusi, lembaga
dan entitas lainnya yang berinteraksi dalam jalur perdagangan
dan pertukaran barang. Sistem ekonomi mengatur faktor-faktor
produksi termasuk modal, tenaga kerja, sumber daya fisik dan
pengusaha. Studi tentang sistem ekonomi melihat bagaimana
berbagai komponen saling terkait, bagaimana informasi
mengalir di antaranya dan hubungan sosialnya, termasuk
struktur manajemen dan hak properti (Putri, 2020).
Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli :
 Gilarso (1992) : sistem ekonomi adalah keseluruhan tata
cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para
produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya)
dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi,
konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk
satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan
dapat dihindari.
 Gregory Grossman dan M. Manu : sistem ekonomi adalah
sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang
terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta
lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling
berhubungan dan berinteraksi melainkan juga sampai
tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.
 McEachern : sistem ekonomi adalah seperangkat
mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa,

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

49















50

bagaimana , dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi
(what, how, dan for whom).
Chestesr A Bermand : sistem ekonomi adalah suatu
kesatuan yang terpadu yang secara kolestik yang di
dalamnya ada bagian-bagian dan masing-masing bagian
memiliki ciri dan batas tersendiri.
Dumatry (1996) : sistem ekonomi adalah suatu sistem yang
mengatur dan terjalin hubungan ekonomi antar sesama
manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu
ketahanan.
Dumairy: Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang dapat
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia
dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan
kehidupan, yang selanjutnya dikatakannya juga bahwa suatu
sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi Sistem
ekonomi berkaitan dengan falsafah, padangan serta pola
hidup masyarakat tempatnya berpijak.
L. JamesHavery: sistem ekonomi adalah prosedur logis
serta rasional untuk dapat merancang suatu rangkaian
komponen yang saling berhubungan satu dengan yang
lainnya, dengan maksud untuk berguna sebagai suatu
kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah
ditentukan.
JohnMcManama: sistem ekonomi adalah sebuah struktur
yang konseptual yang telah tersusun dari fungsi-fungsi yang
saling berhubungan (relasi) yang bekerja sebagai suatu
kesatuan organik untuk dapat mencapai suatu hasil yang
diinginkan secara efektif serta efesien.
C. W. Churchman: sistem ekonomi adalah seperangkat
bagian-bagian yang dapat dikoordinasikan untuk
melaksanakan seperangkat tujuan.
J. C. Hinggins: sistem ekonomi adalah seperangkat
komponen-komponen yang saling berhubungan.
Edgar F Huse dan James L. Bowdict: sistem ekonomi
adalah suatu seri atau rangkaian pada bagian-bagian yang
saling berhubungan serta bergantung sedemikian rupa
sehingga dapat interaksi serta saling pengaruh dari satu
bagian akan mempengaruhi keseluruhan (Setiawan, 2021)
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2. Sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia
Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi
Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem
ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi
campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkannya sistem
ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi
kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan.
Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang tahun 1992
pasal 3, yang didalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi
adalah untuk mensejahterakan anggotanya serta turut serta
dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.
Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil
musyawarah yang dilakukan oleh perwakilan rakyat.
Maka, secara normatif pancasila dan UUD 1945 adalah
landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik
perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang
berbunyi:
1. Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.
3. Ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi
berkeadilan,
berkelanjutan,
berwawasan
lingkungan,
kemandirian,
serta
dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini
diatur dalam undang-undang.
Dalam proses pembangunan sistem ekonomi di suatu
negara dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun
eksternal. Faktor-faktor internal, di antaranya adalah kondisi
fisik, lokasi geografi, jumlah, serta kualitas sumber daya alam
dan manusia. Faktor-faktor eksternal di antaranya adalah
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perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik
dunia, serta keamanan global.
3. Karakteristik sistem ekonomi Indonesia
a. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong
royong)
dengan
yang mengedepankan
hubungan
kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan
merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
c. Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang
stategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah sematamata untuk kemakmuran rakyat.
d. Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut
juga sistem ekonomi pancasila.
e. Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki
prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
f. Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh
swasta secara umum, agar terhindar dari praktik kecurangan
seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta
mafia perdagangan. Tujuannya, agar tercipta keadilan di
tengah-tengah masyarakat.
Wujud dari penerapan ayat ini adalah digalakkannya
program badan usaha koperasi dengan tujuan salah satunya
adalah untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat.
Barang-barang yang dianggap sangat penting bagi eksistensi
negara dan dibutuhkan banyak orang tidak boleh diserahkan
pada pihak swasta. Negara dapat membuat kebijakan,
mengurus, mengatur, mengelola, dan mengawasi produksi
strategis tersebut. Jika kekayaan tersebut dibiarkan begitu saja
jatuh pada pihak yang salah maka kemakmuran masyarakat
dalam memanfaatkan kekayaan tersebut sulit terwujud.
Walau begitu, sistem ekonomi pancasila mengedepankan
peran bersama dari pihak pemerintah maupun swasta dalam
mengelola perekonomian. Hal tersebut diwujudkan dalam
pembagian peran yang jelas antara badan usaha, yaitu Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.
Pemerintah mengelola barang-barang yang berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak, sedangkan selebihnya
diperkenankan dikelola swasta dengan pengawasan dari
pemerintah (Annaisabiru, 2018).
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4. Jenis-jenis Sistem Ekonomi
 Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalis)
Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah system
ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar
(permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal
merupakan sistem perekonomian yang memberikan
kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian
kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang
seperti dia inginkan.
 Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme/Sosialis)
Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem
ekonomi dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini,
jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung
jawab negara atau pemerintah pusat.
 Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau
perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem
ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran
pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian
dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat)
masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatankegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.
 Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional ialah sistem ekonomi yang
diterapkan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dalam
sistem ekonomi ini terdapat , nilai-nilai sosial, kebudayaan,
serta kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh
kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya
memproduksi untuk diri sendiri saja.
5. Tujuan Sistem Ekonomi
Tujuan sistem ekonomi pada suatu negara umumnya
meliputi empat tugas pokok, yaitu:
 Menentukan apa? berapa banyak ?dan bagaimana? suatu
produk-produk serta jasa-jasa yang dibutuhkan akan
dihasilkan.
 Mengalokasikan produk nasional bruto (PNB) untuk di
konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian
stok modal, investasi.
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 Mendistribusikan pendapatan nasional (PN), diantara
anggota masyarakat iyalah sebagai upah atau gaji,
keuntungan perusahaan, bunga serta sewa.
 Memelihara dan meningkatkann hubungan ekonomi dengan
luar negeri.
Sistem ekonomi dapat berfungsi iyalah sebagai Sarana
pendorong untuk melakukan produksi atau metode untuk
mengorganisasi kegiatan individu untuk dapat menciptakan
mekanisme tertentu agar distribusi barang serta jasa terlaksana
dengan baik (Setiawan, 2021).
C. Peran Ekonomi Desa Terhadap Kemajuan Negara
Berbicara mengenai kemajuan suatu negara, tidak akan
luput dari pembahasan pembangunan nasional. Hal ini erat
kaitannya dengan pembangunan yang terjadi disetiap daerah
dalam lingkup suatu negara. Pembangunan nasional dapat
dikatakan berhasil apabila desa yang merupakan lingkup terkecil
dari suatu negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi
kemajuan dan kemandiriannya di berbagai bidang.
Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara
politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan
mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa
memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan
pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda
terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan
program dari pemerintah.
Dalam aspek ekonomis, keberadaan desa sangat
memegang peran penting, terutama sebagai salah satu indikator
kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan
negara ini. Dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara
sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan,
meskipun ada lapisan masyarakat lainnya seperti di perkotaan.
Oleh karena itu, desa merupakan miniature bagi pemerintahan.
Sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil, kemudian
meretas kesesuatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah desa kita
mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan
kesejahteraan sebuah negara (M. Isa, 2017).
Potensi ekonomi desa menjadi sangat penting saat ini.
Memberikan perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi
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desa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya
meningkatkan kualitas ekonomi di seluruh pelosok negeri. Dalam
kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pemerintah tengah gencar
menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui beberapa program
yang ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah untuk
pemerataan pembangunan dan ekonomi. Sebagai wujud dari nilai
yang terkandung di dalam UUD 1945.
Ada banyak sekali potensi daerah yang dapat digali. Salah
satunya adalah dengan program BUMDesa. Sejak tahun 2014,
tepatnya setelah undang-undang tentang desa nomor 6 telah
diterbitkan, pemerintah mulai mendorong pemerintahan desa
untuk dapat mengelola dana anggaran untuk desa secara mandiri.
Tentu, dengan melingkupi beberapa aspek dan program ekonomi
unggulan. Tujuannya adalah untuk bisa membuat penyerapan dana
anggaran untuk desa yang lebih berdaya guna.
Pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa,
dituntut untuk memiliki setidaknya empat program unggulan,
Pembangunan Infrastruktur dan BUMDes. BUMDes atau Badan
Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi pusat perputaran
ekonomi yang sehat dan produktif yang dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat desa. Baik secara langsung maupun tak
langsung. Sangat penting bagi setiap kepala desa untuk
mengetahui potensi ekonomi desanya. Hal ini sangat erat
kaitannya dengan upaya meningkatkan kesejahteraan warga.
Negara Indonesia, kaya akan produk pertanian dan kelautannya.
Potensi tersebut tak boleh disia-siakan.
BUMDes hadir untuk memberikan fasilitas bagi setiap
warga negara yang memiliki potensi, baik barang maupun jasa.
Sebagai contoh, untuk hasil pertanian maupun kelautan, BUMDes
dapat menampungnya, yang kemudian akan dijual kepada
masyarakat yang membutuhkan (Muh Arifsona, 2019). Dalam hal
peran pelayanan BUMDes, diketahui terdapat perbedaan layanan
antara BUMDes dan lembaga keuangan mikro lainnya di desa.
Pelayanan BUMDes lebih menitikberatkan kemudahan dengan
asas kekeluargaan dan kepercayaan untuk para nasabahnya.
Sedangkan pada lembaga keuangan mikro lain, proses pinjaman
harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur, tanpa ada
pengecualian. Selain itu ditemukan bahwa layanan di BUMDes
dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel, prosedur yang
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digunakan lebih ringkas sehingga tidak membebani nasabahnya,
kemudahan-kemudahan pada persyaratan pinjamannya serta
tingkat bunga yang relatif rendah.
BUMDes berperan dalam mendukung kemandirian
ekonomi desa. Peran BUMDes terkait aspek pelayanan
berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes
terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya
Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan
taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi pedesaan, dan peran BUMDes terkait aspek ketaatan
peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan
dalam pengelolaan potensi desa.
D. Pentingnya Digital Ekonomi Indonesia di Masa yang Akan
Datang
Ekonomi digital atau digital economy adalah ekonomi
yang didasarkan pada barang elektronik dan jasa yang dihasilkan
oleh bisnis elektronik dan dijualbelikan melalui penjualan
elektronik. Artinya, bisnis dengan produksi elektronik dan proses
manajemen yang berinteraksi dengan mitra serta pelanggan yang
melakukan transaksi melalui internet atau web teknologi. Konsep
ekonomi digital muncul di dekade terakhir abad ke-20. Dengan
berkembangnya penggunaan internet di sektor bisnis terjadi
perubahan kultur dalam berbisnis seperti, hilang atau
berkurangnya perantara dalam bisnis sehingga mempersingkat
saluran distribusi. Selain itu, perusahaan-perusahaan atau pelaku
bisnis di Indonesia juga banyak membangun infrastruktur dengan
dukungan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat bantu
dalam menghadapi persaingan ekonomi digital (Sianturi, 2017).
Peran ekonomi digital menjadi semakin penting dan
strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global.
Ekonomi global saat ini dalam perjalanan ke arah digitalisasi
semenjak beberapa tahun terakhir, dan terakhir memperoleh
momentum yang luar biasa besar di saat pandemi covid-19
berlangsung.
Kondisi ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang
memengaruhinya. Pertama, penetrasi internet yang sudah hampir
menjangkau seluruh belahan dunia menjadi fondasi utama
lancarnya digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan manusia.
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Kedua, penjualan mobile devices seperti telepon seluler, ipad/tab,
laptop, dan lain-lain terus memperlihatkan tren yang meningkat
dari tahun ke tahun. Ketiga, munculnya pandemi covid-19 yang
diakibatkan oleh penyebaran virus corona saat ini menjadi katalis
untuk menerapkan teknologi digital semaksimal mungkin demi
meminimalkan kontak fisik manusia (Sugiarto, 2021).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di peringkat
ketiga di dunia setelah India dan China seharusnya bisa
menumbuhkan rasa optimis yang tinggi. Kondisi ini menjadi
posisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan negaranegara lainnya. Kondisi perekonomian global yang saat ini sedang
mengalami banyak masalah, seperti perang dagang yang tak
kunjung usai atau berbagai masalah di dunia membuat banyak
negara merasakan dampaknya. Maka dari itu, sudah seharusnya
Indonesia lebih optimis dalam meningkatkan perekonomian meski
dengan beberapa masalah internal yang ada. Pandemi di Indonesia
mempercepat laju digitalisasi. Bisnis yang awalnya menjunjung
tinggi model tradisional atau offline terpaksa banting setir ke
online demi bertahan melawan dampak pandemi.
Pandemi covid seperti saat ini, merupakan salah satu hal
yang membuat masyarakat Indonesia merasa khawatir akan
ekonomi yang mereka hadapi khususnya bagi pelaku usaha.
Pelaku usaha yang sudah tidak kaget akan penurunan omzet
penjualan, tidak akan mengeluh dengan kejadian yang dihadapi
saat ini. Dengan adanya persaingan di dunia jual beli, maka perlu
adanya penggunaan teknologi yang saat ini semakin maju.
Teknologi komunikasi tidak hanya digunakan untuk browsing,
membuat status di media sosial, youtube. Namun juga dapat
dimanfaatkan untuk mereka yang memiliki usaha dagang dengan
menerapkan ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia sudah
menjadi semakin maju dan menjadi berkembang. Dengan adanya
ekonomi digital, masyarakat dengan mudah untuk melakukan jual
beli di market place, web, instagram, shoppe, lazada maupun di
bukalapak.
E-commerce itu sendiri, dapat dipelajari dan dilakukan
untuk semua kalangan masyarakat dengan mudah. Suatu negara
dapat dikatakan berkembang ekonomi digital-nya, ditandai dengan
adanya kemajuan dan berkembangnya bisnis atau transaksi
perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai komunikasi,
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kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan atau antar individu. Ecommerce dapat membantu mengurangi biaya yang dikeluarkan
serta dapat menyampaikan informasi secara detail mengenai
produk maupun harga spesial yang diberikan kepada konsumen
secara online dan memudahkan proses transaksi tanpa harus
datang ke toko secara langsung sehingga dapat bersaing dengan
toko sejenis dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal
(Maulana, 2015).
1. Manfaat Ekonomi Digital
Ekonomi digital dapat dikatakan merupakan rangkaian
dari berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi
digital dalam proses maupun mekanisme produksinya.
Sekarang ini hampir semua negara sudah melakukan
transformasi digital ke dalam berbagai proses kegiatan. Tak
hanya untuk sektor produksi dan kegiatan usaha yang bersifat
komersial dan bisnis, tapi juga untuk sektor publik. Termasuk
di dalamnya layanan pemerintah kepada masyarakat. Alasan
rasional untuk menerapkan ekonomi digital tersebut ditengarai
karena berbagai faktor:
 Pertama, teknologi digital membuat proses produksi dan
mekanisme kerja menjadi lebih cepat dan efisien sehingga
memberikan kemudahan, akses yang lebih luas, dan
keuntungan finansial yang lebih besar.
 Kedua, teknologi digital membuka peluang dan kesempatan
yang seluas-luasnya bagi semua orang untuk menciptakan
inovasi maupun ide-ide baru sehingga memperbaiki cara
kerja, proses produksi, maupun kegiatan usaha baru yang
sebelumnya belum muncul.
 Ketiga, layanan kepada publik yang diberikan oleh
pemerintah menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah
diakses dengan menerapkan teknologi digital.
2. Kesiapan sumber daya
Untuk mendukung implementasi ekonomi digital
diperlukan berbagai sumber daya yang memang sudah harus
disiapkan sejak dini. Pendidikan dan pelatihan terkait teknologi
digital sudah harus disiapkan sejak usia sedini mungkin
sehingga budaya dan pemahaman mengenai teknologi digital
dengan mudah dipahami seluruh elemen masyarakat.
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Pengenalan teknologi digital sejak awal kepada kaum
muda akan mendorong inovasi-inovasi baru di bidang
teknologi digital, yang nantinya menjadi dasar bagi
perkembangan ekonomi digital. Sumber daya manusia yang
memiliki talenta tinggi di bidang teknologi digital tentunya
akan menjadi kebutuhan karena permintaannya akan terus
meningkat. Ilmu pengetahuan dan keahlian mengenai teknologi
digital sepertinya sudah menjadi kunci utama dalam
mendorong keberadaan ekonomi digital.
E. Implementasi dan Adaptasi Ekonomi saat Covid-19 di Desa
Padasuka Kec. Baros
Kegiatan ekonomi kerakyatan akan membantu Indonesia
dalam bertahan sampai pandemi reda. Jika tidak, perekonomian
secara keseluruhan akan hancur. Apalagi Indonesia juga dibayangi
adanya resesi sebagai buntut macetnya kegiatan ekonomi. Untuk
itu, masyarakat juga harus mau maju dan tidak pasrah.
Satu-satu cara untuk bisa bertahan adalah menjalankan
kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak selalu berhubungan
dengan usaha besar. Usaha kecil rumahan saja kalau bisa berjalan
dengan baik mampu membantu. Yang paling penting adalah
mencari kesempatan yang baik dan menjalankan bisnis dengan
sungguh-sungguh.

Sumber : Dokumentasi Kelompok 12 KKM UNIBA
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Tidak bisa dipungkiri lagi kalau dampak Corona besar dan
membuat beberapa orang harus kena PHK. Hal ini semakin buruk
karena kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan baik, padahal
kesempatan pekerjaan baru dibutuhkan. Saat roda ekonomi
berjalan, penghasilan bisa kembali entah itu dari mendapatkan
pekerjaan baru atau membuat usaha sendiri. Paling tidak masih
bisa berusaha.
Masyarakat juga sudah mulai terbiasa dengan protokol
kesehatan. Jadi, usaha jasa bisa menjalankan kegiatannya tanpa
was-was. Mereka bisa dapat untung dengan cepat dan pengguna
juga tercukupi kebutuhannya. Seperti masyarakat di desa padasuka
ini yang banyak melakukan kegiatan ekonomi saat pandemic
dengan berjualan ataupun memproduksi makanan, contohnya
produksi cireng yang diproduksi di Kp. Nyamplong Desa
Padasuka Kec. Baros. Hal yang saya lakukan dalam kegiatan
ekonomi UMKM di desa padasuka ini yaitu membantu
memberikan inovasi kepada pelaku umkm dari segi kemasan
produk dan juga dari label agar terlihat lebih menarik juga agar
produk tahan lama dan bisa dijual secara online. Produk yang
diproduksi dari umkmm cireng yaitu cipuk (Cireng Kerupuk),
Cilok Crispy, Cireng Crispy, dan Nugget. Selain produksi cireng,
ada beberapa kegiatan ekonomi umkm lainnya yaitu es doger dan
keripik.
Selain itu untuk meningkatkan perekonomian di desa
padasuka ini perlu adanya kemauan berwirausaha dari masyarakat.
Disaat keadaan seperti ini tentunya banyak dari masyarakat yang
mengalami kesulitan akibat dampak dari Covid-19 ini. Maka dari
itu masyarakat bisa memanfaatkan saat seperti ini dengan
berwirusaha dari rumah mulai dari usaha makanan ataupun yang
lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.
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BAB 5
PENDAMPINGAN UMKM
DAN KOPERASI
- Hafidz Hanafiah, S. Si. , MM., CMP. Sebelum beranjak membahas UMKM, kita samakan
dahulu persepsi terkait UMKM yaitu kewirausahaan. Banyak
orang bertanya perbedaan antara wiraswasta dan wirausaha.
Secara umum wiraswasta berarti orang yang memiliki sifat-sifat
keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko
yang bersumber pada kemampuan sendiri. Contoh pengusaha
warung tegal. Sedangkan wirausaha adalah seorang wiraswasta
yang memiliki visi pengembangan usaha, kreativitas, dan daya
inovasi. Contoh pengusaha warung tegal yang mengembangkan
usahanya menjadi restoran dan mencoba bisnis lainnya.
Berdasarkan definisi wiraswasta dan wirausaha diatas
dapat kita simpulkan bahwa keduanya merupakan sama-sama
mempunyai usaha, yang membedakan adalah bagaimana
wirausaha selalu beradaptasi dengan lingkungan baik dengan
teknologi maupun generasi saat ini.
Dalam bahasan bab ini akan dibahas UMKM dengan
adaptasi masyarakat desa terhadap digital dengan kaum muda
generasi milenial. Era serba cepat, tanpa batasan wilayah,
bertransaksi tanpa harus bertemu.
A. Pendahuluan
1. Pengertian Kewirausahaan
Kewirausahaan menurut Buchari Alma (2008), secara
bahasa, berasal dari 3 (tiga) dasar kata wira, swa, dan sta. Wira
berarti pejuang, pahlawan, pendekar kemajuan, manusia
unggul, teladan, berbudi luhur, berjiwa besar, gagah, berani
dan berwatak agung. Sedangkan swa berarti sendiri, dan sta
yang artinya berdiri. Jadi secara etimologi wirausaha itu sendiri
berarti pejuang atau pahlawan yang berdiri sendiri.
Istilah kewirausahaan juga tercantum dalam lampiran
Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan Kecil
Nomor 961/KEP/M/XI/1995, kewirausahaan adalah semangat,
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sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani
usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari,
menciptakan serta menerapkan cara kerja, teknologi dan
produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka
memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh
keuntungan yang lebih besar. Sedangkan wirausaha adalah
orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan
kemampuan kewirausahaan.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha
adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk
baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk
mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya
serta memasarkannya.
Ada beberapa definisi menurut para ahli tentang
pengertian wirausaha dan kewirausahaan sebagai berikut :
a. Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarbrough (1993),
kewirausahaan adalah penerapan keinovasian dan
kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan
berbagai peluang yang dihadapi orang lain setiap hari.
Istilah lain wirausahawan adalah orang yang menciptakan
bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian
demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara
mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumber daya
yang diperlukan untuk mendirikannya.
b. Andrew J. Dubrin (2005), seseorang yang menjalankan dan
mendirikan suatu usaha yang inovatif.
c. Robbin dan Coulter (2010), kewirausahaan merupakan
suatu proses dimana seseorang ataupun suatu kelompok
individu menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana
untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan suatu nilai
yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan
melalui sebuah inovasi dan keunikan, tidak mempedulikan
apapun sumber daya yang digunakan pada saat ini.
d. Penrose (1959), kegiatan kewirausahaan mencakup berbagai
peluang yang teridentifikasi didalam suatu sistem ekonomi.
Kemampuan atau kapasitas kewirausahaan berbeda dengan
kapasitas manajerial.
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e. Kasmir (2007), wirausaha ialah seorang yang berjiwa
pemberani yang berani mengambil risiko untuk membuka
sebuah usaha di berbagai kesempatan yang ada.
f. Harvey Leibenstein (2007), kewirausahaan mencakup
berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan dan
menciptakan perusahaan pada saat dimana pasar belum
terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau
beberapa
komponen
fungsi
produksinya
belum
teridentifikasi secara penuh.
g. Peter F. Drucker (1985), sebuah kemampuan untuk
membuat atau menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.
h. Ahmad Sanusi (1994), kewirausahaan merupakan suatu
nilai yang diwujudkan didalam perilaku yang menjadi dasar
tujuan, kiat, siasat, tenaga penggerak, proses dan hasil
bisnis.
i. Soeharto Prawiro (1997), kewirausahaan merupakan suatu
nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan
perkembangan usaha.
j. Mas‟ud Machfoedz dan Mahmud Machfoedz (2006),
wirausaha ialah seorang yang mempunyai inovasi untuk
mengubah kesempatan menjadi suatu ide yang bisa di jual,
mampu memberikan nilai plus lewat usaya, biaya, waktu
dan kecakapan yang bertujuan untuk mendapatkan
keuntungan.
k. Joseph Schumpeter (1951), wirausaha adalah seseorang
yang mendapat peluang dan menciptakan suatu organisasi
untuk mengejar sebuah peluang tersebut.
l. Prawirokusumo (1997), wirausahawan adalah mereka yang
melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan
mengembangkan ide, dan meramu sumber daya untuk
menemukan peluang (opportunity) dan perbaikan
(preparation) hidup.
m. Menurut Suryana (2001), kewirausahaan (entrepreneurship)
muncul apabila seseorang individu berani mengembangkan
usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan
meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang
berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan
organisasi usaha.
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Dari definisi diatas secara garis besar kewirausahaan
adalah proses manusia untuk berinovasi dan berkreativitas
dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber,
mengelola dan menjadikannya sebagai sebuah usaha yang
menghasilkan keuntungan atau nilai untuk jangka waktu yang
lama.
2. Filosofi Kewirausahaan
Aspek Ontologi
Ontologi adalah studi filosofis tentang hakikat ini,
eksistensi atau kenyataan seperti itu, serta menjadi kategori
dasar dan hubungan mereka. Tradisional terdaftar sebagai
bagian dari cabang utama filsafat yang dikenal sebagai
metafisika, ontologi berkaitan dengan pertanyaan mengenai
apa yang ada entitas atau dapat dikatakan ada, dan bagaimana
badan tersebut dapat dikelompokkan, terkait di dalam hirarki,
dan dibagi menurut persamaan dan perbedaan .
Menurut Suriasumantri (1985), ontologi membahas
tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin
tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori
tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaanpertanyaan :
a) Apakah obyek ilmu yang akan ditelaah,
b) Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, dan
c) Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya
tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera)
yang membuahkan pengetahuan.
Ontologi ilmu ekonomi berkaitan dengan objek yang
ditelaah atau sasaran ilmu dan bagaimana wujud sebenarnya
dari onjek tersebut. Secara ontologis, sasaran ilmu ekonomi
adalah hubungan antar manusia dalam memenuhi kebutuhan
materialnya. Sedangkan pemenuhan kebutuhan spiritual tidak
termasuk dalam lingkup ekonomi. Inti dari ilmu ekonomi
adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak
terbatas ditengah-tengah jumlah sumber daya ekonomi yang
ada terbatas jumlahnya. Ada banyak yang dipelajari dalam
ilmu ekonomi, namun dapat digolongkan menjadi dua
golongan besar, yaitu ekonomi mikro dan makro.
Secara ontologi kewirausahaan adalah proses
menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu
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dan kegiatan disertai modal jasa dan risiko, serta menerima
hasil dari proses tersebut berupa keuntungan, kepuasan dan
kebebasan pribadi. Seorang wirausaha kreatif dan inovatif
menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain,
sehingga atas apa yang diciptakan itu akan mendapat
keuntungan berupa materil, kepuasan dan kebebasan pribadi.
Aspek Epistemologi
Epistemologi (teori pengetahuan) adalah cabang filsafat
yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan,
pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang
dimiliki.
Awalnya manusia percaya bahwa dengan kekuasaan
pengenalannya dapat mencapai realitas sebagaimana adanya
para filosof pra Sokrates, yaitu filosof pertama di alam tradisi
Barat, tidak memberikan perhatian pada cabang filsafat ini
sebab mereka memusatkan perhatian, terutama pada alam dan
kemungkinan perubahan, sehingga mereka kerap dijuluki
filosof alam. Metode ernpiris yang telah dibuka oleh
Aristoteles mendapat sambutan yang besar pada Zaman
Renaisans dengan tokoh utamanya Francis Bacon (1561-1626).
Dua di antara karya-karyanya yang menonjol adalah The
Advancement of Learning dan Novum Organum (organum
baru).
Kewirausahaan atau entrepreneurship merupakan saraf
pusat ekonomi (the backbone of economic) dan pengendali
ekonomi (the bone of economic). Sehingga penjelasan
Epistemologi dilihat secara ilmu ekonomi yaitu membahas
tentang asal mula atau sumber, struktur, metode dan validitas
ilmu ekonomi. Persoalan yang diangkat dalam epistemologi
ilmu ekonomi adalah bagaimana manusia dapat mengetahui
ilmu ekonomi, darimana ilmu ekonomi berasal dan bagaimana
mengetahui kebenaran tentang ilmu ekonomi. Secara
epistemologis, ilmu ekonomi dimulai dari pemikiran tentang
persoalan ekonomi.
Orang-orang yang memiliki kreativitas dan inovasi yang
tinggi dalam hidupnya. Secara epistimologis, sebenarnya
kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam
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berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar,
sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat dan kiat dalam
menghadapi tantangan hidup. Seorang wirausahawan tidak
hanya dapat berencana, berkata-kata tetapi juga berbuat,
merealisasikan rencana-rencana dalam pikirannya ke dalam
suatu tindakan yang berorientasi pada sukses. Maka dibutuhkan
kreatifitas, yaitu pola pikir tentang sesuatu yang baru, serta
inovasi, yaitu tindakan dalam melakukan sesuatu yang baru.
Secara epistemologi, kewirausahaan adalah nilai yang
diperlukan untuk memulai suatu usaha (star-up phase). Atau
suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan
berbeda (inovatif). Oleh karena itu, orang yang ingin berhasil
harus menciptakan peluang dengan cara kreatif dan inovatif.
Aspek Aksiologi
Aksiologi
merupakan
cabang filsafat
ilmu yang
mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya.
Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu;
axios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang
berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai.
Suriasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang
berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh.
Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat nilai
merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial
dan agama. sedangkan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang
berharga, yang diidamkan oleh setiap insan (Suriasumantri,
1985).
Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang
tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan
ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya
dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak
ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik
pula. Karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai
ilmu pengetahuan yang lebih itu dimanfaatkan di jalan yang
tidak benar.
Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai
kegunaan ilmu. Ilmu tidak bebas nilai. Artinya pada tahaptahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai
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budaya dan moral suatu masyarakat; sehingga nilai kegunaan
ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya
meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya
malahan menimbulkan bencana.
Aksiologi ilmu ekonomi berkaitan dengan kegunaan
ilmu ekonomi. Disini nilai pengetahuan akan terlihat
bagaimana peranan ilmu ekonomi dalam mengatasi
permasalahan yang berkaitan dengan aspek aksiologis ilmu
ekonomi seperti masalah pengangguran, tanggung jawab sosial
perusahaan, peningkatan mutu dan taraf kehidupan. Dasar
aksiologi membimbing dalam membahas tentang manfaat dari
ilmu pengetahuan ekonomi. Dalam hal ini ilmuwan bidang
ekonomi harus mampu menilai antara yang baik dan yang
buruk, sehingga ilmuwan harus memiliki moral yang kuat agar
kemajuan ilmu yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi
kehidupan manusia.
3. Kesimpulan
Berdasarkan tulisan diatas, dapat disimpulkan bahwa
kewirausahaan adalah :
a. Kewirausahaan
dilihat
dari
aspek
epistimologi,
kewirausahaan adalah nilai yang diperlukan untuk memulai
suatu usaha (star-up phase). Atau suatu proses dalam
mengerjakan sesuatu yang baru dan berbeda (inovatif). Oleh
karena itu, orang yang ingin berhasil harus menciptakan
peluang dengan cara kreatif dan inovatif.
b. Kewirausahaan dilihat dari aspek ontologi dan aksiologi
adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan
menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal jasa dan
risiko, serta menerima hasil dari proses tersebut berupa
keuntungan, kepuasan dan kebebasan pribadi. Seorang
wirausaha kreatif dan inovatif menciptakan sesuatu yang
bisa dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga atas apa yang
dia ciptakan itu dia mendapat keuntungan berupa materil,
kepuasan dan kebebasan pribadi.
B. Perkembangan UMKM di Indonesia
Perkembangan UMKM di Indonesia mengacu pada
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM), yaitu :
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- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan
dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria
Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil
penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini.
Definisi dan kriteria UMKM di negara asing / organisasi
internasional didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut :
1. Jumlah tenaga kerja.
Untuk kriteria jumlah tenaga kerja terlihat pada tabel
berikut ini.
Tabel 5.1
Kriteria UMKM menurut Jumlah Tenaga Kerja
Usaha
Usaha
Usaha
Usaha
Mikro
Kecil
Menengah
Besar
Jumlah
<4
5 – 19
20 – 99
≥ 100
Tenaga
orang
orang
orang
orang
Kerja
Sumber : Biro Pusat Statistik (BPS)
2. Pendapatan dan Jumlah aset.
Sedangkan untuk pendapatan dan jumlah aset menurut
Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut
Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
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Tabel 5.2
Kriteria UMKM menurut Pendapatan dan Jumlah Aset
Kriteria
Usaha
Aset
Omset
Usaha Mikro
Max 50 juta
Max 300 juta
Usaha Kecil
>50 juta – 500 juta
>300 juta – 2,5 miliar
Usaha
>500 juta – 10
>2,5 miliar – 50 miliar
Menengah
miliar
Sumber : UU No. 20 Tahun 2008
Sedangkan UMKM Menurut World Bank dapat
dijabarkan, sebagai berikut :
a. Medium Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan maksimal 300 orang
2. Pendapatan setahun hingga $ 15 juta
3. Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta
b. Small Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta
c. Micro Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Pendapatan setahun tidak lebih $100 ribu
UMKM menurut European Commision, yaitu
a. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 250 orang
2. Pendapatan setahun tidak lebih $ 50 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta
b. Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 50 orang
2. Pendapatan setahun tidak lebih $ 10 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta
c. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
1. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
2. Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta
3. Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta
Perkembangan UMKM di Indonesia harus selalu kreatif dan
inovatif dalam bertahan pada era dgital. Beberapa entrepreneur
beradaptasi dengan digital mulai dari Internet of Things (IoT),
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Digital Marketing, StartUp, Market Place, Social Media, hingga
Database Research.
C. Peran Digipreneurship di Desa
Kewirausahaan digital di desa memiliki peran dalam
bertahan hidup yang baik, berbeda dengan perkotaan yang harus
bertahan dengan ketahanan pangan dan kesehatan yang
dicanangkan beberapa pemerintah daerah.
Ada tiga pendekatan dalam wirausaha desa menurut
Hilam (2017), yaitu assesment potensi wilayah, keselarasan
harapan masyarakat desa, dan kebijakan dan dukungan
pemerintah.
Untuk pengembangan produktifitas UMKM di desa
menurut Supriyanto dan Hana (2020), d melalui sarana kampung
digital memang untuk saat ini belum terlalu berkembang walaupun
sudah ada website toko online yang telah terbentuk. Hal ini
dipengaruhi oleh minat masyarakat yang kurang karena kebiasaan
yang sudah sering dilakukan yaitu dengan menjualnya ke
pelanggan tetap. Namun, seiring dengan perkembangan jaman,
UMKM harus berinovasi untuk menjual produknya ke toko online.
Maka diperlukan strategi yang tepat agar UMKM di desa itu dapat
mengembangkan produknya untuk di jual pada toko online.
Strategi itu adalah prepatory, presence, portals, transaction
intregation dan autonomy. Langkah itu harus dilakukan oleh
penggerak UMKM desa yang dalam hal ini adalah dengan
membentuk KSU. Langkah itu juga tidak cukup dengan dukungan
KSU, namun kebijakan dari desa dan dukungan dari generasi
milenial. Dukungan dari akademisi sangat diperlukan untuk
memberikan referensi strategi yang nati akan telah dirumuskan
dalam menghadapi perkembangan bisnis yang selalu berubah
setiap saat. Harapannya setelah strategi tersebut dapat
diimplementassikan. Maka produktifitas UMKM di desa akan
meningkat.
Sehingga dengan adanya program digipreunership di desa,
dapat menopang aktifitas bisnis tanpa batasan wilayah dengan
bantuan teknologi digital. Sebaiknya dilakukan banyak hal terkait
program tersebut. Mulai dari pembinaan, legalitas, sarana
prasarana, konsistensi supply, kualitas sesuai permintaan,
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pembiayaan, manajemen pajak dan keuangan, hingga aspek
inovasi dan kreativitas para pelaku UMKM di desa.
D. Implementasi dan Adaptasi UMKM saat Covid-19
Sebelum memasuki Covid-19 terdapat masalah klasik
UMKM yang terjadi di kalangan pelaku UMKM, yaitu :
1) Pemberian akses UMKM terhadap Sumber-Sumber
Permodalan
2) Pengadaan Pembinaan dan Pelatihan
3) Peningkatan Promosi produk
4) Perluasan Pemasaran Produk
5) Penyediaan Sarana dan Prasarana
Sedangkan pada fase awal memasuki Covid-19 tahun
2020 masalah para pelaku UMKM, yaitu :

Gambar 5.1 Keluhan Para Pelaku UMKM pada Fase Awal Covid-19 Tahun 2020

(Sumber Kementerian Koperasi dan UMKM, 2020)
Keterangan :
(1) Penurunan Daya Beli Masyarakat (68%)
(2) Kesulitan Bahan Baku (6%)
(3) Distribusi Terhambat (10%)
(4) Kesulitan Permodalan (12%)
(5) Produksi Terhambat (4%)
(Laporan UMKM ke Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak
37.000)
1. Perbedaan Krisis 1998 vs Krisis Covid-19
Saat krisis ekonomi, UMKM menjadi penolong
perekonomian nasional, ketika usaha besar & perbankan
berjatuhan. Ekspor UMKM naik 350%. UMKM menggeliat di
tengah krisis keuangan dipicu beberapa hal. Salah satunya
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Dolar AS yang menguat, memberi keuntungan bagi UMKM
yang mengekspor produknya. Ekspor UMKM furniture, yang
berbasis bahan baku lokal. Kemudian hasil laut, pertanian,
tambang, rempah itu meningkat hingga 350%.
2. UMKM dan Pajak
Terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan
UMKM terkait pajak, yaitu :
- PMK-23 : Belum diberikan insentif
- PMK-44 /PMK.03/2020 : Salah Satunya PPh Final UMKM
Ditanggung Pemerintah WP yang memiliki peredaran bruto
tertentu & dikenai PPh Finalberdasarkan PP Nomor 23
Tahun 2018
- Tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi UMKM Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu
Sebagai langkah awal antisipasi penurunan peran
UMKM yang bisa menambah PDB negara, dilakukan beberapa
kebijakan berupa penghapusan insentif pajak, pemberian
bantuan melalui bank pemerintah dengan syarat tertentu
pastinya, serta bantuan pembinaan dengan teknologi digital.
3. Sektor UMKM yang Bertahan saat Covid
Terdapat beberapa sektor UMKM yang bisa diandalkan
saat Covid, yaitu :
- Bisnis makanan dan minuman atau food and beverage
(F&B)
- Usaha penjualan kebutuhan bahan pokok
- Sektor jasa atau produk kesehatan
- Usaha jasa pendidikan dan pelatihan
- Bisnis sektor digital
4. UMKM bisa bertahan
a. Posisi bertahan di tengah pandemi dengan berjualan produk
UMKM melalui pemasaran online, tawarkan pelanggan
dengan harga terjangkau atau diskon;
b. Pelaku UMKM dapat mencari subsidi bahan baku produksi
dari wilayah terdekat atau harga terbaik;
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c. UMKM dapat mencari tahu stimulus atau kebijakan
UMKM oleh pemerintah demi membantu kelangsungan
bisnis selama pandemi Corona seperti bantuan modal;
d. Distribusi terhadap konsumen terlambat, pelaku UMKM
dapat memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen agar
harapan sampainya barang sesuai dengan ekspetasi awal
konsumen; dan
e. UMKM merancang ulang stok barang sesuai anggaran
modal yang diperlukan untuk bisnis sehingga mampu
mengoptimalkan kebijakan dan strategi yang dimiliki.
5. Strategi UMKM saat pandemik dan pasca pandemik
a. Strategi bertahan, usahakan pertahankan usaha yang ada,
jikalau kurang menguntungkan bisa lakukan subsidi produk
lain agar usaha anda bisa tetap bertahan. Kurangi biaya
yang tidak penting, usahakan lunasi kewajiban cicilan dan
bereskan, jangan pinjam terhadap pembiayaan dengan biaya
yang memberatkan, masih untung ada kerabat atau saudara
yang bisa meminjamkan modal dengan waktu yang tidak
dipatok.
b. Strategi pemulihan, diupayakan setelah pandemi selesai,
mulai usaha dari nol, mulai dari hulu dan hilir, supply dan
demand, serta langkah strategi recovery pelanggan yang
lama dan produk yang sudah ada sebelumnya.
c. Strategi transisi dan move on teknologi. Untuk usaha yang
offline sudah saatnya beralih menggunakan digital
marketing, affiliate marketing, atau minimal sosial media
marketing. Karena sudah ada beberapa komunitas webinar
pemasaran online hingga couching clinic pemasaran online.
Sehingga masyrakat siap beradaptasi dengan era industri
5.0.
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BAB 6
KOPERASI
- Dea Aprilianti Syam A. Pendahuluan
Koperasi merupakan tulang punggung perekonomian
Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa
”Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan”. Dalam penjelasan UUD 1945
disebutkan bahwa badan usaha yang sesuai dengan pasal tersebut
adalah koperasi, sehingga koperasi ditempatkan sebagai soko guru
perekonomian Indonesia dan merupakan bagian integral
perekonomian Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk semakin
memperkokoh koperasi mulai dari upaya menumbuhkan iklim
yang kondusif sampai ke bantuan ekonomi. Dalam upaya
menumbuhkan iklim yang kondusif berbagai peraturan dan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, diantaranya adalah
dalam bentuk UUD yaitu pasal 33 UUD 1945 (Sistem demokrasi
ekonomi). Pemerintah juga mengeluarkan UU No. 25 tahun 1992
tentang PERKOPERASIAN disusul dengan beberapa peraturan
pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas dan kemudahan
bagi pengembangan koperasi. Dengan berbagai upaya tersebut
diharapkan koperasi dapat tumbuh dan berkembang sejajar dengan
pelaku ekonomi lainnya. Namun sampai saat ini koperasi lebih
tertinggal dibanding dengan lembaga perekonomian lainnya.
Penyebab ketertinggalan ini, karena banyaknya persoalan
yang harus dihadapi oleh koperasi, diantaranya seperti yang
dikemukakan oleh: Sukanto Reksohadiprodjo (1992: 234) yaitu
”administrasi kegiatan-kegiatan koperasi belum memenuhi standar
tertentu sehingga belum menyediakan data yang lengkap untuk
pengambilan keputusan dari data statistik kebanyakan kurang
memenuhi kebutuhan”. Sistem administrasi yang relatif baik
sangat berguna sebagai hasil analisa. Apabila data tidak tersedia
dalam jumlah kualitas yang dibutuhkan, proses menjajaki
lingkungan dan kedudukan koperasi tidak terlaksana, sehingga
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koperasi menjadi statis / mungkin mundur karena situasi
lingkungan terus berkembang komplek.
Akuntansi sebagai bagian dari administrasi organisasi
menghasilkan informasi akuntansi yang berguna dalam
pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi ini harus
mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya.
Informasi akuntansi biasanya dituangkan dalam bentuk laporan
keuangan. ”Laporan keuangan merupakan ringkasan dari
transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan” (Zaki Baridwan, 1997). Agar pembaca laporan
keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan
keuangan yang disusun harus didasarkan pada prinsip akuntansi
yang lazim. Penyajian laporan keuangan merupakan keharusan
agar informasi dapat diketahui pihak intern dan eksteren sehingga
penerapan standar laporan keuangan merupakan hal yang penting
untuk dilakukan.
IAI menyusun dan menerbitkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) untuk koperasi, dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27. Berhubungan dengan
diterbitkannya SAK tersebut diharapkan manajer koperasi dapat
mengelola koperasi secara profesional. Pengelolaan yang
profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang
baik serta informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam
pengambilan keputusan, perencanaan maupun pengendalian
koperasi. Salah satu tugas manajer adalah memberikan laporan
terakhir mengenai laporan keuangan dan harus dapat
mempertanggungjawabkan terhadap laporan keuangan. ”Koperasi
Serba Usaha ialah koperasi yang menjalankan beberapa macam
usaha yang sesuai dengan keperluan masyarakat dan lingkungan
(Arifinal Chaniago, 1987)”. Sedangkan ”Koperasi simpan pinjam
ialah koperasi yang menerima simpanan dan memberikan
pinjaman kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah
dengan bunga yang ringan (Arifinal Chaniago, 1987)”. Di dalam
menjalankan usaha-usahanya tersebut koperasi memerlukan
seorang manajer yang berkualitas agar tujuan koperasi dapat
tercapai. Manajer yang berkualitas pada umumnya memiliki
persepsi yang berbeda-beda terhadap penerapan Standar
Akuntansi Keuangan Koperasi. Perbedaan tersebut berdasarkan
pada jenis usaha koperasi yang dijalankan oleh tiap-tiap koperasi.
80

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang
dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang
lingkungannya,
baik
lewat
penglihatan,
pendengaran,
penghayatan, perasaan dan penciuman”. (Thoha, 2002). Dari teori
diatas maka dapat diambil pengertian bahwa kunci untuk
memahami persepsi adalah terletak pada keenam indera manusia
yaitu penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan
penciuman terhadap situasi atau lingkungan.
B. Perkembangan Koperasi Di Indonesia
Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok
diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang
kekeluargaan dan kegotongroyongan, sifat inilah yang sesuai
dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia telah
mengenal kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dipraktekkan
oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Kebiasaan yang bersifat
nonprofit ini, merupakan input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945
yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi. Kebiasaankebiasaan nenek moyang yang turun-temurun itu dapat dijumpai
di berbagai daerah di Indonesia di antaranya adalah arisan untuk
daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, paketan, mitra cai dan ruing
mungpulung daerah Jawa Barat, Mapalus di daerah Sulawesi
Utara, kerja sama pengairan yang terkenal dengan Subak untuk
daerah Bali, dan Julo-julo untuk daerah Sumatra Barat merupakan
sifat-sifat hubungan sosial, nonprofit dan menunjukkan usaha atau
kegiatan atas dasar kadar kesadaran berpribadi dan kekeluargaan.
Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan social, nonprofit dan kerjasama disebut Pra
Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi terutama di
pedesaan masih dijumpai, meskipun arus globlisasi terus
merambat kepedesaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia.
Berbagai penemuan di bidang teknologi (revolusi industri)
melahirkan tata dunia ekonomi baru. Tatanan dunia ekonomi
menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum
pemilik modal (kapitalisme). Kaum kapitalis atau pemilik modal
memanfaatkan penemuan baru tersebutdengan sebaik-baiknya
untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan
ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang
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tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis / liberal memberikan
keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan
melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi
lemah.
Koperasi di Indonesia sebelum merdeka
Pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang
hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir.
Beberapa tahap penting mengenai perkembangan koperasi di
Indonesia : Karena hal tersebut pada tahun 1896, patih purwokerto
yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan koperasi kredit
untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang.
Lalu pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo
memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan
pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang
dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.
Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, Serikat Dagang Islam
(SDI) dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto
mempropagandakan cita-cita toko koperasi (sejenis waserda
KUD), hal tersebut bertujuan untuk mengimbangi dan menentang
politik pemerintah kolonial belanda yang banyak memberikan
fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. namun
pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi Utomo
maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan,
hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman
berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang bentuk
koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia.
Upaya pemerintah kolonial belanda untuk memecah belah
persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas
pada bidang politik saja, tapi kesemua bidang termasuk
perkoperasian. Hal ini terbukti dengan adanya undang-undang
koperasi pada tahun 1915, yang disebut Verordening op de
Cooperative Vereenigingen yakni undang-undang tentang
perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi
bukan khusus untuk Indonesia saja. Undang-undang koperasi
tersebut sama dengan undang-undang koperasi di Nederland pada
tahun 1876 (kemudian diubah pada tahun 1925), dengan
perubahan ini maka peraturan koperasi di indonesia juga diubah
menjadi peraturan koperasi tahun 1933 LN No.108. Di samping
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itu pada tahun 1927 di Indonesia juga mengeluarkan undangundang No.23 tentang peraturan-peraturan koperasi, namun
pemerintah belanda tidak mencabut undang-undang tersebut,
sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian
di Indonesia.
Meskipun kondisi undang-undang di indonesia demikian,
pergerakan dan upaya bangsa indonesia untuk melepaskan diri
dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti, pada tahun 1929,
Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno
mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda.
Pada periode ini sudah terdaftar 43 koperasi di Indonesia. Pada
tahun 1930, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementrian
Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R. M.
Margono Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk
Jawatan Koperasi dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah.
Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656
koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi kredit yang
bergerak di pedesaan maupun di perkotaan. Setelah itu pada tahun
1942, pada masa kedudukan jepang keadaan perkoperasian di
Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan
koperasi di Indonesia, hal ini disebabkan pemerintah jepang
mencabut undang-undang No. 23 dan menggantikannya dengan
kumini (koperasi model Jepang) yang hanya merupakan alat
mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang
kebutuhan Jepang.
Koperasi di Indonesia setelah merdeka keinginan dan
semangat untuk berkoperasi yang hancur akibat politik pada masa
kolonial belanda dan dilanjutkan oleh sistem kumini pada zaman
penjajahan jepang, lambat laun setelah Indonesia merdeka kembali
menghangat. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 33 yang menetapkan
koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, maka
kedudukan hukum koperasi di Indonesia benar-benar menjadi
lebih mantap. Dan sejak saat itu Moh. Hatta sebagai wakil
presiden Republik Indonesia lebih intensif mempertebal kesadaran
untuk berkoperasi bagi bangsa Indonesia, serta memberikan
banyak bimbingan dan motivasi kepada gerakan koperasi agar
meningkatkan cara usaha dan cara kerja, atas jasa-jasa beliau lah
maka Moh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
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Beberapa kejadian penting yang mempengaruhi
perkembangan koperasi di Indonesia :
1. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral
Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres
Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkannya
sebagai Hari Koperasi Indonesia.
2. Pada tahun 1960 dengan Inpres No. 2, koperasi ditugaskan
sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi
rakyat. Dengan inpres No. 3, pendidikan koperasi di Indonesia
ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah, maupun
dengan cara informal melalui siaran media masa,dll yang dapat
memberikan informasi serta menumbuhkan semangat
berkoperasi bagi rakyat.
3. Lalu pada tahun 1961, dibentuk Kesatuan, Organisasi Koperasi
Seluruh Indonesia (KOKSI).
4. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965, diadakan (Musyawarah
Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan
Undang-Undang koperasi no. 14 tahun 1965 di Jakarta.
Koperasi di Indonesia pada zaman orde baru hingga
sekarang. Tampilan orde baru dalam memimpin negeri ini
membuka peluang dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan
perkembangan
perkoperasian
di
Indonesia,
dibawah
kepemimpinan Jenderal Soeharto. Ketetapan MPRS no. XXIII
membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah. Berikut
beberapa kejadian perkembangan di Indonesia pada zaman orde
baru hingga sekarang: (Camelia fanny sitepu, Hasyim, 2018)
a. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan
Undang-Undang koperasi no. 12 tahun 1967 sebagai pengganti
Undang-Undang no. 14 tahun 1965.
b. Pada tahun 1969, disahkan Badan Hukum terhadap badan
kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
c. Lalu pada tanggal 9 Februari 1970, dibubarkannya
GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan
Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
d. Pada tanggal 21 Oktober 1992, disahkan Undang-Undang no.
25 tahun 1992 tentang perkoperasian, undang-undang ini
merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di
masa yang akan datang.
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e. Masuk tahun 2000an hingga sekarang perkembangan koperasi
di Indonesia cenderung jalan di tempat.
Keberhasilan koperasi di dalam melaksanakan peranannya
perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
1. Kemampuan menciptakan posisi pasar dan pengawasan harga
yang layak dengan cara:
a. Bertindak bersama dalam menghadapi pasar melalui
pemusatan kekuatan bersaing dari anggota
b. Memperpendek jaringan pemasaran
c. Memiliki manajer yang cukup terampil berpengetahuan luas
dan memiliki idealisme
d. Mempunyai dan meningkatkan kemampuan koperasi
sebagai satu unit usaha dalam mengatur jumlah dan kualitas
barang-barang yang dipasarkan melalui kegiatan
pergudangan, penelitian kualitas yang cermat dan
sebagainya.
2. Kemampuan koperasi untuk menghimpun dan menanamkan
kembali modal, dengan cara pemupukan pelbagai sumber
keuangan dari sejumlah besar anggota.
3. Penggunaan faktor-faktor produksi yang lebih ekonomis
melalui pembebanan biaya overhead yang lebih, dan
mengusahakan peningkatan kapasitas yang pada akhirnya dapat
menghasilkan biaya per unit yang relatif kecil.
4. Terciptanya keterampilan teknis di bidang produksi, pengolahan
dan pemasaran yang tidak mungkin dapat dicapai oleh para
anggota secara sendiri-sendiri.
5. Pembebasan resiko dari anggota-anggota kepada koperasi
sebagai satu unit usaha, yang selanjutnya hal tersebut kembali
ditanggung secara bersama di antara anggota-anggotanya.
6. Pengaruh dari koperasi terhadap anggota-anggotanya yang
berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih
sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan di antaranya
perubahan teknologi, perubahan pasar dan dinamika
masyarakat.
C. Peran Koperasi Digital Di Desa
Dalam sejarah perekonomian Indonesia, koperasi
memegang peranan penting sebagai salah satu pondasi ekonomi
yang berbasis kerakyatan. Salah satu jenis koperasi yang memiliki
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peran cukup vital bagi pembangunan, khususnya di pedesaan
adalah Koperasi Unit Desa (KUD). KUD secara umum bergerak
diwilayah pedesaan. Awalnya koperasi ini dibentuk untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat desa dalam aktivitas pertanian
karena kebanyakan masyarakat desa bekerja di sektor agraria atau
pertanian. Dalam perkembangannya, KUD tak hanya menjadi
penyokong kegiatan pertanian warga, namun juga sebagai
penyokong aktivitas perdagangan, perikanan, peternakan, produksi
kerajinan kreatif, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Melalui
KUD inilah masyarakat desa melakukan aktivitas simpan pinjam,
pemasaran, layanan jasa, kegiatan konsumsi maupun produksi
hasil usaha. KUD bisa diibaratkan wadah organisasi ekonomi
sosial kemasyarakatan.
KUD dibentuk, diselenggarakan, dan dibuat untuk
masyarakat desa itu sendiri. Tujuannya adalah menjamin
kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat tetap terpenuhi.
Koperasi, termasuk KUD, adalah suatu gerakan ekonomi rakyat
yang berbasis kerakyatan dan kekeluargaan. Dengan hadirnya
KUD masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat yang tak
sedikit, kebutuhan hidup semakin terpenuhi, kesejahteraan
terjamin, bahkan pada aspek yang lebih luas masyarakat mampu
memberdayakan dirinya sendiri serta lingkungannya. Peran KUD
bagi Pembangunan Desa dan Ekonomi Nasional tak dapat
dipungkiri bahwa KUD memiliki peran dan manfaat yang luar
biasa pentingnya bagi pembangunan desa khususnya dalam bidang
perekonomian. Sektor pertanian terus didorong agar lebih produkif
serta mampu swasembada. Begitu pun dengan sektor-sektor
lainnya seperti peternakan, perikanan, perdagangan, dan
sebagainya. Berbagai sektor tersebut dipacu agar mampu
menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Selain berperan penting dalam bidang perekonomian,
KUD juga memiliki peran krusial bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa. Seperti diketahui masyarakat desa memiliki
tingkat kesejahteraan yang masih kalah dibanding masyarakat
kota. Oleh karena itu perlu mobilisasi secara digital dalam rancang
bangun keberlangsungan koperasi unit desa dalam hal
pelayanannya kepada masyarakat dengan sistem informasi yang
memadai yang bisa diakses semua orang.
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D. Implementasi dan Adaptasi Koperasi saat Covid-19 di Desa
Padasuka Kec. Baros
Fenomena pandemi Covid-19 yang terjadi tidak hanya
menyebabkan penyerang kesehatan namun juga menyerang sisi
perekonomian negara. UMKM sebagai sektor Usaha Mikro Kecil
dan menengah mengalami dampak terparah yang disebabkan oleh
pandemi Covid-19. Sehingga, penelitian ini ditujukan untuk
melihat sejauh mana perkembangan pandemi Covid-19 serta
bagaimana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia
khususnya bagi UMKM. Mengingat bahwa UMKM merupakan
penopang perekonomian Indonesia lebih dari 90 persen.
Pandemi Covid-19 yang muncul di akhir tahun 2019,
menyebabkan ekonomi dunia kembali bergejolak termasuk
ekonomi Indonesia. Dampak perlambatan ekonomi global juga
dirasakan di dalam negeri. Mulai dari harga minyak bumi yang
terjun bebas, serta harga komoditas lain seperti gas dan minyak
kelapa sawit yang akan terus tertarik ke bawah.
Krisis yang terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh
pandemi Covid-19 ini berbeda dengan krisis sebelumnya. UMKM
berada di garis terdepan yang mendapat guncangan ekonomi.
Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Pusat mapun
Pemerintah daerah seperti PSBB dan lockdown telah
menghentikan aktivitas ekonomi UMKM secara tiba-tiba, terjadi
penurunan permintaan yang sangat signifikan dan terganggunya
rantai pasok. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah lebih dari 90% usaha di Indonesia
merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah 80% dari UMKM yang
disurvei berpendapat bahwa pendapatan mereka menurun tajam.
Sekitar 34% UMKM mengalami penurunan pendapatan sebesar
25%, 18% UMKM mengalami penurunan pendapatan antara 2550% dan sebanyak 28% UMKM menyatakan berkurangnya
pendapatan mereka lebih dari 50% sejak pandemi Covid-19. Hal
ini terjadi diantaranya karena dampak dari pembatasan pergerakan
sehingga 64% mengaami kekurangan pasokan dan bahan baku dan
hampir dua pertiganya (66%) mengalami masalah dengan
pengiriman produk jadi. Sebanyak 58% UMKM mengalami
penurunan produksi dan jasa akibat dari penurunan permintaan.
Sebanyak 35% UMKM berupaya melakukan diversifikasi saluran
penjualan dan mempergunakan pemasaran, penjualan dan
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pengiriman secara daring. Di sisi lain, sebanyak 21% UMKM
melakukan diversvikasi produk sebagai respon terhadap
permintaan baru seperti masker dan handsanitizer.
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BAB 7
EKONOMI KREATIF
- Nanang Kurniawan A. Latar Belakang
Pandemi covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi
pada 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari
seorang warga Negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah
menyebar ke 34 provinsi dengan Jawa Timur, DKI Jakarta dan
Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Upaya
pencegahan penyebaranpun dilakukan dan dikampanyekan.
Setidaknya ada dua cara yang menjadi kunci pengendalian
penularan dan penyebaran covid-19 yaitu dengan menjaga jarak
dan rajin mencuci tangan dengan sabun dan memperbanyak
wastafel portable yang diadakan secara mandiri oleh masyarakat.
Pemerintahpun akhirnya melakukan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB) serta mengkampanyekan Stay at home.
Sektor UMKM pun terdampak parah. Berdasarkan data
dari kementerian koperasi yang memaparkan bahwa 1.785
koperasi dan 163.713 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) terdampak pandemic virus corona (Antara, Mei 2020).
Sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan
minuman. Kementerian Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa
koperasi yang bergerak pada bidang jasa dan produksi juga paling
terdampak pada pandemi Covid-19. Para pengusaha UMKM
merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan
terhambatnya distribusi. Sedikitnya 39,9 persen UMKM
memutuskan mengurangi stok barang selama pembatasan sosial
berskala besar (PSBB) akibat covid-19. Sementara itu 16,1 persen
UMKM memiih mengurangi karyawan akibat toko fisik ditutup.
Sektor UMKM mengalami dampak yang cukup dalam akibat
pandemi covid-19. Di Indonesia UMKM memiliki kontribsi
maupun peranan yang cukup besar diantaranya yaitu perluasan
kesempatan penyerapan tenaga kerja. UMKM juga merupakan
jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
untuk menjalani kegiatan ekonomi produktif. disamping itu usaha
kecil, mikro dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang
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memiliki peran penting dalam peningkatan PDB (Pendapatan
Domestik Bruto) suatu negara khususnya di Indonesia dengan
menghadapi Era Industri 4.0.Dampak yang signifikanpun terjadi
terhadap perekonomian di Indonesia.
Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat
terdampak dengan adanya wabah virus corona. Penjualan
menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku,
dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap.Tak
dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital,
sehingga interaksi antara manusiadan teknologi sudah tidak
terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tesedia secara
digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran.
Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing
revolusi industry. Dampak era revolusi industry 4.0 adalah
teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya
intekoneksi antara mesin fisik dengan system produksi.teknologi
menjadi unsur utama tehadap pengembangan industri
konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer
datatanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar
mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis
Sektor UMKM yang terguncang selama pandemi Covid19 selain daripada makanan dan minuman, juga yang terdampak
adalah industri kreatif dan pertanian. Bahkan hasil survey
menunjukkan bahwa kesulitan yang belum pernah dihadapi
perusahaan sebelumnya akibat pandemi covid-19, yaitu dua dari
tiga perusahaan yangmenghentikan operasinya baik sementara
maupun secara permanen, karena pendapatan menurun drastic.
Covid-19 atau yang dikenal sebagai virus corona
merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh syndrome
pernafasan akut coronavirus2 (severe acute rrespiratory syndrome
corona virus 2 or SARS-coV-2). Corona virusmenyebabkan
penyakit infeksi saluran pernafasan, seperti flu, MERS (Middle
East Respiratory Syndrome), dan SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome). Coronavirus ini pertama ditemukan di
Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019 (Ilmiyah, 2020).
B. Pentingnya Ekonomi Kreatif di Pedesaan
Berdasarkan data BPS tentang Pendataan Potensi Desa
tahun 2014, luas wilayah Desa Padasuka sebesar 8 km2. Luas
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wilayah desanya terbagi ke dalam peruntukan sebagai lahan
pertanian yang bukan pesawahan 1 km2 dan lahan bukan untuk
pertanian seluas 6 km2. Sebagian besar lahan yang ada di Desa
Padasuka
merupakan tanah perkebunan
yang status
kepemilikannya adalah milik negara seluas 1 km2. Tanah
perkebunan di Desa Padasuka dikenal dengan tanah pangangonan.
Masyarakat tidak dapat memiliki tanah penganonan tersebut,
melainkan hanya diperbolehkan menggarap tanah tersebut dengan
mendapatkan Hak Guna Pakai. Sebagian besar lahan perkebunan
dimanfaatkan untuk budidaya Padi, dan terdapat sebagian kecilnya
perkebunan Padi. Mata pencaharian penduduk Desa Padasuka
terdiri dari sektor peternakan, kehutanan, sektor perdagangan,
sektor jasa, dan sektor industri kecil serta kerajinan rumah tangga.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus
2021 setiap hari sabtu dengan mengajak empat UMKM yaitu, :
1) UMKM dari Bu Entas dan Bu Apong yang yang bergerak di
bidang pengolahan singkong,
2) UMKM dari Karang Taruna Desa Jambu yang bergerak di
bidang pengolahan kayu, serta
3) UMKM dari Ibu-Ibu PKK dan kader Desa yang bergerak di
bidang pengolahan nugget mie.
Metode Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan ini menggunakan
metode kelas sebagai penyampaian materi yang diberikan kepada
UMKM. Metode pembinaan langsung juga dilakukan sehingga
setiap UMKM mendapat pembinaan yang berbeda-beda, karena
permasalahan yang dihadapi oleh setiap UMKM bervariasi selain
itu dilaksanakan juga praktik langsung sehingga pelaku UMKM
dapat melakukan secara mandiri. Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) memiliki potensi yang cukup besar untuk
tumbuh kembang dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Akan tetapi, teridentifikasi masih ditemukannya beragam
persoalan yang dihadapi UMKM dan tentunya perlu mendapat
perhatian dari semua pihak. Persoalan yang paling mendasar
dalam hal ini adalah terkait dengan masih rendahnya produktivitas
UMKM.
Rendahnya produktivitas ini diakibatkan karena
rendahnya kualitas sumber daya manusia UMKM khususnya
dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan
pemasaran.Melalui pelatihan ini, membahas satu per satu terkait
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dengan pentingnya packacing dari suatu produk untuk menarik
perhatian konsumen, kiat-kiat membuat packacing yang menarik,
memberikan contoh packacing dari UMKM lain terkait.
Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk
menjaga produk, namun sekarang kemasan menjadi faktor yang
cukup penting sebagai alat pemasaran (Rangkuty 2010).
C. Peran Digital terhadap Ekonomi Kretaif
Pemerintah terus mendukung pengembangan dan
pemanfaatan teknologi dalam mendukung ekonomi kreatif.
Komitmen ini terbukti sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan
Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) Tahun
2017-2019 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 3 Agustus 2017.
“Kita harus terbuka dan pandai menangkap sektor alternatif dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya
melalui industri berbasis brainware yang di dalamnya adalah
industri kreatif dan industri digital, ”Selama ini perkembangan
ekonomi kreatif berkembang dengan pesat. Hal ini berdasarkan
survei yang dilakukan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan
Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan besaran PDB Ekonomi
Kreatif di tahun 2014 sebesar Rp784,82 triliun menjadi Rp852,24
triliun dengan kontribusi sebesar 7,38% terhadap PDB nasional di
tahun 2015. Angka pertumbuhan tersebut diperkirakan akan terus
meningkat hingga mencapai 12% di tahun 2019.
Disisi lain, sektor digital juga menunjukkan perubahan
signifikan dimana pengguna internet telah mencapai 51,8% dari
total penduduk Indonesia. Kendati demikian, pelaksanaan ecommerce belum berjalan mulus dan masih terdapat keterbatasan
kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk
memanfaatkan peluang digital. Tingginya transaksi e-commerce
yang diperkirakan mencapai USD 130 miliar di tahun 2020 tidak
disertai dengan adanya peran serta UMKM lokal di Indonesia.
Market place e-commerce Indonesia masih didominasi produk
asing dan kehadiran UMKM lokal sebagai makers atau produser
hanya sekitar 5%-7% dari total merchant. Peran aktif dari para
pelaku usaha kreatif, khususnya para praktisi di bidang ekonomi
kreatif untuk semakin berkarya dan berinovasi, salah satunya
dengan memanfaatkan teknologi e-commerce. Melalui tema acara
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“Role of Art, Design, and Technology in the Society”, Kemenko
Perekonomian bekerjasama dengan Fakultas Industri Kreatif
Telkom University menyelenggarakan konferensi ini sebagai
sarana diseminasi ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintah
dalam mendiskusikan perkembangan industry kreatif khususnya di
bidang seni rupa dan desain beserta kaitannya dengan
pemanfaatan teknologi bagi masyarakat.
Adanya acara ini diharapkan mampu mengangkat peran
industri kreatif pada pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus
mendukung sebagai salah satu kota kreatif di Indonesia,
khususnya dalam hal desain. Selain itu juga diharapkan
terwujudnya pemahaman dan kerjasama dari semua pihak baik
pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, dan masyarakat untuk
bersama-sama mendorong kontribusi sektor kreatif dan digital
yang signifikan dalam perekonomian nasional.
UMKM yang mampu bertahan ditengah iklim covid-19 ini
antara lain adalah UMKM yang sudah terhubung dengan
ekosistem digital dengan memanfaatkan marketplace yang ada di
Indonesia. Dan UMKM yang mampu bertahan di era pandemi
Covid-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya
dengan produk-produk inovasi, misalnya yang tadinya menjual
produk-produk tas dan baju kemudian merubah produknya
menjadi jual masker kain. Industri lain yang mampu bertahan
dimasa pandemic Covid-19 adalah industri yang terkait dengan
pemenuhan kebutuhan dasar meliputi Listik, air bersih, pertanian,
peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan.
Demikian halnya dengan industry ritel yang mampu bertahan , hal
ini dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui
marketing digital
Perubahan transformasi digital dari model bisnis dari
konvensional menjadi digitalisasi
Transformasi digital mengacu pada proses dan strategi
menggunakan teknologi digital untuk secara drastis merubah cara
berbisnis dan beroperasi dalam melayani pelanggan. Meskipun
teknologi komputer telah ada selama beberpa decade, namun
konsep trasformasi digital masih relatif baru dan bersifat memaksa
para pelaku UMKM karena kondisi pandemi Covid-19 sekarang
ini.
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Bank Indonesia mencatat sebanyak 72,6% usaha mikro
kecil dan menengah terdampak pandemi corona. Para pengusaha
mengalami penurunan penjualan hingga kesulitan modal dan
bahan baku. Data per 3 April 2020 menggambarkan bahwa
Indonesia berada di urutan pertama Negara-negara ASEAN yang
didasarkan pada akumulasi kematia akibat covid-19 dimana
Jakarta sebagai episentrum penyebaran covid-19 di Indonesia.
Pandemi covid-19 yang tengah melanda dunia, termasuk
Indonesia dipastikan mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik
aspek kesehatan maupun sosial dan ekonomi. Pandemi Covid-19
telah banyak mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbagai
aktifitas, termasuk berbelanja. Kebijakan bebeapa negara untuk
melakukan pembatasan sosial untuk menghambat penyebaran
virus corona membuat masyarakat memilih untuk belanja online
(Rosita, 2020). Situasi ini mendorong akselerasi perekonomian
digital. Para penjual mau tidak mau harus beralih strategi baru
untuk mengikuti perkembangan pola konsumsi masyarakat kearah
digital dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk belanja secara
online.
Perkembangan digital dalam globalisasi sangat
berpengaruh pada roda ekonomi termasuk pasar ritel. Pasar ritel
yang beberapa waktu sebelumnya mencoba untuk menggusur
keberadaan pasar tradisional, tetapi pada kenyataannya keberadaan
pasar ritel modern dipengaruhi oleh globalisasi terlihat bahwa
beberapa pasar ritel mulai turun seperti musim gugur. Satu persatu
pasar ritel modern, skala besar, mikro, hingga kecil mulai turun
satu persatu. Hal ini disebabkan kurangnya minat konsumen untuk
berbelanja secara konvensional meskipun fasilitas fisiknya sangat
nyaman dan hampir tidak ada celah. Dengan menghadirkan
kemudahan berbelanja di era covid-19 ini, orang enggan dan lebih
suka melakukan aktivitas belanja online atau menggunakan
aplikasi media, dengan adanya kebijakan pembatasan yang
diteapkan pemerintah.
Beberapa keuntungan yang ditawarkan cara belanja online
untuk dapat mempertahankan eksistensinya di pasar di era digital.
1. Merancang Strategi Sosial dan Digital
a. Mengembangkan strategi sosial dan digital menanggapi
perubahan yang terjadidi pasar dengan menerapkan strategi
digital yang tepat. Perusahaan seperti American Express,
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Nike dan Harvard telah berhasil mengatasi kebutuhan sosial
pelanggan mereka, sehingga mengurangi retensi pelanggan
dan biaya akuisisi serta mengurangi biaya produksi.
b. Memindahkan pelanggan ke pasar online serta
mengembangkan strategi digital membutuhkan kesiapan
integrasi sistem operasi offline dan online. Tidak hanya
menembus komunikasi pemasaran terpadu saja, tetapi juga
menjadi manual operasional dan harus diterapkan bersama.
2. Melaksanakan Strategi Digital dan Sosial
Penetrasi pasar baru pasar digital, Facebook, Google,
You Tube hingga aplikasi seluler telah mengubah pasar menjadi
lebih cerdas dan terinformasi dengan baik. Haal Ini merupakan
penggerak perubahan yang memaksa perusahaan menjadi lebih
sosial dan digital. Di sini pentingnya memanfaatkan media
sosial untuk mencari informasi, pemasaran keluar dan masuk
untuk mencapai keunggulan kompetitif. 90% pemasaran
mengatakan bahwa media sosial sangat pentig bagi bisnis
mereka. Media sosial membuka peluang baru untuk
menghasilkan aliran pendapatan.
3. Mengembangkan Kapabilitas Organisasi
Media sosial memiliki sejumlah besar data mentah (big
data) yang akan mengungkapkan informasi yang penting, salah
satunya adalah perilaku konsumen dalam keputusan membeli
atau memperkirakan barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan
di masa depan. Identifikasi kebutuhan perusahaan akan
perubahan, persiapkan diri untuk perubahan. Perusahaan harus
dirancang sedemikian rupa untuk mengakomodasi kebutuhan
sosial digital pelanggan. Kehadiran pasar online era digital
tidak hanya membawa dampak buruk tetapi juga banyak sisi
positif lainnya yang lebih dekat dengan konsumen / pelanggan,
dengan cepat mempromosikan dan memperkenalkan produk
kepada publik, tidak adanya batasan pasar tetapi juga
menjangkau seluruh pelosok dunia yang terhubung dengan
internet, kecepatan dan tepat layanan menjadi kebutuhan utama
konsumen di era globalisasi.
Di era digital, pebisnis harus memiliki kemitraan dengan
era digital sebagai reformasi bisnis. Perkembangan komunikasi
digital, masyarakat modern baik perkotaan maupun pedesaan
memanfaatkan teknologi komunikasi dalam kegiatan belanja.
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Di era digital, orang cenderung menghabiskan aktivitas belanja
online dari kegiatan belanja konvensional. Dampaknya adalah
jatuhnya pasar pasar konvensional, kejayaan pasar
konvensional secara bertahap mulai tergerus dan diprediksi
akan mengalami penutupan secara masif di masa depan.
D. Implementasi dan Adaptasi UMKM yang Ada Di Desa
Padasuka pada Masa Pandemi Covid-19
UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian
khususnya dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, meningkatkan
pendapatandan penyediaan lapangan kerja, akan tetapi UMKM di
Desa Padasuka Kec. Baros ini sangat minim karena
keterbatasannya ide untuk membuka usaha kecil-kecilan dan
modal yang akan dikeluarkan dan system pemasaran yang akan
mereka lakukan.

Sumber : Dokumentasi Kelompok KKM 12 UNIBA
Akan tetapi usaha kecil di masa Pandemi ini mulai
menurun dikarenakan sulitnya untuk mencari modal dan membeli
bahan baku yang untuk diproduksi sehingga membuat usaha ini
hamper berhenti berproduksi.
Hal ini yang pertama kami lakukan di Desa Padasuka
adalah dengan menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi
UMKM di Masa Pandemi Covid-19 yang dimana Tips Praktis
UMKM Beradaptasi Merespon Dampak Covid-19, menurut saya
ini sangat baik disampaikan ke masyarakat terutama pelaku
UMKM yang ada di Desa Padasuka, dan penyuluhan ini mengenai
strategi pemasaran dalam system online atau media sosial agar
mudah dalam penjulan, karena pelaku UMKM di Desa Padasuka
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masih mengandalkan sistem sederhana yaitu dengan mengirim ke
warung kecil yang lingkupnya masih sekitar Kec. Baros, dengan
adanya penyuluhan ini semoga para pelaku UMKM dapat
memperluas system pemasarannya dengan menggunakan sistem
online.
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BAGIAN 4
BIDANG KEAGAMAAN
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BAB 8
KEAGAMAAN
(ISU RADIKALISME DAN TERORISME)
- Yeny Safriyana A. Pendahuluan
Maraknya kekerasan yang terjadi beberapa tahun
belakangan ini menjadi fenomena yang begitu mengkhawatirkan
bagi bangsa Indonesia. Kekerasan demi kekerasan yang terjadi
seringkali diakibatkan hanya karena perbedaan pemahaman akan
keyakinan. Padahal jauh-jauh sebelumnya, negeri ini telah
memberikan jaminan kepada warganya untuk memeluk dan
menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masingmasing seperti yang telah tercantum dalam undang-undang.
Kekerasan demi kekerasan yang didasarkan pada dalil
keimanan ini dalam beberapa kasus dilakukan oleh kelompok
radikal yang dalam berbagai kesempatan menyebut aksi-aksi
mereka sebagai upaya mempertahankan ajaran agama ataupun
sebagai upaya untuk melakukan purifikasi ajaran agama. Hal ini
dapat terlihat dari beberapa kasus-kasus yang terjadi, misalnya
kasus penyerangan terhadap pemeluk Syiah di Makassar dan
Sampang, ancaman terhadap kelompok Syi‟ah di Yogyakarta,
penyerangan terhadap kelompok Naqsabandiyah dan Ahmadiyah,
dan beberapa kasus lainnya.
Kita tentu tidak ingin negara ini bergelimang darah karena
pertumpahan warga sesama anak bangsa bahkan saudara setanah
air. Kita tidak ingin yang terjadi di Timur Tengah, Afrika maupun
di beberapa negara di Eropa seperti Perancis, Turki, dan Irlandia
melanda Indonesia. Cukuplah kekerasan yang mengatasnamakan
kesucian Tuhan buat mereka. Kita telah dibuat ngeri melihatnya.
Kita tak sanggup melihat kekejaman yang dipraktekkan atas nama
Tuhan.
Timur Tengah dan beberapa negara Eropa bergolak.
Indonesia tidak boleh terjadi seperti itu. Salah satu kuncinya
adalah sesama umat beragama menghindarkan sikap arogan,
menindas, menelikung serta ingin menang sendiri sehingga orang
lain dianggap kafir, sesat serta harus pula dimusnahkan. Bukankah
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Tuhan telah memberikan pilihan pada kita, akan kafir atau
beriman. Beriman atau kafir akan mendapatkan tempatnya sendiri.
Kenapa kita sering melihat adanya orang meributkan dengan keras
ketika seseorang atau kelompok tidak berbuat seperti dikehendaki
oleh pihak lain yang berbeda, sehingga otoritas Tuhan seakanakan berpindah tangan pada kelompok tersebut (Zuly Qodir,
2016).
Biasanya kelompok yang memiliki kecenderungan radikal
menolak segala bentuk aksi-aksi terorisme yang terjadi, namun di
sisi lain justru melakukan teror saat melakukan aksi-aksinya.
Radikalisme agama dalam konteks keagamaan merupakan hal
yang biasa muncul dalam agama apapun. Hampir bisa dipastikan
bahwa setiap agama memiliki kaum radikal di dalam diri mereka
masing-masing, bahkan kelompok atheist yang tak bertuhan pun
memiliki kelompok radical atheist. Kemudian yang perlu
dipahami bahwa radikalisme tidaklah muncul dari ruang hampa,
namun justru muncul dikarenakan oleh fakta sosial yang terjadi di
sekitarnya. Sebuah buku yang dikeluarkan oleh tim LIPI yang
berjudul “Islam dan Radikalisme di Indonesia” menyebutkan
bahwa radikalisme sangat erat kaitannya dengan fundamentalisme.
Fudamentalisme sendiri diartikan sebagai sebuah ideologi yang
menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat
ataupun individu. Dalam arti lain, fundamentalisme Islam
diartikan sebagai gerakan „kembali ke Islam‟ yang bertujuan
menjadikan Islam sebagai pegangan hidup dan nilai yang menjadi
rujukan tingkah laku bagi masyarakat.
Dalam sejarah modern, radikalisme Islam mulai
memperlihatkan “api” pengaruhnya di awal abad 20, di mana
Hasan al-Banna (sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir)
dan Abul A‟la al-Maududi (sebagai pencetus jama‟ah Islami di
Pakistan) mulai memperkenalkan gagasan pemikiran mereka
dengan mendefinisikan Islam sebagai sebuah ideologi politik.
Dalam hal ini, Islam tidak hanya sekedar agama semata tetapi juga
merupakan sebuah ideologi politik di mana dengan ideologi
tersebut negara Islam atau setidaknya masyarakat muslim yang
taat syari‟ah dapat dibangun kesadarannya. Ideologi ini dibangun
berdasar pada kefrustasian melihat fakta bahwa dunia Islam secara
struktural selalu terdesak jika diperhadapkan dengan imperialisme
Barat. Seruan untuk kembali kepada al-Qur‟an dan Sunnah serta
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keteladanan generasi awal pun didengungkan. Mereka menuntut
pemurnian tauhid serta kontrol kembali atas masyarakat pada basis
politik. Ideologi inipun ikut menumbuhkan gagasan akan
berdirinya sebuah kekhalifaan Islam, seperti yang pernah berjaya
sebelumnya. Sayyid Qutb melanjutkan ideologi ini bahkan dengan
lebih keras kembali. Bagi Qutb, mereka yang mengingkari
ataupun berkhidmad kepada sistem pemerintahan yang dibuat
manusia baik itu sistem monarki, sosialisme serta demokrasi
adalah musyrik.
Faktor politik dan kekecewaan atas penguasa juga
berpengaruh dalam membentuk pemahaman radikal yang muncul.
Cendikiawan muslim seperti Prof. Dr. Azyumardi Azra dalam
tulisannya menyebutkan bahwa sesungguhnya ada banyak kondisi
yang dapat menjadi penyebab tumbuhnya radikalisme dan
terorisme di kalangan umat beragama manapun. Dalam konteks
muslim, salah satu faktor terpentingnya adalah kegagalan banyak
negara di dunia Islam dalam membangun politik dan ekonomi
yang viabel untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Azra
menyebutkan bahwa para penguasa di banyak negara muslim
gagal memenuhi janji kemajuan politik dan kesejahteraan ekonomi
rakyat. Pada gilirannya, kondisi seperti itu mendorong tidak hanya
kekecewaan, apatisme dan alineasi, tapi juga perlawanan terhadap
rezim penguasa muslim dan sekaligus dunia Barat pendukung
mereka (Syamsul, 2021).
Oleh sebab itu, dapat dikatakan radikalisme-terorisme
terdapat banyak penyebab. Faktor-faktor tersebut adalah faktor
politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Hal itu menjadi
dasar legitimasi yang sering muncul dipermukaan ketika seseorang
mengamati tindakan kekerasan atas nama agama di Indonesia
bahkan di luar negeri. Dasar pijakannya beragam namun ujungnya
satu saja yakni kekerasan atas nama agama.
Setelah diselidiki ternyata para perilaku radikalismeterorisme itu karena ada sesuatu yang “dibela” dibelakangnya,
apakah agama, perlakuan tidak adil, diskriminatif, peminggiran
politik, peminggiran budaya. Mereka merasa memiliki dasar
ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat
adalah adanya perbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan,
kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu
atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang
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lain. Mereka para pelaku tindakan radikal-teroris menggunakan
istilah “political representative” sehingga membenarkan apa yang
dilakukan bahwa pihak lain tidak merasa diwakili merupakan
persoalan lain yang jauh dipikirkan oleh para pelaku kekerasan
atas nama agama dan atas nama masyarakat. Mereka adalah yang
merasa mendapatkan mandat untuk “membela yang terpinggir”
utamanya dari kelompok agama mayoritas disebuah negara.
Kadang-kadang bukan dari agama mayoritas tetapi minoritas
karena merasa diperlakukan secara diskriminatif.
Selain alasan yang sifatnya “profane” diatas. Ada alasan
dasar keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama
yang membenarkan perilaku radikalisme teroris dilakukan
merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam
proses kekerasan agama yang terjadi di muka bumi. Pendasaran
atas teks suci keagamaan merupakan pendasaran yang cukup
meyakinkan yang dilakukan oleh para pelaku radikalismeterorisme keagamaan. Benar bahwa terdapat multi tafsir atas teks
keagamaan namun yang dipergunakan oleh para pelaku terosisme
dan kekerasan agama adalah pemahaman yang mendukung
kekerasan diperbolehkan untuk dilakukan atas orang lain sebagai
bentuk membela agama bahkan membela Tuhan atas nama teks
suci ((Zuly Qodir, 2016).
B. Peran Agama dalam menjalin keutuhan umat beragama di
Indonesia
Keberagaman agama di Indonesia merupakan salah satu
wujud kekayaan bangsa yang harus terus dijaga. Keberagaman
suku, agama, dan ras bangsa Indonesia merupakan keunikan
tersendiri yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.
Namun, saat ini dunia dihadapkan pada munculnya pemikiranpemikiran ekstrem dalam memahami ajaran agama, sehingga
menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Untuk itu,
moderasi beragama sebagai jalan tengah harus terus dikawal demi
menjaga keutuhan bangsa. Namun, tidak sedikit pula konflik yang
terjadi akibat keberagaman itu sendiri. Untuk itu, dibutuhkan
upaya menciptakan kerukunan antar umat agar dapat menjaga
keutuhan dan persatuan bangsa.
Salah satu peran seseorang yang sedang dijadikan
pemerintah sebagai agen kerukunan saat ini adalah peran
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seseorang sebagai tokoh agama yang diharapkan mampu menjaga
keutuhan NKRI. Peran tokoh agama saat ini menjadi sangat
dibutuhkan dibalik maraknya isu–isu kerusuhan yang mengatas
namakan agama. Tokoh agama diharapkan mampu mewujutkan tri
kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut menunjukan bahwa
kerukunan suatu daerah merupakan tanggung jawab dari tokohtokoh agama. Orang yang memimpin ritual keagamaan dianggap
lebih bisa dipercaya dan dianut oleh masyarakat dari pada orang
lain yang belum mereka kenal.
Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi
informasi di Indonesia, informasi tentang adanya suatu konflik
antar agama di Indonesia dapat memicu stigma negatif terhadap
agama tertentu di masyarakat. Hal tersebut disebakan karena
munculnya teror ketempat – tempat ibadah, teror ditempat umum
seperti teror ISIS diJakarta, pembubaran GAFATAR (Gerakan
Fajar Nusantara) diberbagai media massa (Televisi, majalah,
internet dan lain-lain). Berita di televisi menampilkan kerusuhan–
kerusuhan yang di sebabkan dari berbagai permasalahan, baik itu
masalah ekonomi, pandangan agama permasalahan fanatisme dan
lain sebagainya.
Tokoh agama memiliki strategi sebagai agen perubahan
sosial atau pembangunan. Ada tiga peran penting yang dapat di
jalankan oleh tokoh agama yaitu yang pertama, peran edukasi
yang mengcakup seluruh dimensi kemanusian dan membangun
karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat di
saat situasi-situasi yang tidak menentu, dan ketiga, peran
membangun system, satu tradisi, budaya yang mencerminkan
kemuliaan.
Sebagai upaya untuk mewujudkan kerukunan antarumat
beragama di Indonesia, ada beberapa kebijakan yang dibuat oleh
negara, yaitu:
1. Pembentukan Departemen Agama RI
Di Indonesia terdapat agama yang diakui oleh negara,
yaitu: Islam (87,25%), Kristen Katolik (3,60%), Kristen
Protestan (6,03%), Budha (0,3%) dan Hindu (1,80). Maka
untuk melayani kehidupan beragama agar berjalan dengan
rukun, maka dibentuklah Departemen Agama RI pada tanggal
3 Januari 1946. Dalam Departemen tersebut terdapat beberapa
Direktorat Jenderal, antara lain: Direktorat Jenderal Bimbingan
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Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Direktorat Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen Katolik, dan Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.
2. Agree in Disagreement
Berbagai agama berbeda antara satu dengan yang
lainnya, namun bukan berarti tidak ada kesamaan di antara
agama-agama tersebut. sekalipun banyak perbedaan antara satu
agama dengan yang lainnya, namun banyak pula kesamaan di
antara agama-agama tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah
SWT berfirman yang artinya: "Katakanlah: Hai Ahlul Kitab!
Mari mencari titik temu antara kita, Kita jangan menyembah
selain Allah, dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu
apapun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang
lain sebagai Tuhan selain Allah.
Untuk mewujudkan kerukunan dalam keragaman agama
seperti di Indonesia tidaklah mudah, karena setiap agama
memiliki doktrin agama masing-masing, yang berprinsip
bahwa agama merekalah yang benar. Menurut Mukti ali, ada
beberapa pemikiran tentang upaya mencapai kerukunan dalam
kehidupan antarumat beragama. Menurut pendapat-pendapat
tersebut, kerukunan dapat ditempuh melalui beberapa cara,
yaitu: sinkretisme, rekonsepsi, sintesa, penggantian, dan agree
in disagreement.
Dari kelima bentuk di atas, cara agree in disagreement
adalah solusi terbaik untuk mencapai kerukunan antar umat
beragama. Melalui cara ini, pemeluk agama harus meyakini
bahwa agama yang dianutnya adalah paling baik dan paling
benar. Namun harus diakui bahwa di samping terdapat
perbedaan antara satu agama dengan agama lain, banyak pula
persamaan-persamaannya. Berdasarkan pengertian itulah sikap
saling menghormati dan menghargai muncul, di samping tidak
boleh adanya sikap saling memaksa satu dengan yang lainnya.
Dengan dasar inilah maka kerukunan dalam kehidupan umat
beragama dapat diciptakan.
3. Tiga Kerukunan Dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan
kerukunan hidup umat beragama, diupayakan ada tiga
kerukunan, yaitu:
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a. Kerukunan Intern Umat Beragama
b. Kerukunan Antar Umat Beragama
c. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah
Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah
sangaat diperlukan bagi terciptanya stabilitas nasional dalam
rangka pembangunan bangsa. Kerukunan ini harus didukung
oleh adanya kerukunan antarumat beragama dan kerukunan
intern umat beragama. Kerukunan yang dimaksud bukan
sekedar terciptanya suatu keadaan di mana tidak ada
pertentangan dalam intern umat beragama, pertentangan
antarumat beragama atau antarumat beragama dengan
pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki adalah terciptanya
hubungan yang harmonis dan kerjasama yang nyata dengan
tetap menghargai adanya perbedaan antarumat beraagama dan
kebebasan untuk menjalankan agama yang diyakini, tanpa
mengganggu kebebasan penganut agama lain.
C. Peran Tokoh Agama dan Ulama dalam menekan Paham
Radikalisme dan Terorisme
Para tokoh, baik itu tokoh agama, ulama, masyarakat,
intelektual, maupun pemuda harus bisa bersatu dan berperan
dalam mencegah beredarnya radikalisme dan terorisme. Selain itu,
para tokoh tersebut juga berperan untuk menciptakan perdamaian
jika terjadi gejolak atau perbedaan pilihan dan pandangan di
tengah masyarakat. Hal itu karena permasalahan radikalisme dan
perbedaan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen
bangsa.
Walisongo memiliki peran yang sangat signifkan dalam
sejarah perkembangan Islam di Nusantara, dalam perkembangnya
Islam begitu pesat pada abad ke 15, hampir seluruh masyarakat
sudah memeluk Islam. Dan hal tersebut diyakini sebagai hasil
dakwah walisongo. Oleh sebab itu ada penilaian bahwa dakwah
walisongo merupakan dakwah yang paling sukses dan berhasil
karena mampu mengislamkan masyarakat Jawa yang notabene
masyarakat Jawa sebelumnya menganut agama Hindu, Budha dan
yang lainnya dapat menganut agama Islam.
Ulama mempunyai peran untuk memberikan pemahaman
tentang akidah yang benar dengan tidak mengesampingkan nilainilai kebhinekaan dan kebangsaan sebagai bekal untuk dapat
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mencegah gesekan-gesekan antar umat Islam maupun umat
beragama serta menghindari ajaran radikal untuk mencegah aksiaksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Peran Tokoh agama khususnya umat Islam, dalam hal ini
memiliki peran penting dalam penangkalan radikalisme salah
satunya organisasi mayarakat Nahdlatul Ulama yang didalamnya
menghimpun para ulama bergerak dibidang keagamaan,
Pendidikan, social dan ekonomi yang menjadi sebuah organisasi
terbesar di Indonesia.
Masjid memiliki peran yang penting di masyarakat,
khususnya di masyarakat NU. masjid memainkan peran sebagai
basis social untuk memupuk persatuan dan solidaritas umat
muslim. Selain itu masjid juga sebagai tempat untuk seseorang
ingin memperbaiki dirinya baik hal aqidah dan perilaku, maka
dalam penyebaran radikalisme, masjid memiliki peran yang
strategis dalam penyebarannya. Peranan masjid yang dirasa
memiliki peran yang luar biasa dalam potensi penyebarannya
maka diperlukan kiat-kiat khusus dalam penangkalannya yang
tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja namun bagi berbagai
pihak termasuk lembaga pengurus masjid yang harus selalu
mawas akan hadirnya faham-faham tersebut.
Individu dalam hal ini adalah Ulama Nahdlatul Ulama,
yaitu sebuah tindakan yang dilakukan oleh ulama Nahdlatul dalam
penangkalan radikalisme di wilayahnya. Dalah hal ini, aktor
tersebut memiliki peranan yang penting, yaitu ulama yang
memiliki peranan sebagai sosok yang memberikan bimbingan dan
pendidikan keagaman kepada masyarakat. Sebuah kegiatan yang
dilakukan oleh ulama NU dengan memberikan pendidikan,
memberikan tausiyah sesuai dengan ajaran Sunnah Wal Jama‟ah
An-Nahdliyah, menggerakkan organisasi keagamaan NU yang
dimiliki merupakan sebuah tindakan rasionalitas. Sesuai dengan
Khittah An-Nahdliyah 1926, Nahdlatul Ulama memiliki spirit
berupa sikap batin, cara pandang, cara berfikir, cara bertindak dan
sikap sosial dan paham keagamaan yang tawasuth (Moderat),
I‟tidal (Adil), tasamuh (toleransi), tawazun (seimbang) dan amar
ma‟ruf nahi munkar. Moderat dalam beragama dimaksudkan
sebagai tengah-tengah, seimbang, istiqomah, adil, mudah dan
mengambil bagian jalan tengah. Melalu paradigma dan doktrin
yang demikian Nahdlatul Ulama senantiasa berpartisipasi dalam
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membangun dan mengembangkan masyarakat Indonesia yang
bertaqwa kepada Allah, cerdas, berakhlaq mulia, terampil, adil,
tentram dan sejahtera (Imansari, 2019).
D. Peran Digital terhadap Penyebaran Paham Radikalisme
dan Terorisme di Pedesaan
Selama pandemi Covid-19 yang merupakan ancaman
keamanan dan ketertiban dunia tidak serta merta menghilang.
Justru menciptakan tantangan baru misalnya lewat aktifitas teroris
di dunia maya yang semakin massif. aktifitas di internet yang
dilakukan teroris, sangat mudah dilakukan dan malah lebih efektif
dalam mendoktrin generasi muda untuk mendukung ideologi
mereka dan kemudian ikut melakukan aksi teror. Contohnya,
kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri beberapa waktu
lalu. Diduga ia terpapar ideologi ISIS dari internet. Kini para
teroris juga menggunakan internet dalam melakukan pendanaan
untuk mendukung aksi terorisme. Selama pandemi berlangsung,
terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan.
Tantangan di masa Covid-19 yang tidak kalah penting terkait
dengan Radikalisme serta adanya Warga Negara Indonesia (WNI)
yang menjadi teroris asing atau Foreign Terorist Fighters (FTF).
Untuk FTF sendiri diperkirakan terdapat 600-700 WNI yang
ditahan di sejumlah kamp di Suriah. Mayoritas dari mereka adalah
wanita dan anak-anak. Dalam menghadapi tantangan tersebut,
orang nomer satu di BNPT tersebut menyebutkan, Indonesia telah
melakukan penguatan criminal justice response pada isu
penanggulangan terorisme melalui pengesahan dan penerapan
beberapa peraturan seperti Undang – Undang Nomor 5 Tahun
2018, PP Nomor 77 Tahun 2019, PP Nomor 35 Tahun 2020, serta
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan Extremisme Berbasis Kekerasan
yang Mengarah pada Terorisme.
Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi
cukup cepat secara tidak sadar maupun sadar telah mengubah
beberapa pola hidup masyarakat. Di Indonesia khususnya, peranan
media massa, teknologi, serta sosial media memegang kendali
yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dengan mudah dan relatif
cepat untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku seseorang.
Teknologi internet yang banyak mempermudah manusia dalam
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mencari sumber informasi dan berkomunikasi dengan orang lain.
Melalui sarana-sarana yang ada dalam internet kita dapat
memperoleh informasi dengan mudah, praktis dan cepat. Sehingga
Indonesia termasuk rentan terpengaruh sasaran dan ajakan
tindakan terorisme terungkap dari adanya keterkaitan jaringan
militan lokal dengan jaringan internasional. Aksi terorisme yang
kerapkali terjadi di Indonesia tidak hanya meresahkan masyarakat,
namun juga merusak kestabilan dan keamanan suatu negara, yang
tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Banyaknya
aksi teror yang terjadi di Indonesia tersebut, menandakan
Indonesia harus tetap siaga, agar masyarakat tidak mudah
terjerumus untuk melakukan aksi tersebut.
Upaya pencegahan terorisme sebenarnya sudah sering
disampaikan oleh kepolisian dan Densus 88, namun tanpa
pembinaan terhadap kaum muda, upaya pencegahan terorisme
tentu tidak akan berjalan sempurna, karena target doktrin
terorisme kebanyakan adalah kaum muda sebagai pelakunya.
Kebanyakan aksi-aksi terorisme dilatarbelakangi oleh motif-motif
tertentu seperti motif perang suci, motif ekonomi, motif balas
dendam, dan motif-motif berdasarkan aliran kepercayaan tertentu.
Kefanatikan yang berlebihan terhadap suatu aliran kepercayaan,
disebut menjadi fakor penting keterlibatan seseorang dalam
berbagai aksi terorisme. Doktrin terorisme untuk memprovokasi
generasi muda bisa dalam bentuk provokasi agama, misalnya
pidato-pidato keagamaan yang memprovokasi terorisme,
menggerakkan massa baik sembunyi-sembunyi ataupun secara
terbuka untuk melakukan penyerangan, pelatihan perang, menulis
buku-buku yang memprovokasi dan menebar kebencian kepada
negara dan agama, membuat pernyataan sikap yang mengarah
pada kegiatan terorisme, dan lain sebagainya (Pebrianti, 2020).
E. Implementasi dan Adaptasi Keagamaan terkait Isu
Radikalisme dan Terorisme saat Covid-19 di Desa
Padasuka Kec. Baros
Masyarakat diminta tetap waspada dengan aksi
radikalisme dan terorisme di tengah proses upaya pencegahan
wabah virus corona atau Covid-19. Saat ini, semua upaya mesti
difokuskan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19, meski
demikian masyarakat tidak boleh lengah dan selalu waspada
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terkait kemungkinan adanya aksi radikalisme dan terorisme di
tengah wabah pandemi virus corona tersebut. Era modern jangan
dikira para pelaku tidak mengikuti perkembangan jaman termasuk
era medsos guna melakukan transformasi faham radikalisme.
Kewaspadaan harus dilanjutkan dalam masa pandemi ini. Narasinarasi yang sifatnya mencerahkan dan membantu masyarakat,
harus terus dilakukan. Masalah radikalisme dan terorisme saat ini
memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di
Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan suatu
pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai
suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi
semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang
cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan teror
yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan
senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan
pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah
perubahan.
Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah
saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan
mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat
dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemudi-pemuda. Hal
ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan
generasi penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk
melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah
tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak menjadi
penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal
yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam
mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya
mahasiswa yang merupakan agent of change bangsa ini. Di
samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan
pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua
tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme
serta tindak terorisme.
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Sumber : Dokumentasi Kelompok 12 KKM UNIBA 2021
Upaya pencegahan dan penanggulangan secara terprogram
terkait isu Radikalisme dan Terorisme di Desa Padasuka selama
Covid-19 sejauh ini tidak ada Radikalisme dan Terorisme selama
kita berada di Desa Padasuka ini. Antusias di Desa Padasuka ini
dalam bidang Keagamaan sangat tinggi bahkan setiap minggu di
setiap RT selalu ada kegiatan kegiatan Keagamaan. Tantangan
berat bagi masyarakat di Desa Padasuka ini mempertahankan
terjadinya isu-isu radikalisme dan Terorisme supaya tidak ada isuisu tersebut yang masuk ke Desa Padasuka ini. Berbagai cara
mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin
menjamur, terutama di bangsa Indonesia ini, antara lain:
1. Memperkenalkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar
2. Memahamkan Ilmu Pengetahuan Dengan Baik Dan Benar
3. Meminimalisir Kesenjangan Sosial
4. Menjaga Persatuan Dan Kesatuan
5. Mendukung Aksi Perdamaian
6. Berperan Aktif Dalam Melaporkan Radikalisme Dan
Terorisme
7. Meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan
8. Menyaring Informasi Yang Didapatkan
9. Ikut Aktif Mensosialisasikan Radikalisme Dan Terorisme
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BAB 9
KEAGAMAAN (ISU ADU DOMBA
DAN ISLAM NUSANTARA)
- Iis Suryanah A. Pendahuluan
Era teknologi informasi saat ini memberi akses terbuka
kepada media masa dan media sosial untuk seluruh lapisan
masyarakat termasuk mahasiswa. Namun disisi lain, kecanggihan
IT juga digunakan untuk kepentingan yang tidak baik oleh
penggunanya. Misalnya penyebaran berita isu-isu yang bermuatan
kebencian atau adu domba terhadap pihak-pihak dalam berbagai
konteks yang disebarluaskan secara bebas, sehingga dapat memicu
terpecah belahnya hubungan antar perorangan, antar kelompok,
institusi, bahkan antar masyarakat dengan pemerintah.
Menurut Hainsworth & Meng, isu, rumor, atau desasdesus adalah sebagai suatu konsekuensi atas beberapa tindakan
yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat
menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta, kasus
pengadilan sipil atau kriminal atau dapat menjadi masalah
kebijakan publik melalui tindakan legislatif atau perundangan.
Sedangkan menurut Barry Jones & Chase isu adalah sebuah
masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya.
Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat
dengan harapan-harapan para stakeholder.
Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, isu
adalah suatu hal yang terjadi baik di dalam maupun di luar
organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan
memberikan efek negatif terhadap organisasi dan berlanjut pada
tahap krisis (Wikipedia). Isu diklaim sebagai sesuatu yang bersifat
bertentangan atau yang menimbulkan polemik tentang seseorang
(individu) atau sebuah organisasi. Isu bisa muncul dalam bentuk
opini, yaitu pernyataan yang bisa dikemukakan melalui kata-kata,
isyarat, atau cara-cara lain yang mengandung arti tertentu.
Pada masa kini, kita melihat betapa mudahnya seseorang
membuka aib orang lain, melempar tudingan, mencari-cari
kesalahan orang lain, menyebarluaskannya dan bahkan
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menjadikannya sebagai komoditas hiburan, tanpa menyadari akan
bahaya dari ucapannya. Berbicara dengan tidak lagi
mengindahkan apa yang dilarang agama, berbicara tanpa bukti dan
hanya mengikuti hawa nafsunya saja, serta tidak menyadari bahwa
semua perkataan yang telah diucapkan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Setelah reformasi, banyak diantara kita yang melupakan
prinsip etika dalam berkomunikasi, menyebarkan selembaran yang
isinya fitnah, umpatan atau upaya mengadu domba antara ummat
atau memuat berita yang belum jelas kebenarannya.
Inilah ciri-ciri masyarakat yang sakit, masyarakat yang
gemar menodai kehormatan saudara nya sendiri, bangga diatas
kenistaannya, dan tersenyum bahagia melihat penderitaan
sesamanya. padahal islam mengajarkan agar kita menjaga seluruh
prilaku, lisan, serta kehormatan yang mencerminkan kemuliaan
pribadi masyarakat sendiri.
Namimah (adu domba) adalah menyebarkan sebuah
pembicaraan kepada orang yang sedang dibicarakan.
Membeberkan sesuatu yang tidak suka untuk dibeberkan, baik
yang tidak suka itu adalah pihak yang dibicarakan ataupun pihak
yang menerima beritanya ataupun pihak-pihak lainnya. Namimah
sudah banyak dibahas oleh para ulama yang telah menghasilkan
karya-karyanya, bahkan mahasiswa yang menjadikan sebuah
penelitian dalam tugas akhirnya. Karena begitu berbahayanya
namimah (adu domba) tersebut bagi mental seseorang.
Terdapat hadits-hadits yang membahas tentang namimah
baik hukumnya, cara mengatasinya, cara penyampaiannya, dan hal
lainnya yang berupa karya ilmiah maupun buku-buku. Menurut
etimologi (bahasa) namimah berasal dari bahasa arab ada dua
pengertian yaitu dari kata al-qattat dan al-namimah yang berarti
fitnah dan adu domba, (Al-Munawwir, 2002). Dalam kamus
bahasa indonesia kata al-qattat dan al-namimah adalah mengadu
domba, menghasut pihak-pihak tertentu sehingga berselisih atau
terpecah belah. (Yandianto, 2003)
Hadits Shahih Bukhati Juz 1:326,365 meriwayatkan hadits
nabi yang berlafal “Telah menceritakan kepada-Ku Ustman
berkata telah menceritakan kepadaku Jarir Al-Mansuur dari
Mujahid dari Ibnu Abbas r.a berkata : Suatu hari Nabi Muhammad
SAW melewati sebuah kebun diantara kebun-kebun di Madinah.
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Tiba-tiba beliau mendengar dua orang manusia yang sedang
disiksa di dalam kuburnya, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda :
Keduanya sedang di azab karena perkara yang berat untuk
ditinggalkan. Akan tetapi sungguh itu adalah perkara besar. Salah
seorang dari keduanya tidak bersuci dari air kencing dan seorang
lagi berjalan kesana kemari menyebarkan namimah”. Kemudian
Rasulullah SAW meminta sebuah pelapah kurma lalu
membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkan kedua
bagian itu pada masing-masing kubur. Lalu beliau berkata :
“Mudah-mudahan azab keduanya diringankan selama pelapah ini
belum mengering”.
Adapun arti namimah dari segi istilah sebagaimana telah
dikemukakan oleh beberapa para ahli dengan ungkapan yang
berbeda-beda dengan sudut pandang yang berbeda misalnya
menurut Al-Ghazali dalam bukunya yang berjudul “Ihya
„Ulumiddin” mengatakan bahwa namimah adalah menyingkap apa
yang tidak disukainya untuk disingkapkan, baik apakah
ketidaksukaan itu oleh orang yang diambil berita darinya atau oleh
orang yang disampaikan berita kepadanya, atau oleh orang yang
ketiga baik apakah penyingkapan itu dengan perkataan atau
dengan isyarat. Juga, baik apakah yang dipindahkan (yang
disampaikan itu) terdiri dari perbuatan atau perkataan. Dan baik
apakah yang demikian itu hal yang memalukan atau yang
mengurangkan dalam diri orang yang diambil berita darinya atau
tidak. (Al-Ghazali, 2006:135)
Kemajuan teknologi informasi dan penyebaran berita
melalui media acap kali di sangkut pautkan dengan agama.
Keberagaman agama yang ada di Indonesia terdapat aliran dalam
agamanya, aliran-aliran inilah yang menimbulkan pro dan kontra
terhadap pemahaman pandangan agama yang diberitakan.
Misalnya, beberapa tahun silam telah muncul berita yang menjadi
perbincangan bagi warga internet di media masa maupun sosial
terkait polemik di balik istilah „Islam Nusantara‟ (Affan, 2015).
Dalam tataran praktis, sebenarnya tipologi Islam
Nusantara Telah lama terwujud di wilayah Nusantara. Sebuah
model pemikiran, pemahaman dan pengamalan ajara-ajaran islam
dengan mempertimbangkan tradisi atau budaya lokal, sehingga
dalam hal-hal di luar substansi, mampu mengekspresikan model
berislam yang khas Nusantara dan membedakan dengan model
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berislam lainnya baik di Timur Tengah, India, Turki dan
sebagainya. Secara konseptual, identitas Islam Nusantara ini telah
di Tulis oleh beberapa penulis, antara lain : Azyumardi Azra
(2015) dengan judul Islam Nusantara Jaringan Global dan Lokal,
Nor Huda (2013) dengan judul Islam Nusantara Sejarah Sosial
Intelektual Islam di Indonesia. Maka istilah Islam Nusantara
bukanlah istilah baru, melainkan telah dikenal cukup lama,
termasuk yang diperkenalkan kedua penulis tersebut. Hanya saja,
kedua penulis ini menjelaskan Islam Nusantara ini dari segi
tinjauan historis, belum banyak menyentuh tinjauan metodologis.
Beberapa tahun terakhir, Islam Nusantara menjadi lebih populer
karena dijadikan tema utama Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke33 di Jombang Jawa Timur yang berlangsung pada 1-5 Agustus
2015.
Sementara Nahdatul Ulama (NU) mewakili umat islam
mainstream Indonesia, Islam Nusantara makin terpublikasikan
dalam masyarakat Muslim Indonesia yang lebih luas, menembus
masyarakat perkotaan hingga pedesaan. Penentuan tema utama
Islam Nusantara dalam muktamar tersebut sebagai respon terhadap
citra Islam di pentas internasional yang semakin merosot bahkan
cenderung dinilai negatif, lantaran kasus-kasus kekerasan yang
dilakukan dengan mengatasnamakan Islam, baik pembunuhan,
penyanderaan, pemboman dan sebagainya.
Identitas pelaku tindakan radikal dan pengatasnamakan
Islam tersebut melahirkan anggapan yang salah bahwa islam itu
mengajarkan kekerasan, pertumpahan darah, tindakan keji,
perlakuan kejam dan sadis, perbuatan barbar, dan tindakantindakan dehumanisasi lainnya. Padahal sejatinya Islam
mengajarkan perdamaian, kerukunan, keharmonisan, toleransi, dan
keterbukaan yang bahkan telah di contohkan oleh Nabi
Muhammad SAW sebagai pendobrak kezaliman yang telah terjadi
di masyarakat melalui tindakan mulia-Nya yang kemudian di
teladani oleh ummat-Nya. Akan tetapi ajaran-ajaran dalam islam
yang mulia dan indah ini justru disalahgunakan oleh pelaku
tindakan radikal sehingga dikenal kurang baik di mata dunia.
Uniknya, tindakan kekerasan yang dilakukan dengan
mengatasnamakan Islam inilah yang mengundang perhatian
negatif-pejoratif dari masyarakat internasional, kemudian
dijustifikasi sebagai karakteristik Islam (Qomar, 2015).
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B. Peran Tokoh Agama dan Ulama dalam Menekan Isu Adu
Domba dan Islam Nusantara Di Pedesaan
Kehidupan pada suatu daerah, dengan kondisi masyarakat
yang berbeda-beda, dan kebudayaan tertentu merupakan bagian
identitas bagi setiap wilayah. Tumbuh kembang masyarakat dan
lingkungan dengan budaya dan bahasa yang beragam, dibutuhkan
kepekaan untuk dapat mengerti akan arti dari sebuah komunikasi
dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat daerah.
Masyarakat seringkali asal tangkap sebuah berita tanpa tau
kebenarannya, dan pengguna media tidak seharusnya membodohi
bangsa sendiri dengan menghadirkan berita yang berisi isu-isu
yang seharusnya dipilah kembali sumber informasi yang
didapatkan. Bijaklah dalam memilah sebuah informasi baik dari
mulut ke mulut maupun media masa dan sosil. Cerdas dalam
mengolah informasi akan menjadikan seseorang tersebut pintar
dengan tidak menghilangkan atau bermakna ganda arti sebuah
kata tersebut. Masyarakat saat ini mudah sekali untuk percaya
dengan berita-berita yang ada, bahkan cenderung ragu-ragu akan
informasi yang sudah pasti kebenarannya tetapi disesatkan oleh
berbagai pihak yang tidak terpuji.
Sekarang ini, semakin maraknya berita-berita yang
memicu provokasi dikalangan masyarakat sehingga menimbulkan
aksi-aksi di lapangan yang menurunkan kualitas berpikir kritis
seseorang dalam mencerna informasi yang tersebar. Masyarakat
awam kemungkinan akan menelan bulat-bulat informasi yang
tersebar, bahkan mahasiswa sekalipun banyak yang menjadi
korban keganasan teknologi informasi saat ini dengan berita yang
begitu meyakinkan sekaligus meragukan tanpa menelaah terlebih
dahulu sumbernya.
Kerukunan umat beragama identik dengan istilah
toleransi, yang menunjukkan pada arti saling memahami, saling
mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan.
Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka “toleransi” dan
“kerukunan” adalah suatu yang ideal dan didambakan oleh
masyarakat manusia. Dalam konteks ke-Indonesiaan, kerukunan
beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan
pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan
menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Kendati demikian, kerukunan beragama tidak selalu terus
berlanjut. Sewaktu-waktu terjadi ancaman perpecahan yang
mengacu pada keretakan kerukunan yang telah dipelihara
bersama-sama antar umat beragama. Isu agama yang sering
dikaitkan dengan politik akan sangat peka berpotensi meretakkan
kerukunan umat beragama. Ragam perbedaan agama menjadi satu
kekuatan sekaligus kelemahan yang bisa dijadikan celah
kesempatan adu domba untuk sasaran tarik menarik suatu
kepentingan.
Peran tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan
untuk menengahi ancaman isu adu domba antar umat beragama
dan pemerintahan. Setiap masyarakat luas selalu memiliki
seseorang yang berpengaruh atau orang penting dalam tatanan
wilayahnya. Misalnya masyarakat pedesaan akan menganggap
seorang tokoh agama dilihat dari pendidikannya baik dari lulusan
pondok ataupun intelek keagamaan, sikapnya yang terbuka dan
secara tidak langsung mengajarkan masyarakat dalam
mengembangkan sikap-sikap sosialnya, peduli terhadap orang lain
maupun gotong royong masyarakat, sifat empati dan tolerannya.
Itu semua akan di contoh secara perlahan-lahan dan menghormati
seseorang tersebut sebagai peran tokoh penting di daerahnya.
Jika muncul berita-berita yang membuat masyarakat
berspekulasi yang tidak-tidak terutama masyarakat pedesaan,
maka peran tokoh masyarakat inilah yang telah dipilih oleh warga
ada baik nya menjelaskan upaya-upaya masyarakat dalam
menyikapi berita yang tersebar. Berita yang paling sensitif adalah
ketika timbulnya pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan
agama. Pemaknaan Islam Nusantara misalnya, pemahaman ini
memicu terpecah nya umat agama islam serta munculnya celah
atau kesempatan untuk mengadu domba. Pemahaman inilah yang
bisa menyebabkan bahayanya perpecahan agama, maka peran
tokoh agama ini perlu menekankan masyarakat tentang penjelasan
yang sesungguhnya arti Islam Nusantara tersebut.
1. Makna Islam Nusantara
Upaya pemaknaan Islam Nusantara memberikan
Kontribusi yang Besar bagi upaya memahami hakekat Islam
Nusantara. Sebagai hakekat, sulit dipahami tanpa mengetahui
ciri atau karakteristiknya. Selanjutnya makna tersebut
memberikan pemahaman awal pada seseorang yang berusaha
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memahami substansinya. Dengan kata lain, makna Islam
Nusantara berfungsi membuka jalan awal bagi pemahaman
seseorang dalam menggali dan mengkaji pemikiran,
pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang
mencerminkan dan dipengaruhi oleh kawasan ini.
Ada beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang
dikemukakan oleh pemikir-pemikir islam, antara lain: “Islam
Nusantara ialan paham dan praktek keislaman di bumi
Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan
realitas dan budaya setempat”. (Muhajir dalam Sahal & Aziz,
2015:67). Pemaknaan senada, “Islam Nusantara adalah islam
yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan
nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air”
(Bizawie dalam Sahal & Aziz, 2015).
Definisi pertama ini menunjukan bahwa secara
substansif, Islam Nusantara merupakan pemahaman Islam dan
implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara
sebagai akibat sintesis antara wahyu dan budaya lokal,
sehingga memiliki kandungan nuansa kearifan lokal (local
wisdom). Sedangkan definisi kedua merupakan Islam yang
berkarakter Indonesia, tetapi juga sebagai hasil dari sintesis
antara nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal.
Hanya saja, wilayah geraknya dibatasi pada wilayah Indonesia,
sehingga lebih sempit daripada wilayah gerak dalam pengertian
yang pertama yang menyebut bumi Nusantara. Sayangnya,
dalam sumber-sumber tersebut bumi Nusantara tidak dijelaskan
wilayah jangkauannya.
Selanjutnya, terdapat pemaknaan Islam Nusantara yang
ditekankan sebagai metodologi dakwah yang berbeda dengan
pemaknaan yang pertama maupun kedua. “Islam Nusantara
adalah metodologi dakwah untuk memahamkan dan
menerapkan universalitas (syumuliyah) ajaran islam sesuai
prinsip-prinsip Ahlussunnah Wajjama‟ah, dalam suatu model
yang telah mengalami proses persentuhan dengan tradisi baik
(„urf shahih) di Nusantara, dalam hal ini wilayah indonesia,
atau tradisi tidak baik („urf fasid) namun sedang dan/atau telah
mengalami proses dakwah amputasi, asimilasi, atau
minimalisasi, sehingga tidak bertentangan dengan diktumdiktum syari‟ah” (Anam, t.t:22).
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Definisi tersebut, dari segi skala berlakunya memiliki
kesamaan seperti definisi kedua. Namun, definisi ini
mengandung penekanan, di samping pada metodologi dakwah,
juga pada universalitas ajaran islam, prinsip-prinsip
ahlussunnah waljama‟ah dan proses dakwah amputasi,
asimilasi, atau minimalisasi untuk mensterilkan metodologi
dakwah itu dari tadisi-tadisi lokal yang menyesatkan. Alur
berpikir yang tercermin dalam definisi ketiga itu juga kurang
jelas, untuk tidak dikatakan kacau, sehingga tidak mudah
dipahami kecuali dilakukan telaah secara cermat dan teliti,
karena alur berpikirnya yang berkelok-kelok. Adapun pada
bagian lain terdapat upaya memperluas wilayah pemberlakuan
Islam Nusantara hingga mencapai kawasan Asia Tenggara.
Islam Nusantara mengacu pada gugusan kepulauan atau benua
maritim (Nusantara) yang mencakup Indonesia, wilayah
Muslim Malaysia, Thailand Selatan (Patani), Singapura,
Filipina Selatan (Moro), dan Champa (Kampuchea). (Azra
dalam Sahal & Aziz, 2015: 169). Maka Islam Nusantara sama
sebangun dengan „Islam Asia Tenggara‟ (Southeast Asian
Islam). Dari segi ruang lingkup Islam Nusantara, Muhajir tidak
memberikan batasan berlakunya secara jelas, Bizawie dan
Anam hanya membatasi paada wilayah Indonesia, maka Azara
memperluas wilayah berlakunya tersebut meliputi kawasan
Muslim seluruh Asia tenggara. Namun, disayangkan Azra tidak
menjelaskan hakekat istilah Islam Nusantara tersebut.
Berdasarkan pertimbangan empat definisi tersebut, dapat
ditegaskan bahwa Islam Nusantara yang dimaksudkan di sini
adalah merupakan pemikiran, pemahaman, dan pengamalan
ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun
tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Adapun
dari segi komponen keislamannya, “Ortodoksi Islam Nusantara
adalah kalam (teologi) Asy‟ariah, Fiqh Syafi‟i, dan Tasawuf
Al-Ghazali” (Azra dalam Sahal & Aziz, 2015: 172). Disamping
tiga komponen ini, dapat ditambah tiga komponen lagi untuk
memperkokoh konsep Islam Nusantara, yaitu komponen
politik, pendidikan, dan budaya. Maka objek kajian Islam
Nusantara itu setidaknya harus meliputi enam komponen, yaitu
kalam (teologi), fiqh, tasawuf, politik, pendidikan, dan budaya
(tradisi).
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Pemaknaan Islam Nusantara ini mendapat perhatian
yang cukup besar, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.
Perhatian mereka terbelah dalam merespon kehadiran dan
keberadaan Islam Nusantara, sehingga memunculkan
kontroversi antara kelompok yang pro dan kontra.
2. Respon Umat Islam Terhadap Islam Nusantara
Sosialisasi identitas Islam Nusantara ternyata mendapat
respons yang beragam di kalangan umat Islam terutama para
pemikirnya. Terjadi kontroversi pandangan dan penilaian di
kalangan mereka hingga terbelah menjadi beberapa kelompok,
setidaknya ada empat kelompok. Menurut Sahal (dalam Sahal
& Aziz, 2015), Islam Nusantara yang dijadikan tema utama
Muktamar Nahdatul Ulama (NU) itu telah menimbulkan debat
publik yang serius.
Kesaksian senada diungkapkan oleh Fatoni (dalam Sahal
& Aziz, 2015). Ada sikap pro dan kontra terhadap Islam
Nusantara di kalangan mereka; ada yang berjuang keras dan
berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya agar
Islam Nusantara bisa diterima baik di kalangan umat Islam
maupun Non Islam, sebaliknya ada yang menghadang
perjuangan itu dan berusaha mematahkan argumentasinya; ada
yang memiliki harapan besar besar dengan kehadiran Islam
Nusantara itu, namun ada yang justru menaruh berbagai
kecurigaan sebagai rekayasa yang canggih dari Barat; ada yang
kurang menyetujui Islam Nusantara itu tetapi mereka diam,
tidak
melakukan
serangan-serangan
yang
berusaha
mematahkan argumentasi kelompok yang menyetujui Islam
Nusantara; dan ada juga yang menyetujui penggunaan istilah
Islam Nusantara tersebut, namun bersikap dian dan pasif
sehingga tidak berusaha mempromosikannya.
Mereka yang menolak Islam Nusantara memiliki
pandangan bahwa Islam itu hanya satu. Islam yang satu itu
merupakan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Islam tidak bisa diberikan identitas berdasarkan suatu
pendekatan, corak, peranan maupun kawasan sehingga
membentuk identitas Islam khusus seperti Islam Nusantara itu.
Kalau terdapat islam lain di luar islam yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad itu harus segera menyesuaikan diri dengan
Islam standar tersebut, sehingga keunikan identitas Islam
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tertentu justru dipandang negatif karena telah melakukan
penyimpangan dari format Islam yang ideal (Islam yang
sebenarnya).
Keunikan Islam Indonesia sedang menghadapi gugatan
seiring dengan kehadiran fenomena radikalisme belakangan ini
(Rahmat dalam Rahmat et al., 2003). Pemahaman keagamaan
mainstream umat Islam Indonesia dinilai sebagai pemahaman
yang salah, karena berbeda dengan Islam ideal, Islam yang
dicontohkan oleh salaf al-shalih. Keunikan ekspresi keislaman
masyarakat Indonesia dicerca sebagai „jahiliyah modern‟ yang
menyimpang dari Islam yang benar, otentik, dan asli. Otensitas
Islam hilang ketika bercampur dengan unsur luar, termasuk
unsur Nusantara. Islam senantiasa satu kapan pun dan
dimanapun. Islam tidak akan mengalami perubahan meskipun
menghadapi masa modern sekalipun, dan Islam juga tidak
mengalami perubahan ketika agama yang dibawa Nabi
Muhammad ini disebarluaskan dan dikembangkan di luar
Makkah, termasuk misalnya ketika disebarkan dan
dikembangkan di Indonesia. Ada pandangan seolah-olah Islam
Indonesia itu berbeda dengan Islam kawasan lain (Langgulung
dalam Azhari & saleh, 1989).
Jadi, sifat Islam itu mutlak, kekal, dan abadi.
Kemungkinan berbeda hanya pada tataran pelaksanaannya.
Ketiga sifat Islam itulah yang mengawal kesatuan identitas
Islam sehingga Islam berada dimanapun dan kapanpun tetap
sebagai Islam seperti Islam yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW. Pada bagian lain dalam posisi yang
berlawanan dengan pandangan-pandangan yang menolak Islam
Nusantara itu, terdapat beberapa pemikir yang justru
menyetujuinya. Azra (dalam Sahal & Aziz, 2015) menyatakan
bahwa Islam satu itu hanya ada pada level Al-Qur‟an. Namun
Al-Qur‟an (serta hadits) membutuhkan rumusan yang rinci,
sehingga ayat-ayatnya perlu ditafsirkan dan dijelaskan
maksudnya. Hasilnya berupa kemunculan penafsiran dan
penjelasan yang berbeda-beda, kemudian menjadi madzhab
atau aliran.
Identitas Islam mucul tidak hanya Islam Nusantara saja
tetapi banyak yang mungkin tidak diketahui oleh kita
masyarakat luas, khususnya umat Islam. Akan tetapi jika kita
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melihat kedalam hadits sahih yang telah diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi; Dari Abu Hurairah Radhiyallahu „anhu, ia
berkata: “ Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam telah
bersabda, „Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh
satu (71) golongan atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan
Kaum Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71)
atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan umat-Ku akan
terpecah menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan”. (HR.
Tirmidzi)
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam
Tirmidzi bahwa, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan
yang memungkinkan akan memiliki identitas islam dengan
tataran pelaksanaan maupun wilayahnya Islam itu berada.
Menurut pendapat penulis wajar saja jika nantinya akan
bermunculan identitas Islam baru yang dapat memicu
perbedaan pandangan dikalangan para pemikirnya. Ciri Islam
yang secara umum adalah Islam itu diajarkan oleh Nabi
Muhammad SAW yang berketuhanan „tiada tuhan selain Allah
SWT‟ dan berkiblatkan ka‟bah, panutan agama Islam yang
utama itu adalah Al-Qur‟an dan Hadits. Jika menimbulkan
keraguan di hati dan membuat iman goyah terhadap identitas
Islam yang bermunculan, akan lebih baik tinggalkan yang
dirasa ragu dan yakini apa yang ada di Al-Qur‟an dan Hadits
maka berbisiklah kepada bumi yang akan didengar oleh langit,
pintalah petunjuk yang benar menurut-Nya.
C. Peran Digital Terhadap Penyebaran Terkait Isu Agama Di
Pedesaan
Dalam era modernisasi ini sudah banyak kemajuan dalan
pembangunan negara kita ini. Begitu juga dalam penyampaian
informasi dan berita yang begitu cepat, meski informasi itu berasal
dari pelosok paling jauh dari ibu kota. Belakangan ini media
pertelevisian dan media sosial di Indonesia disibukkan dengan
pemberitaan seputar penistaan agama, diskriminasi kaum
minoritas dan hal-hal sejenis yang menyangkut intoleransi dalam
beragama. Padahal seyogyanya agama adalah suatu pengajaran
yang dapat membuat sikap dan prilaku manusia dapat berubah
lebih baik dalam menapaki jalan hidup mengikuti perintah dari
Yang Maha Kuasa atau Tuhan dan ajaran yang diyakini. Agama
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diharapkan menjadi tuntunan tidak hanya sekedar dalam
keyakinan hati namun juga pedoman dalam berhubungan dengan
orang lain sebagai makhluk sosial. Hal inilah yang membuat
timbulnya keanekaragaman agama di dunia ini.
Keberagaman agama yang ada di Indonesia terdapat
berbagai macam aliran. Aliran-aliran inilah yang seringkali
menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat. Timbulnya pro dan
kontra tak lepas dari pengajaran dan doktrinasi dari orang-orang
yang dianggap pintar atau orang-orang yang dianggap suci dalam
aliran-aliran tersebut.
Media merupakan alat komunikasi pemerintah kepada
masyarakat pun sebaliknya. Dengan media, program-program dan
kebijakan-kebijakan pemerintah dapat ditranformasikan kepada
rakyat. Begitu pun semua permasalahan yang ada di grass root
dapat dengan mudah sampai ke pemerintah melalui media. Media
dapat mejadi alat penggerak opini masyarakat, baik itu media
audio visual (pertelevisian), media cetak maupun media sosial.
Media massa, termasuk televisi, menjadi ikon pembentuk
kontruksi sosial. Media pun menjadi pembentuk kuasa kebenaran
dalam realita sosial. Norma-norma kehidupan cenderung dipegang
oleh media. Peran media dalam pembentukan opini semakin masif
dalam dalam beberapa dekade terakhir. Semakin pentingnya peran
media dalam pembentukan opini publik tidak terlepas dari
pesatnya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi. Jika
pada 10 tahun sebelumnya seseorang masih sulit untuk dapat
mengakses internet, namun hari ini setiap orang dapat mengakses
internet secara mobile. Jika 10 tahun sebelumnya jumlah stasiun
televisi sangat terbatas, namun hari ini jumlah stasiun televisi
semakin banyak dengan tingkat coverage yang lebih luas. Bahkan,
hari ini kita dapat mengakses jaringan internasional, sesuatu yang
mustahil dilakukan pada beberapa tahun yang lalu. Dengan peran
tersebut, media massa menjadi agen dalam membentuk citra di
masyarakat.
Pemberitaan di media massa sangat terkait dengan
pembentukan citra, karena pada dasarnya komunikasi itu proses
interaksi sosial, yang digunakan untuk menyusun makna yang
membentuk citra tersendiri mengenai dunia dan bertukar cerita
melalui simbol-simbol. Dalam konteks tersebut, media
memainkan peranan penting untuk konstruksi realitas sosial.
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Media memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengendalikan
wacana tertentu diruang publik. Media sebagai alat pencetak opini
publik terhadap kasus-kasus yang sedang berlangsung diberitakan.
Harus diakui jika media massa memiliki kekuatan besar
mempengaruhi opini publik. Melalui fungsi agenda setting, media
massa mampu mengubah peristiwa biasa menjadi luar biasa
penting bagi publik, dan memainkan berbagai peranan dalam
masyarakat. Faktanya, memang banyak kejadian penting di
berbagai penjuru dunia digerakkan oleh media massa.
Media menjadi sarana penting untuk mengetahui sejauh
mana media massa memberitakan tentang isu-isu agama dalam
beritanya. Ada beberapa hal yang menyebabkan media ikut
berperan aktif dalam penyebaran isu-isu tentang keagamaan :
1. Digitalisasi Berita
Dengan mudahnya akses masyarakat pada internet
dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab
penyebar kebencian (heat speach) untuk mempropagandakan
kekerasan dan diskriminasi atas nama agama.
2. Konglomerasi Media
Dengan adanya kebebasan media massa di era demokrasi maka
akhirnya mengalami pergeseran ke arah liberal sampai pada
beberapan tahun belakangan. Kebebasan tersebut menandai
adanya kebebasan pers yang terdiri dari dua jenis: Kebebasan
Negatif dan Kebebasan Positif.
3. Hegemoni Media Massa
Pada kenyataannya orang-orang besar yang berada di balik
media massa adalah mereka yang aktif dalam percaturan politik
di Indonesia, tentu semakin menguatkan jika ada anggapan
media masa dijadikan alat penguasa. Media massa di sulap
menjadi alat untuk mempertahankan kepentingan mereka atau
bahkan alat untuk meraih tujuan politik kelompok mereka
(Sulastiana, 2017).
Media sosial juga kerap diwarnai dengan ujaran kebencian
yang dengan begitu mudahnya terlontar dari orang biasa hingga
pejabat bahkan tokoh agama. Ujaran kebencian ini juga sangat
berbahaya karena bisa ikut menyulut emosi massa apalagi jika
kontennya berhubungan dengan isu-isu tertentu seperti isu agama
dan sumber atau yang menyampaikannya merupakan figur penting
seperti tokoh agama. Ujaran kebencian yang mendiskreditkan
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kelompok tertentu telah merambah ke mimbar-mimbar keagamaan
dan juga mimbar ilmu di media sosial. Ujaran kebencian dan
propaganda yang menyebar dengan cepat dan mudah di media
sosial serta ruang-ruang di media sosial dan ruang-ruang chat
belum lagi mengandung konten-konten radikal yang tidak
memiliki sistem filter yang ketat. Penelitian yang dilakukan Pusat
Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS (M. Thoyibi &
Khisbiyah, 2018) pada tahun 2017 menemukan bahwa dari 180
akun facebook yang diteliti pada tahun 2017 sebanyak 8 (4%)
diidentifikasi sebagai produsen, 108 (60%) sebagai distributor, dan
64 (36%) sebagai produsen sekaligus distributor pesan radikal.
Dari 200 akun instagram, 79 (39.5%) sebagai produsen, 43
(21.5%) sebagai distributor, 58 (29%) sebagai produsen dan
distributor, dan 20 (10%) sebagai konsumen. Dari 57 akun twitter,
25 (44%) sebagai distributor, 30 (53%) sebagai produsen sekaligus
distributor, dan 2 (4%) sebagai konsumen. Pesan-pesan radikal itu
diproduksi dan didistribusikan oleh para pengguna media sosial
dengan menggunakan identitas nama samaran dan nama
kelompok/organisasi.
Melihat pelbagai fenomena yang terjadi di media sosial
dengan kegaduhan sebagaimana yang terjadi, akan sangat
mengkhawatirkan jika itu tidak segera di atasi dan merambah ke
dunia nyata. Perbincangan yang terdapat di media sosial
berpotensi dalam mengkonstruksi pemahaman dan asumsi publik
terhadap suatu hal dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.
Kegaduhan yang terjadi di media sosial acap kali menggunakan
sentimen identitas yang itu akan bermuara pada hujatan dan
kebencian. Oleh karena sentimen identitas tersebut dapat
melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan
masyarakat dalam berbangsa (Juliswara, 2017). Pengaruh media
sosial misalnya bisa menciptakan beberapa peristiwa, yang paling
terlihat adalah beredarnya potongan video BTP yang dianggap
menistakan alQur‟an dan Ulama. Potongan video yang beredar
kemudian menimbulkan reaksi hingga melahirkan aksi 212.
Komunikasi antar manusia melalui postingan media sosial
seolah tanpa batas sehingga setiap orang bisa menyampaikan apa
saja sebebas mungkin. Kenyatannya, kebebasan itu kerap kali
disalahgunakan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa jadi
berdampak buruk bagi hubungan antar umat agama. Ada beberapa
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kasus komunikasi media sosial yang pada mulanya berawal dari
saling ejek kemudian beralih saling menghina kepercayaan atau
agama satu sama lain (Wahyono, 2019). Jika pola ini terus ada
maka mata rantai kebencian tidak akan pernah terputus dan
menimbulkan keretakan dalam kehidupan. Jika pihak pertama
melakukan ujaran kebencian atau penghinaan terhadap agama lain
di media sosial, bisa membuat orang lain juga akan melakukan hal
yang sama sebagai bentuk rasa tidak terima atau dendam
(Mandailing, 2018). Ada banyak kasus pendiskreditan agama yang
dilakukan di media sosial. Tapi umat beragama perlu paham
bahwa bisa jadi itu sengaja dibuat untuk mengadudomba umat
beragama.
Teknologi memungkinkan bahwa postingan di media
sosial bisa dibuat oleh siapa saja dengan identitas yang bisa
dipalsukan atau bahkan dibuat oleh robot atau mesin. Jika umat
beragama mudah tersulut emosi, tanpa melakukan klarifikasi saat
menerima sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya bisa
membuat orang-orang tersebut melakukan aksi anarkis seperti
yang terjadi saat pembakaran di Tanjung Balai. Desas-desus dan
pesan media sosial yang mudah menyebar lalu dipercayai begitu
saja menyebabkan terjadinya pembakaran di Tanjung Balai
(Destrianita K, 2016). Kehadiran era digital termasuk media sosial
perlu diantisipasi dengan baik oleh semua elemen baik
pemerintah, tokoh agama dan masing-masing pemeluk agama
harus mampu mengontrol diri. Jika tidak mampu beradaptasi dan
membendung arus digital yang bisa disalahgunakan itu, maka
konflik antar umat beragama akan menjadi bola panas yang bisa
dengan mudah tersulut dan yang timbul kemudian adalah
ketidaktenangan, saling curiga antar satu sama lain dan tidak
menutup kemungkinan terjadi tindak kekerasan dan permusuhan
di antara umat beragama. Terkait dengan isu perkembangan dan
pergeseran paradigma sosial masyarakat di era media digital, ada
beberapa kajian atau penelitian dari beberapa peneliti.
Laporan Chaidar (Bamualim dkk, 2018) memberikan
gambaran bahwa terjadi pergeseran konstruksi dalam beragama
yang menjadi tantangan bagi para tokoh agama. Media sosial pada
era milenial menjadi sahabat sekaligus tempat bertanya bagi anak
muda Muslim dalam belajar agama. Tokoh agama yang digital
friendly lebih mudah untuk diterima karena mereka dapat
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mengakses secara mudah di manapun dan kapanpun mereka
menginginkan. Data dari penelitian di 18 kab/kota, penelitian ini
menemukan bahwa kehadiran media sosial telah mereduksi peran
pendidikan agama dalam keluarga, dan di lembaga pendidikan
serta organisasi.
Definisi media sosial adalah salah satu media massa dari
ketiga media massa, yakni media cetak dan media elektronik.
Kebetulan pada era ini media sosial tengah mengalami masa
puncaknya karena didukung oleh perkembangan teknologi
informasi yang sangat pesat. Terutama internet yang merambah
dan dapat menggunakan media apa pun, termasuk handphone yang
jelas menjadi bagian hal yang sangat pribadi. Media sosial
merupakan media online, yang membuat para penggunanya
mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi,
jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial
dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum
digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia(Hikmat, 2018).
Perkembangan teknologi kerap disalah gunakan sebagian pihak
untuk melakukan adu domba dan propaganda masa dengan
menyebarkan informasi yang salah atau juga hoax yang bisa
dengan mudahnya menjalar ke banyak orang tanpa mengenal
batas.
Fenomena negatif yang menjadi tantangan dalam interaksi
manusia di media sosial adalah adanya ujaran kebencian yang
berupa hasutan atau cacian kepada orang atau kelompok lain.
Ujaran ini bisa sangat berbahaya apabila disampaikan oleh orang
yang memiliki pengaruh yang kuat dengan basis masa yang besar
dan berisikan ajakan untuk memprovokasi, melakukan perusakan,
penyesatan hingga melakukan tindakan kekerasan. Beberapa hasil
penelitian menunjukkan bahwa ada yang menggunakan kata
ujaran kebencian, tetapi ada juga yang menggunakan istilah
pelintiran kebencian atau siaran kebencian yang dianggap lebih
bisa mewakili dan cakupannya lebih luas namun jelas. Pelintiran
kebencian melibatkan ujaran kebencian (offence-giving) dan
keterhasutan (offence-taking). Ujaran kebencian seringkali
ditujukan ke kelompok rentan, seperti minoritas agama, etnis,
orientasi seksual, dsb. Ketika kelompok rentan melakukan yang
dianggap salah oleh kelompok provokator, para provokator
kebencian menganggapnya sebagai penghinaan atau penistaan dan
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menggerakkan kelompoknya untuk menyerang kelompok rentan.
Hal ini yang dimaksud dengan penghasutan. Berbeda dari ujaran
kebencian yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan,
penghasutan sifatnya sangat subjektif. Para provokator kebencian
justru
memanfaatkan
ruang
bebas
demokrasi
untuk
mempromosikan nilai-nilainya yang intoleran (Ihsan Ali Fauzi
dkk, 2019). Husein Muhammad dan Siti Aminah (2017)
beranggapan bahwa kata siaran kebencian lebih cocok
untukdigunakan karena sudah mencakup perkataan, tulisan,
gambar dan tayangan suara. Apalagi itu sudah memenuhi unsur
segala bentuk ekspresi kebencian terhadap kelompok yang
berbeda, ekspresi itu sendiri merupakan hasutan untuk melakukan
kekerasan, diskriminasi, permusuhan atau juga mengadvokasi
tindakan tersebut. Dilakukan dengan cara menyebarluaskannya
promosi dan mengajak dalam pelbagai bentuk dan media.
D. Implementasi dan Adaptasi Keagamaan Terkait Isu Adu
Domba dan Islam Nusantara Saat Covid-19 di Desa
Padasuka Kec. Baros
Pandemi Covid-19 yang menghantam dunia memberikan
kekhawatiran bagi masyarakat akan penularannya yang masif dan
jumlah kematian yang tak sedikit. Tak heran, banyak orang yang
kini menyebut virus tersebut sebagai biang kerok atas ajal yang
menimpa seseorang.
Sebaran Covid-19 masih tinggi. Perlu edukasi publik
secara intensif oleh semua pihak, tidak terkecuali penyuluh agama,
utamanya terkait vaksinasi dan protokol kesehatan. Edukasi
tentang Covid-19 bisa dilakukan dengan para ulama dan tokoh
masyarakat dapat dioptimalkan proses dalam edukasinya melalui
majelis taklim.
Para ulama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan
edukasi Covid-19 tetap harus memperhatikan protokol kesehatan
dan selalu jaga jarak minimal 1 meter. Edukasi yang di sampaikan
tidak hanya bahayanya saja tetapi cara mencegah penularan dan
penting nya vaksinasi serta imbauan menghindari berita-berita
hoaks yang menyesatkan dapat mengadu domba pemerintah dan
masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Implementasi terkait Covid-19 di Desa Padasuka
Kecamatan Baros Kabupaten Serang dalam hal keagamaan
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berlangsung cukup baik. Kesadaran masyarakat terhadap protokol
kesehatan dijalankan dengan baik, bahkan ketika kami
menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa
tersebut. Ketika sedang beralangsungnya kegiatan keagamaan
yaitu pengajian rutin di RT 006 / RW 003 para jama‟ahnya
memakai masker, mencuci tangan, berwudhu serta menjaga jarak.
Ketika kami berkunjung ke majlis taklim di kampung tersebut
memang ada beberapa warga jama‟ah yang tidak memakai masker
tapi mereka menutupinya dengan hijab yang mereka pakai,
katanya mereka merasa malu tidak memakai masker alhasil
menutupinya dengan hijab dikarenakan warga jama‟ah ini ada
yang tertinggal, ada juga yang tidak mampu membelinya, maka
kami kelompok 12 yang sedang melakukan kegiatan KKM di
Desa tersebut selalu membagikan masker di setiap pelaksanaan
pengajian rutin yang dilakukan warga RT 006 itu.
Adapun Islam Nusantara ditengah sebaran Covid-19 ini
perlu dihimbau kembali bahwa Islam Nusantara itu adalah ajaran
islam yang di wahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan
dijadikan panutan ummat-ummat Nya. Islam Nusantara sendiri
yaitu islam dari Daerah Nusantara dengan tidak menghilangkan
ajaran yang telah di dakwahkan oleh Nabi serta para sahabatnya.
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BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
SERTA LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGHIJAUAN

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

133

134

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

BAB 10
SOSIAL BUDAYA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- Andini Eva Saputri A. Pendahuluan
Perkembangan dalam masa pembangunan saat ini dituntut
untuk melakukan kompetisi yang ketat. Pengaruh budaya asing
juga sangat membentuk kepribadian masyarakat dalam lingkungan
sosial. Nilai sosial semakin tergerus dengan memudarnya rasa
solidaritas dalam tatanan masyarakat, sehingga sikap kepedulian
akan kepentingan bersama semakin hilang. Kebudayaan Indonesia
sebagai negara yang memiliki Budaya Timur peninggalan nenek
moyang
salah
satunya
kegotong-royongan.
Semakin
berkembangnya zaman, kegotong-royongan luntur karena
individualisme dan egoisme masyarakat Indonesia terutama pada
masyarakat perkotaan yang sudah tidak mengenal lagi
kegotongroyongan (Mutual Collective Trust, 2009).
Berbeda dengan kegotongroyongan yang berjalan di
masyarakat pedesaan seperti membangun rumah, membuat
fasilitas umum, atau membantu tetangga yang sedang mempunyai
hajat, akan tetapi hal seperti itu pada masyarakat perkotaan sudah
tidak lagi dikerjakan dengan cara gotong royong dikarenakan
pekerjaan masyarakat perkotaan yang mayoritas sebagai pegawai
kantoran sehingga waktunya banyak digunakan di kantor.
Sistem sosial budaya merupakan perilaku hubungan
individu maupun kelompok dalam masyarakat yang diterima oleh
sebagian besar masyarakat karena bersumber dari nilai-nilai
budaya yang telah menjadi bagian pola hidup sehari-hari
masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat pedesaan tentunya
memiliki karakteristik sistem sosial budaya tersendiri yang
membedakannya dengan masyarakat perkotaan. Seperti pada nilai
solidaritas masyarakat pedesaan yang lebih tinggi daripada
perkotaan. Nilai-nilai dan kebiasaan yang ada pada masyarakat
pedesaan akan melekat di hati masing-masing individu ataupun
bisa berubah karena faktor mendesak tertentu seperti yang terjadi
ketika pandemi Covid-19 saat ini.
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Wabah Covid-19 bukan hanya berdampak pada segi
kesehatan dan perekonomian masyarakat. Tetapi juga berdampak
pada sistem sosial budaya yang di dalamnya mengandung unsur
penting seperti gagasan, nilai, dan norma yang ada pada
masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan dalam menghadapi
pandemi, penguatan sistem sosial budaya yang sudah ada bisa
menjadi solusi yang efektif. Seperti dengan meningkatkan rasa
gotong royong dalam pencegahan penyebaran virus corona atau
Covid-19, yang secara spesifik nampak pada kegitan bersama
penyemprotan desinfektan yang dilakukan masyarakat pedesaan di
berbagai darah di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pandemi
ini hal sebaliknya juga bisa terjadi. Sistem sosial budaya yang ada
bisa berubah karena tuntutan sebagai solusi efektif di tengah
wabah. Seperti halnya kegiatan berkumpul bersama, pengajian,
arisan, rutinan yang biasa kita lihat di pedesaan akhirnya mulai
dikurangi sebagai bentuk social distancing yang menjadi salah
satu solusi pecegahan penyebaran Covid-19. Tentunya masyarakat
pedesaan mau tidak mau harus bisa berdaptasi dengan keadaan
seperti ini.
Unsur penting yang sudah dipelajari, dialami, dan
dibangun bersama dalam sistem sosial budaya masyarakat
pedesaan adalah gagasan, nilai, dan norma. Ketiga unsur ini ada
yang mengalami penguatan ada juga yang mengalami perubahan
sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Pertama adalah
gagasan, merupakan suatu kontruksi pemikiran yang dibangun
secara sosial di masyarakat sebagai pengemban kebudayaan dalam
menyikapi lingkungan dan keadaan, termasuk pada kondisi
pandemi ini. Kuatnya gagasan masyarakat pedesaan yaitu tidak
makan jika tidak bekerja menjadi salah satu faktor penguat mereka
tetap bekerja dan mengindahkan himbauan pemerintah untuk tetap
di rumah. Yang kedua adalah nilai, merupakan gagasan mengenai
ukuran apakah suatu pengalaman atau tindakan bisa berarti pantas
atau tidak pantas di lingkungan masyarakat pedesaan. Seperti
halnya nilai kepercayaan yang sebagian mengalami perubahan
akibat kebijakan publik yang ada di tengah Pandemi. Masyarakat
pedesaan yang biasa melakukan ta‟ziyah, tahlilan, slametan
pernikahan, dan lain sebagainya kini mulai dibatasi atau dihimbau
untuk jaga jarak sebagai bentuk kebijaka pemerintah dalam
mengatasi Covid-19. Yang ketiga adalah norma, yang dipahami
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sebagai aturan tidak tertulis bersama dalam menjalani kehidupan
juga banyak yang mengalami perubahan akibat adanya pandemi.
Contoh kecil seperti ketika bertemu orang lain kebiasaan berjabat
tangan, kini sudah dihimbau untuk tidak dilakukan di kalangan
masyarakat.
Dengan kondisi seperti ini masyarakat pedesaan harus
mampu memahami keadaan dan mulai beradaptasi dengan sistem
sosial budaya yang sedikit bergeser tanpa menghilangkan nilai
yang sudah ada. Menghadapi pandemi tanpa ada rasa panik,
namun tetap waspada sesuai anjuran pemerintah.
B. Perkembangan Sosial Budaya Pedesaan di Indonesia
Modernisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
perdesaan membawa pengaruh yang besar terhadap perubahan
sistem kerja, gaya hidup, dan aktivitas ekonomi, demikian
mengutip paparan dalam buku Strategi dan Perubahan Sosial
(2016).
Perubahan tersebut ditandai oleh masuknya sistem industri
dalam kegiatan pertanian masyarakat desa. Contohnya,
penggunaan mesin traktor untuk membajak sawah yang
menggantikan tenaga kerbau atau sapi. Perubahan alat dan sistem
kerja pertanian masyarakat desa yang semakin modern juga
membuat hilangnya lapangan pekerjaan untuk sebagian
masyarakat desa.
Dampak lainnya, hubungan kerja antar-masyarakat
semakin jauh dan terkikisnya nilai-nilai gotong royong yaitu sikap
saling membantu satu sama lain. Perubahan tersebut juga
memudarkan nilai-nilai tradisional yang mestinya dapat
dipertahankan sebagai ciri khas masyarakat perdesaan. Dalam
masyarakat perdesaan, perubahan juga sering memberikan dampak
pada perubahan mata pencaharian mereka. Hal ini disebabkan
adanya kebijakan pemerintah yang mengikat pemanfaatan sumber
daya alam.
Masyarakat desa yang sebagian besar hidup bergantung
pada potensi sumber daya alam, mau tak mau harus mencari mata
pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya
kondisi ini memerlukan alat atau keahlian dalam menjalankan
aktivitas baru tersebut. Selain itu, berkurangnya penduduk desa
yang disebabkan oleh arus urbanisasi yang tinggi ke kota, juga
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sering kali mempengaruhi struktur kelembagaan dalam
masyarakat perdesaan. Ubranisasi yang biasanya dilakukan oleh
kaum laki-laki, termasuk yang sudah berkeluarga, akan
mempengaruhi sistem kerja di masyarakat desa. Akibatnya, wanita
berkeluarga yang ditinggalkan bisa memiliki peran ganda, yakni
sebagai ibu yang mengasuh anak dan mengantikan peran suami
dengan bekerja di ladang atau sawah.
Berikut sejumlah contoh perubahan sosial budaya akibat
proses modernisasi yang selama ini ada di kehidupan sehari-hari:
1. Perubahan Teknologi Kendaraan
Di zaman dahulu manusia bepergian menggunakan
kereta roda yang memanfaatkan tenaga hewan layaknya kuda
ataupun sapi untuk menggerakkannya. Namun kini setelah
ditemukan mesin pada kendaraan bermotor, manusia dapat
bepergian dengan nyaman menggunakan mobil dan motor.
2. Pakaian
Modernisasi dan globalisasi di masa sekarang sangat
mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Jika di masa lalu
masyarakat Indonesia kerap memakai pakaian tradisional dan
baju adat, saat ini kebiasaan itu semakin sulit
ditemukan.Banyak orang kini memakai pakaian sesuai dengan
trend yang sedang viral maupun sekadar ingin mengenakan
sesuai selera mereka. Sedangkan pakaian adat hanya dikenakan
di momen tertentu saja seperti dalam acara pernikahan.
Contohnya adalah maraknya pakaian dari kain jeans, bahan
kaos, dan lain sebagainya.
3. Bangunan Rumah
Rumah jaman dahulu sangat sederhana yang terbuat dari
anyaman bambu dan atap daun kering. Modelnya pun dibuat
sesuai dengan bangunan khas rumah adat dari masing-masing
daerah. Sekarang rumah-rumah dibangun dari bahan campuran
semen dan pasir yang kokoh dengan model beraneka macam.
Rumah sekarang juga banyak dibangun lebih dari satu lantai
dengan sistem penerangan dan pembuangan yang baik.
4. Alat Komunikasi
Pada zaman dahulu manusia menggunakan surat dan
telepon umum sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sekarang,
setelah hadirnya smartphone (telepon pintar) banyak orang
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berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan sarana
internet.
5. Permainan
Anak-anak Perubahan sosial sangat terlihat dari
berubahnya permainan yang digemari anak-anak. Jika zaman
dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, lompat tali,
kelereng, layangan, gobrak sodor dan permainan lain bersama
teman-temanya, saat ini hal itu merupakan barang langka. Kini
anak-anak lebih gemar bermain game online seperti mobile
legend, PUBG, game console dan Play Station.
6. Sikap
Perubahan sikap ini bisa dilihat dari tata cara berinteraksi
atau perilaku masyarakat. Misalnya, kini lebih banyak
masyarakat yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah.
Contoh lain ialah tata cara pergaulan atau komunikasi antara
generasi muda dengan para orang tua yang lebih egaliter.
7. Bahasa
Jika pada zaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia
cuma menguasai bahasa daerah masing-masing, saat ini
kondisinya sudah berubah. Banyak orang sekarang menguasai
bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Proses migrasi ke
daerah lain juga menyebabkan banyak orang dari satu daerah
menguasai beberapa bahasa daerah. Globalisasi juga membuat
lebih banyak orang di tanah air saat ini mampu menguasai
bahasa asing, terutama bahasa Inggris.
C. Peran Sosial Budaya Sebagai Ciri Khas dan Warga Budaya
Pedesaan
Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup
bermasyarakat, yang biasanya tampak dalam perilaku keseharian
mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik
dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di Jawa.
Namun demikian, dengan adanya perubahan sosial religius dan
perkembangan era informasi dan teknologi, terkadang sebagian
karakteristik tersebut sudah “tidak berlaku”.
Berikut ini disampaikan sejumlah karakteristik masyarakat
desa, yang terkait dengan etika dan budaya mereka, yang
bersifatumum yang selama ini masih sering ditemui. Setidaknya,
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ini menjadi salah satu wacana bagi kita yang akan bersama-sama
hidup di lingkungan pedesaan.(Waluya, 2001)
1. Sederhana
Sebagian besar masyarakat desa hidup dalam kesederhanaan.
Kesederhanaan ini terjadi karena dua hal:
a. Secara ekonomi memang tidak mampu
b. Secara budaya memang tidak senang menyombongkan diri.
2. Mudah curiga
Secara umum, masyarakat desa akan menaruh curiga pada:
a. Hal-hal baru di luar dirinya yang belum dipahaminya
b. Seseorang/sekelompok yang bagi komunitas mereka
dianggap “asing”
3. Menjunjung tinggi “unggah-ungguh”
Sebagai “orang Timur”, orang desa sangat menjunjung tinggi
kesopanan atau “unggah-ungguh”apabila:
a. Bertemu dengan tetangga
b. Berhadapan dengan pejabat
c. Berhadapan dengan orang yang lebih tua/dituakan
d. Berhadapan dengan orang yang lebih mampu secara
ekonomi
e. Berhadapan dengan orang yang tinggi tingkat
pendidikannya
4. Guyub
Kekeluargaan sudah menjadi karakteristik khas bagi
masyarakat desa bahwa suasana kekeluargaan dan
persaudaraan telah “mendarah-daging” dalam hati sanubari
mereka.
5. Lugas
“Berbicara apa adanya”, itulah ciri khas lain yang dimiliki
masyarakat desa. Mereka tidak peduli apakah ucapannya
menyakitkan atau tidak bagi orang lain karena memang mereka
tidak berencana untuk menyakiti orang lain. Kejujuran, itulah
yang mereka miliki.
6. Tertutup dalam hal keuangan
Biasanya masyarakat desa akan menutup diri manakala ada
orang yang bertanya tentang sisi kemampuan ekonomi
keluarga. Apalagi jika orang tersebut belum begitu dikenalnya.
Katakanlah, mahasiswa yang sedang melakukan tugas

140

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

penelitian survei pasti akan sulit mendapatkan informasi
tentang jumlah pendapatan dan pengeluaran mereka.
7. Perasaan “minder”terhadap orang kota
Satu fenomena yang ditampakkan oleh masayarakat desa, baik
secara langsung ataupun tidak langsung ketika bertemu/bergaul
dengan orang kota adalah perasaan mindernya yang cukup
besar. Biasanya mereka cenderung untuk diam/tidak banyak
omong.
8. Menghargai (“ngajeni”) orang lain
Masyarakat desa benar-benar memperhitungkan kebaikan
orang lain yang pernah diterimanya sebagai “patokan”untuk
membalas budi sebesar-besarnya. Balas budi ini tidak selalu
dalam wujud material tetapi juga dalam bentuk penghargaan
sosial atau dalam bahasa Jawa biasa disebut dengan “ngajeni”.
9. Jika diberi janji, akan selalu diingat
Bagi masyarakat desa, janji yang pernah diucapkan
seseorang/komunitas tertentu akan sangat diingat oleh mereka
terlebih berkaitan dengan kebutuhan mereka. Hal ini didasari
oleh pengalaman/trauma yang selama ini sering mereka alami,
khususnya terhadap janji-janji terkait dengan program
pembangunan di daerahnya.
10.Suka gotong-royong
Salah satu ciri khas masyarakat desa yang dimiliki dihampir
seluruh kawasan Indonesia adalah gotong-royong atau kalau
dalam masyarakat Jawa lebih dikenal dengan istilah
“sambatan”. Uniknya, tanpa harus dimintai pertolongan, serta
merta mereka akan “nyengkuyung” atau bahu-membahu
meringankan beban tetangganya yang sedang punya
“gawe”atau hajatan. Mereka tidak memperhitungkan kerugian
materiil yang dikeluarkan untuk membantu orang lain. Prinsip
mereka: “rugi sathak, bathi sanak”. Yang kurang lebih artinya:
lebih baik kehilangan materi tetapi mendapat keuntungan
bertambah saudara.
11.Demokratis
Sejalan dengan adanya perubahan struktur organisasi di desa,
pengambilan keputusan terhadap suatu kegiatan pembangunan
selalu dilakukan melalui mekanisme musyawarah untuk
mufakat. Dalam hal ini peran BPD (Badan Perwakilan Desa)
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sangat penting dalam mengakomodasi pendapat/input dari
warga.
12.Religius
Masyarakat pedesaan dikenal sangat religius. Artinya,dalam
keseharian mereka taat menjalankan ibadah agamanya. Secara
kolektif, mereka juga mengaktualisasi diri ke dalam kegiatan
budaya yang bernuansa keagamaan. Misalnya: tahlilan,
rajaban, Jumat Kliwonan, dan lain-lain.
D. Peran Digital dalam pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Indonesia merupakan negara yang tak lepas dari
perkembangan global internet. Hal ini dapat dilihat dari warung
internet yang banyak bermunculan, dan terintegrasinya sistem
wireless di beberapa tempat, seperti di universitas, maupun di
tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, kantor-kantor, bahkan di
taman-taman. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa
Negara Indonesia merupakan negara yang terbuka terhadap
perkembangan teknologi informasi. Dengan jumlah penduduk
yang besar, potensi pengembangan jaringan akses komunikasi
terutama internet masih sangat besar untuk dilaksanakan.
Walaupun pemanfaatan teknologi informasi sudah
demikian pesat, namun hal itu masih terbatas di tempat-tempat
yang sudah memiliki akses terhadap teknologi informasi, seperti di
daerah perkotaan yang sebagian besar didominasi instansi
pemerintah,pendidikan ataupun lembaga swasta yang infrastruktur
informasi dan komunikasinya sudah memadai. Sementara di
daerah pedesaan,infrastruktur informasi dan komunikasinya belum
ada, juga tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang cukup
sulit menyebabkan mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi
yang mereka perlukan.
Kesenjangan digital antara daerah berkembang termasuk
daerah di pulau Jawa dengan daerah yang kurang berkembang
terutama di luar pulau Jawa sangat terlihat dan ditunjukkan dengan
kurang meratanya penggunaan telepon. Di Indonesia untuk
setiap100 orang telepon hanya dinikmati oleh 3 orang. Sementara
di Malaysia dan Singapura sudah dapat dinikmati oleh 30 dan 58
orang.
Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan
digital antara mereka yang memiliki dan yang tidak memiliki hak
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akses terhadap informasi, sehingga pemanfaatan teknologi
informasi sebagai alat sumber informasi belum dimanfaatkan
dengan optimal di pedesaan.Dengan demikian, sejumlah layanan
online baru dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perkotaan
terutama yang telah memiliki akses internet.
Sumber masalah yang menjadi penyebab adanya
kesenjangan digital (digital divide) antata lain2:
a. Kesulitan akses (infrastruktur listrik, telekomunikasi,
perangkat)
b. Kekurangan skill (SDM, komunitas)
c. Kekurangan isi/materi (content)
d. Kurangnya (tidak adanya) insentif dati pemetintah
Keberadaan teknologl informasi di pedesaan akan menarik
bagi para pengambil keputusan untuk pengembangan wilayah.
Informasi dari bawah yang meliputi:
1. Infortnasi pasat komoditi
2. Alokasi dana/resouice dimasyatakat
3. Resource yang ada di masyarakat & daerah
4. Mobilisasi sumber daya lokal yang dipertemukan dengan
sumber daya luar yang terkendalikan dari bawah.
Desa Digital adalah konsep pembangunan pedesaan yang
memberdayakan masyarakat dengan sarana teknologi informasi
yang memadai. Diharapkan dengan hadirnya infrastruktur
informasi, masyarakat dapat mengakses informasi yang setara
dengan masyarakat perkotaan. Selain itu, informasi yang
berbasiskan sistem teknologi digital yang menampung seluruh
informasi penting yang berhubungan dengan usaha pertanian
setempat, data lahan, ramalan cuaca, pengembangan bibit unggul
dan lain-lain, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi bagi desa tersebut.
Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi
kebutuhan pangan dan energi masyarakatnya secara mandiri
dengan dukungan lembaga keuangan di tingkat pedesaan yang
saling berintegrasi secara optimal. Konsep desa mandiri ini akan
semakin berkembang apabila pembangunannya telah didukung
oleh jaringan infrastruktur komunikasi yang sudah memadai. Desa
Digital merupakan katalis pembangunan Desa Mandiri. Selain itu
manfaat adanya desa digital, antara lain:
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a. Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat
perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sesuai
dengan model solow teknologi (informasi) akan meningkatkan
efisiensi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan
ekonomi.
b. Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam
mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur
c. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan
d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (human
capacity building), dengan transfer pengetahuan, diharapkan
indeks prestasi manusia di desa semakin meningkat.
e. Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasif.
Membentuk masyarakat informasi (knowledge-based society).
E. Implementasi dan Adaptasi Sosial Budaya saat Covid-19 di
Desa Padasuka Kec. Baros
Dimasa pandemi Covid-19, situasi menuntut warga desa
melakukan adaptasi kebiasaan baru, demi memastikan setiap
warga desa terhindar dari penularan virus. Di tataran ini konsep
adaptasi kebiasaan baru berdepan dengan adat, tradisi, budaya
yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat desa.
Maka disinalah perlunya sebuah inovasi tradisi-budaya yang
menjadi bagian penting dalam konsep pengembangan budaya desa
adaptif, utamanya dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru
selama pandemi coronavirus disease Covid-19.
Kegiatan sosial selama di Desa Padasuka yaitu bergotong
royong, membantu dikantor Desa, membersihkan masjid, dan
masih banyak lagi. Masyarakat di Desa Padasuka sangat kompak
pada saat adanya gotong royong. Sebagaimana diketahui
masyarakat Desa Padasuka mayoritas petani, yang dalam
kehidupannya memelihara tradisi gotong-royong, tradisi gotong
royong masih dilaksanakana di Desa Padasuka. Tradisi tersebut
syarat dengan nilai-nilai luhur, seperti tolong-menolong,
solidaritas sosial, dan nilai kebersamaan. Ada beberapa faktor
yang membuat tradisi gotong-royong dapat bertahan dalam
kehidupan masyarakat Desa Padasuka, yaitu: kesamaan jenis
pekerjaan, wilayah tempat tinggal yang sama, dan kesamaan unsur
kepercayaan yang dianut
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Sumber: Dokumentasi Kelompok 12 KKM Uniba
Contohnya terlihat ketika kami mengadakan gotong
royong untuk membersihkan tempat ibadah. Antusias warga itu
terlihat dari banyaknya warga yang turun langsung ke lapangan
untuk membersihkan masjid, mulai dari mencuci karpet,
membersihkan jendela dan masih banyak kegiatan lainnya. Dan
ada juga warga yang dengan sengaja dan ikhlas memberikan
makanan dan minuman kepada warga lainnya yang sedang
bekerja, sehingga rasa persatuan dan kebersamaannya pun menjadi
semakin tinggi dan baik. semangat mereka untuk bekerja sangat
luar biasa. Dengan adanya budaya gotong royong ini, maka
hubungan persaudaraan dan kekeluargaan di antara mereka pun
semakin terjalin harmonis.tidak lupa pula kami semuanya untutk
menaati protokol kesehatan dan memberikan masker kepada
masyarakat yang tidak membawa masker.
Dalam adaptasi kebiasaan baru di desa padasuka, menjaga
protokol kesehatan merupakan pengarusutamaan langkah-langkah
kesehatan dalam upaya mencegah terjadinya infeksi dan penularan
virus Covid-19. Pada prakteknya adaptasi kebiasaan baru akan
bersinggungan secara langsung terhadap kehidupan sosial, tatanan
adat, tradisi dan budaya serta kehidupan keagamaan masyarakat
desa.
Sekurang-kurangnya ada 3 langkah penting yang wajib
dilakukan masyarakat dalam rangka usaha memutus rantai
penularan virus, sesuai dengan pedoman pencegahan penularan
virus Covid-19, yaitu :
1. Membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun (CTPS).
2. Memakai Masker ketika keluar rumah.
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3. Menjaga jarak fisik dan sosial.
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BAB 11
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- M. Ilmi Syiraf A. Pendahuluan
Manusia pada hakekatnya salah satu dari mahluk hidup
yang tentu hidup pada satu keadaan dimana itu disebut dengan
lingkungan. Lingkungan sendiri merupakan ekosistem bagi
mahluk hidup tanpa terkecuali manusia, yang sudah barang tentu
memiliki pengaruh besar jika terdapat kerusakan di salah satunya
(Bastomi. 2021). Kerusakan lingkungan hidup yaitu perubahan
sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tak
berfungsi dengan baik lagi. Kerusakan lingkungan hidup ada
berbagai bentuk, di antaranya kerusakan ekosistem, pencemaran
air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus.
Ekosistem yang rusak akan menyebabkan ketidak
seimbangan antara makhluk hidup di muka bumi begitupun
dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup sendiri memiliki arti
yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Banyak sekali
komponen yang menyertai kehidupan. Selaras dengan hal itu tentu
harus ada upaya dalam menjaga keseimbangan di lingkungan
hidup.
Salah satu upaya yang dapat di lakukan yaitu dengan cara
melakukan penghijauan, dimana penghijauan memiliki arti
Penghijauan merupakan salah satu kegiatan penting yang harus
dilaksanakan secara konseptual dalam menangani krisis
lingkungan. Dalam konteks keruangan, penghijauan sangat
dibutuhkan terutama untuk kota-kota yang sedang berkembang
dan mengalami rualih fungsi ruang untuk kawasan terbangun
(Rubiantoro, 2013). Dilihat dari sudut pandang lain mengartikan
bahwa Penghijauan merupakan sebuah kata yang dipakai untuk
menggambarkan aktivitas menanam pohon. Hal ini tentu saja
karena pohon mempunyai daun sebagai bagian yang berwarna
hijau, maka dari itu untuk menggambarkan kegiatan menana
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pohon kata yang digunakan adalah penghijauan. Penghijauan
banyak dilakukan masyarakat sebagai salah satu cara melestarikan
alam, mengingat bahwa pohon mempunyai banyak sekali manfaat,
tidak hanya bagi lingkungan) atau alam, namun juga bagi makhluk
hidup baik manusia maupun binatang.
Desa Baros merupakan desa yang jumlah penduduknya
padat, dilihat dari bentuk fisik dari desa tersebut, terlihat bahwa
desa Baros memperdulikan terkait adanya penghijauan di
lingkungan. Dengan masih banyak nya jumlah pepohonan yang
tumbuh dan hijaunya pohon yang rindang membuat desa Baros
semakin terlihat asri dan sejuk, namun hal ini hanya terasa di
kampong-kampung tertentu. Maka dari itu agar penghijauan dan
kepedulian terhadap lingkungan hidup merata, maka dengan ini
penulis ingin membuat sebuah buku yang memuat cakupan
mengenai lingkungan hidup dan penghijauan agar dapat
dimanfaatkan dan dijadikan patokan untuk membangun desa
Baros lebih asri dan hijau secara merata untuk seluruh kampung.
B. Perkembangan Lingkungan Hidup dan Penghijauan di
Indonesia
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri
kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lainnya.
Apabila melihat definisi yang ada diatas, lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang, artinya adalah lingkungan hidup
sebagi suatu wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan
ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Jadi ruang dalam
lingkup lingkungan hidup adalah segala ruang yang termasuk
dalam lingkup atmosfer bumi. Atmosfer bumi sendiri terdapat
sampai sekitar 500 km dari permukaan bumi dengan berbagai
macam lapisan yang berbeda-beda. Sehingga apabila lingkungan
hidup diibaratkan sebagai sebuah toples, maka lapisan terluar
toples atau yang menjadi atmosfer bumi paling atas itulah yang
menjadi batasan ruang bagi lingkungan hidup.
Perilaku manusia pada beberapa abad terakhir ini
mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap lingkungan hidup
yang mengarah pada hal-hal negatif dengan dampak paling besar
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yang ditimbulkan oleh manusia yaitu perubahan iklim. Menjadi
sangat bisa dimaklumi apabila kemudian sebagian definsi
lingkungan hidup menurut UU 32 Tahun 2009 adalah “termasuk
manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta
mahluk hidup lainnya”. Artinya, Undang-undang ini
mengharuskan kita semua sebagai manusia tidak hanya mengejar
keuntungan diri sendiri yang mengakibatkan terjadinya penurunan
kualitas lingkungan seperti yang selama ini terjadi. Akan tetapi
kita sebagai satu-satunya mahluk hidup yang mempuyai akal dan
pikiran yang dapat mengubah secara mendasar kondisi lingkungan
hidup dipaksa untuk menjadi tenaga penggerak bagi terciptanya
lingkungan yang lebih baik tidak hanya bagi manusia itu sendiri
tetapi juga bagi mahluk hidup yang lainnya.
Dengan
kondisi
seperti
inilah
perlu
adanya
penyelenggaraan pendidikan lingkungan hidup dengan tujuan agar
manusia dapat belajar lebih memahami terkait lingkungan hidup
dan dapat mengaplikasikan keilmuannya untuk mengubah
lingkungan menjadi lebih baik agar terciptanya ekosistem yang
seimbang. Berikut merupakan perkembangan pendidikan
lingkungan hidup di Indonesia.
Pada jenjang pendidikan dasar dan menegah (menengah
umum dan kejuruan), penyampaian mata ajar tentang masalah
kependudukan dan lingkungan hidup secara integratif dituangkan
dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan memasukkan
masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup ke dalam
hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga saat
ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah
diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guruguru SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan.
Sehubungan dengan kegiatan pendidikan lingkungan
hidup di Indonesia, Kelompok Kerja Pendidikan Konservasi
Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup (Pokja PKSDH & L)
telah membagi perkembangan kegiatan pendidikan lingkungan
hidup di Indonesia ke dalam tiga periode, yaitu :
1. Periode 1969-1983 (Periode Persiapan dan Peletakan Dasar)
Usaha pengembangan pendidikan LH ini tidak bisa
dilepaskan dari hasil Konferensi Stockholm pada tahun 1972
yang antara lain menghasilkan rekomendasi dan deklarasi
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antara lain tentang pentingnya kegiatan pendidikan untuk
menciptakan kesadaran masyarakat dalam melestarikan
lingkungan hidup. Salah satu kegiatan yang mempelopori
pengembangan pendidikan lingkungan hidup di Indonesia
dilakukan oleh IKIP Jakarta pada tahun yaitu dengan
menyusun Garis-garis Besar Pendidikan dan Pengajaran
(GBPP) bidang lingkungan hidup untuk pendidikan dasar. Pada
tahun 1977/1978, GBPP tersebut kemudian diujicobakan pada
15 SD di Jakarta. Selain itu penyusunan GBPP untuk
pendidikan dasar, beberapa perguruan tinggi juga mulai
mengembangkan Pusat Studi Lingkungan (PSL) yang salah
satu aktivitas utamanya adalah melaksanakan kursus-kursus
mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL). Program
studi lingkungan dan konservasi sumberdaya alam di beberapa
perguruan tinggi juga mulai dikembangkan.
2. Periode 1983-1993 (Periode Sosialisasi)
Pada periode ini, kegiatan pendidikan lingkungan hidup
baik di jalur formal (sekolah) maupun di jalur non formal (luar
sekolah) telah semakin berkembang. Pada jalur pendidikan
formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah, materi pendidikan yang berkaitan dengan
lingkungan hidup dan konservasi SDA telah diintegrasikan ke
dalam kurikulum 1984. Selama periode ini, berbagai pusat
studi seperti Pusat Studi Kependudukkan (PSK) dan Pusat
Studi Lingkungan (PSL) baik di perguruan tinggi negeri
maupun pergurutan tinggi swasta terus bertambah jumlah dan
aktivitasnya. Selain itu, program-program studi pada jenjang
S1, S2, dan S3 yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
hidup dan sumberdaya alam juga terus berkembang. Bahkan
isu dan permasalahan lingkungan hidup telah diarahkan
sebagai bagian dari Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang
harus diterima oleh semua mahasiswa pada semua program
studi atau disiplin ilmu.
Perhatian terhadap upaya pengembangan pendidikan
lingkungan hidup oleh Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan juga terus meningkat, khususnya pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, yaitu dengan terus
dimantapkannya
program
dan
aktivitasnya
melalui
pembentukkan Bagian Proyek KLH sebagai salah satu unit
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kegiatan di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen). Pada periode ini sosialiasasi masalah
lingkungan hidup juga dilakukan terhadap kalangan
administratur
negara
dengan
memasukkan
materi
kependudukkan dan lingkungan hidup ke dalam kurikulum
penjenjangan tingkat Sepada, Sepadya, dan Sespa pada Diklat
Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 1989/1990. Di
samping itu, selama periode ini pula banyak LSM serta
lembaga nirlaba lainnya yang didirikan dan ikut mengambil
peran dalam mendorong terbentuknya kesadaran masyarakat
akan pentingnya perilaku ramah lingkungan. Secara
keseluruhan, perkembangan kegiatan pendidikan, penyuluhan,
dan penyadaran masyarakat di atas tidak saja terjadi di Jakarta
tetapi juga di daerah-daerah lainnya.
3. Periode 1993 - sekarang (Periode Pemantapan dan
Pengembangan)
Salah satu hal yang menonjol dalam periode ini adalah
ditetapkannya Memorandum Bersama antara Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 0142/U/1996 dan No Kep:
89/MENLH/5/1996 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 21 Mei 1996. Sejalan
dengan itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah (Dikdasmen) Departemen P & K juga terus
mendorong pengembangan dan pemantapan pelaksanaan
pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah antara lain
melalui penataran guru, penggalakkan bulan bakti lingkungan,
penyiapan
Buku
Pedoman
Pelaksanaan
Pendidikan
Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) untuk Guru
SD, SLTP, SMU dan SMK , program sekolah asri, dan lainlain. Selain itu, berbagai insiatif dilakukan baik oleh
pemerintah, LSM, maupun erguruan tinggi dalam
mengembangkan pendidikan lingkungan hidup melalui
kegiatan seminar, sararasehan, lokakarya, penataran guru,
pengembangan sarana pendidikan seperti penyusunan modulmodul integrasi, buku-buku bacaan dan lain-lain.
Walaupun perhatian terhadap langkah-langkah pengembangan
pendidikan lingkungan hidup pada satu atau dua tahun terakhir
ini semakin meningkat, baik untuk pendidikan sekolah dan
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pendidikan luar sekolah, namun harus diakui bahwa masih
banyak hal yang perlu terus selalu diperbaiki agar pendidikan
lingkungan hidup dapat lebih memasyarakat secara konsisten
dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendidikan
lingkungan hidup yang dilaksanakan mulai jenjang pra sekolah,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan
tinggi melalui berbagai bentuk kegiatan dapat memberikan
hasil yang optimal.
Dalam hal ini bukan hanya pendidikan lingkungan hidup
yang di terapkan dalam kehidupan sehari-hari namun terdaoat
llembaga dan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang Lingkungan Hidup di Indonesia. Untuk mencegah dan
menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup,
pemerintah tidak hanya memasukan aspek lingkungan hidup
dalam GBHN (garis-garis besar haluan negara) tetapi jga
membentuk lembaga yang membidangi
lingkungan
hidup,respon pemerintah dapat di lihat dari.
1. Sejak 1973, aspek lingkunga hidup masuk dalam GBHN
2. Pada 1978, di bentuk Mentri negara pengawasan
pembangunan dan lingkungan hidup (PPLH)
3. Pada 1982, Mentri negara PPLH di ubah menjadi Mentri
negara kependudukan dan lingkungan hidup (KLH)
4. Pada 1993,Mentri negara KLH di ubah menjadi Mentri
negara lingkungan hidup (LH)
5. Di setiap provinsi masalah lingkungan hidup dikordinasikan
oleh biro bina lingkungan hidup (BLH)
6. Pada 1990 dibentuk Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan
(Bapedal)
pusat,
yang
bertugas
mengoordinasikan pencegahan dan penanggulangan
kerusakan dan pencemaran lingkungan secara nasional.
Untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang
serasi dan seimbang,telah di tetapkan dan di terbitkan berbagai
peraturan perundang-undangan,antara lain :
1. Undang-undang republik Indonesia nomer 4 tahun 1982, tgl
4 maret 1982, yang direvisi dengan UU no.23 tahun 1997
tgl 9 September 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
kemudian di perbarui dengan UU no.32 tahun 2009 tanggal
3 Oktober 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
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2. Undang-undang RI Nomor 24 tahun 1992 tanggal 13
Okyober 1992 tentang Penataan Ruang
3. Peraturan menteri LH nomer 14 tahun 2010 tentang
dokumen lingkungan hidup bagi usaha atau kegiatan yg
tidak memiliki izin usaha dan kegiatan tetapi belum
memiliki dokumen lingkungan hidup.
4. Peraturan menteri negara LH nomer 5 tahun 2012 tentang
jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup ( pengganti
peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 11 tahun
2006)
5. Peraturan Menteri Negara LH Nomor 16 tahun 2012 tentang
pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
Peraturan perundang-undangan tersebut bukan bertujuan
untuk mempersempit ruang gerak para investor atau menghambat
laju pembangunan, tetapi untuk menggugah dan mewajibkan
pelaku pembangunan (swasta, masyarakat, dan pemerintah) dalam
pengelolaan lingkungan hidup. Pelaku pembangunan yang tidak
menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dikenakan sanksi administratif, pidana atau perdata
(Manik, 2018).
Perkembangan Penghijauan di Indonesia Kegiatan
rehabilitasi pada tingkat nasional setelah Era Reformasi. Sejak
tahun 1999, program rehabilitasi yang dilaksanakan di bawah
kebijakan otonomi daerah dihadapkan pada tekanan yang lebih
berat terhadap areal dan hutan yang telah direhabilitasi, misalnya
perambahan hutan. Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(MP RHL) dikembangkan pada tahun 2000 dan digunakan sebagai
dasar perencanaan. Pada tahun 2003, Dephut mencanangkan
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan) untuk menanggapi perlunya rehabilitasi atas
wilayah terdegradasi yang bertambah luas. Pendanaan GNRHL/Gerhan berasal dari bagian DR pemerintah pusat. Namun,
prosedur pengajuan dana untuk kegiatan rehabilitasi setiap tahun
cukup rumit. Rencana kerja yang disusun oleh Departemen
Kehutanan untuk program ini harus dibahas dalam serangkaian
pertemuan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan
Departemen Keuangan. Keseluruhan proses tersebut memakan
Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

153

waktu sekitar satu tahun, sehingga tenggang waktu antara realisasi
anggaran dan pelaksanaan menjadi terlalu singkat untuk
melakukan persiapan yang memadai.
Pengelolaan Dana Reboisasi. Peraturan pemerintah yang
berlaku mengenai Dana Reboisasi (DR) adalah PP No. 35 yang
ditetapkan pada tahun 2002 untuk menggantikan PP No. 6/1999.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa empat puluh persen dari DR
dialokasikan kembali kepada propinsi yang telah menyumbang
pada Dana Reboisasi pemerintah pusat (disebut propinsi
penghasil). Program yang ditetapkan di bawah sistem pendanaan
ini disebut Dana Alokasi Khusus atau Dana Reboisasi (DAK-DR).
Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2001 di bawah
koordinasi pemerintah kabupaten. Tujuan program tersebut adalah
memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi
dengan menyediakan bantuan untuk merancang kegiatan,
mengembangkan kelembagaan masyarakat dan menyediakan
bantuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan. Data mengenai realisasi luas wilayah yang telah
direhabilitasi melalui program ini tidak tercatat dengan baik.
C. Peran dan Pengaruh Lingkungan Hidup dan Penghijauan
di Pedesaan
Lingkungan hidup yang serasi dan seimbangan sangat kita
perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu
bangsa. Idealnya pemanfaatan lingkungan hidup harus
memperhatikan pemeliharaan dan kelestarian lingkungan sehingga
dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Setiap
pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut :
1. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara
manusia dan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan
hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta
membina lingkungan hidup.
3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi
masa depan.
4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
6. Terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang
dapat menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan.
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Manfaat Lingkungan Bagi Kehidupan Manusia hidup di
permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan
lainnya, berupa komponen biotik, serta komponen abiotik (tidak
hidup). Secara langsung maupun tidak, semua unsur-unsur
lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat
bagi hidup dan kehidupan manusia. Secara umum beberapa
manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain sebagai
berikut.
1. Ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas
sehari-hari.
2. Tanah dapat dijadikan areal lahan untuk kegiatan ekonomi,
seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan, aktivitas
sosial lainnya.
3. Unsur udara (oksigen) sangat bermanfaat untuk bernafas
manusia dan hewan.
4. Komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan
makanan bagi manusia.
5. Sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.
6. Mikroorganisme atau jasad renik sangat berperan dalam proses
penguraian sisa-sisa jasad hidup yang telah mati sehingga tidak
terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup, tetapi hancur dan
kembali menjadi unsur-unsur tanah.
7. Air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk
hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk
kehidupan di bumi ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat
disimpulkan jika manusia menginginkan kelangsungan
kehidupannya, manusia hendaknya sadar benar bahwa
kelestarian komponenkomponen lingkungan hidupnya harus
senantiasa terjaga dari kehancuran bahkan kepunahan.
Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Manusia Lingkungan
hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan
manusia yang keberadaannya secara langsung maupun tidak
langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
manusia serta makhluk hidup lainnya. Atau bisa juga didefinisikan
sebagai suatu sumber daya yang keberadaannya ikut serta dalam
menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitarnya, baik
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itu manusia maupun makhluk hidup lainnya. Berikut adalah
beberapa fungsi dari lingkungan hidup:
1. Sebagai tempat untuk bertahan hidup
Lingkungan hidup merupakan suatu tempat dimana di
dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki
keterkaitan satu dengan yang lainnya.
2. Sebagai tempat untuk bersosialisasi Manusia merupakan
makhluk sosial. Lingkungan hidup menjadi tempat yang
strategis bagi manusia untuk menciptakan tempat tinggal yang
baik, dimana dalam satu lingkungan tersebut terdiri dari
kumpulan manusia yang hidup saling berdampingan, bekerja
sama, dan saling tolong menolong.
3. Sebagai tempat untuk mencari kekayaan Banyak sekali
kekayaan alam yang terkandung dalam lingkungan hidup,
seperti keberadaan barang-barang tambang seperti emas, perak,
batu bara, dan barang tambang lainnya.
4. Tempat untuk mendapatkan hiburan Dalam hidup, manusia
tidak hanya membutuhkan makanan, pakaian, maupun tempat
tinggal saja. Akan tetapi mereka juga memerlukan hiburan agar
terhindar dari rasa jenuh dan stress.
5. Sebagai sarana edukasi Lingkungan hidup juga menyediakan
sarana pembelajaran bagi manusia, dimana kita bisa melakukan
hal-hal untuk menambah wawasan kita seperti dengan
mengadakan penelitian lingkungan, study, dan lain sebagainya.
6. Sebagai sumber kebudayaan Lingkungan hidup juga memiliki
peran yang penting dalam perkembangan seni budaya, dimana
lingkungan sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia
yang menjadi salah satu unsur pembentuk budaya.
Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia
dalam menjaga lingkungan. Penghijauan ini dilakukan dengan
melakukan penanaman pepohonan. Kita bisa lihat langkah
penghijauan ini pada taman kota, pinggir jalan, atau di tempattempat yang berupa tanah lapang. Selain memberikan kesan segar
dan memperindah pemandangan di tempat-tempat umum,
penghijauan ini juga memberikan banyak manfaat bagi
lingkungan. Pohon-pohon yang ditanam akan mengatasi polusi
yang banyak dihasilkan di jalan raya, dan memberikan suplai
oksigen bagi manusia.
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Penghijauan merupakan salah satu upaya melindungi
Bumi dengan cara menanam pepohonan di permukaan Bumi.
Pepohonan di permukaan Bumi berjumlah banyak terdapat pada
kawasan yang kita sebut sebagai hutan. Kita juga mengeahui
bahwa fungsi atau manfaat hutan sudah tidak diragukan lagi.
Apabila hutan mempunyai manfaat atau fungsi yang sangat
berarti, maka penghijauan pun juga demikian. Penghijauan bahkan
tidak hanya dilakukan pada lahan yang luas saja, namun juga
dapat dilakukan di lingkungan sekitar kita, seperti rumah dan
halaman rumah. Penghijauan ternyata mempunyai fungsi yang
sangat banyak dan juga penting bagi Bumi. Beberapa fungsi dari
penghijauan antara lain sebagai berikut:
1. Mencegah terjadinya banjir
Fungsi penghijauan yang pertama adalah mencegah terjadinya
banjir. Hal ini jelas tercermin pada fungsi pepohonan.
Penghijauan pada dasarnya adalah pepohonan. Pepohonan
mempunyai akar yang berfungsi sebagai penyerap air dan
menyimpannya di dalam tanah. Oleh karena itulah air yang
terserap akan terkunci di dalam tanah. Karena terkunci ke
dalam tanah maka hal ini akan mengecilkan resiko terjadinya
banjir.
2. Menjaga kualitas air tanah
Penghijauan yang berasal dari pepohonan juga akan menjaga
kualitas air tanah. Pohon- pohon akan melindungi kulitas air
tanah dengan akarnya. Oleh karena itulah kita sering melihat
bahwa mata air yang mana airnya dijadikan sebagai air minum
berada di sekitar pepohonan seolah mata air tersebut dijaga
oleh pohon- pohon besar dengan akarnya yang lebat.
3. Melindungi satwa
Fungsi lain dari penghijauan adalah dapat melindungi satwa.
Binatang banyak yang menggantungkan hidupnya dari
pepohonan. Selain sebagai tempat mencari makanan, pohon
juga berperan sebagai tempat tinggal banyak jenis satwa. Maka
dari itulah jika kita menanam banyak pohon maka banyak jenis
binatang atau satwa yang akan terlindungi, baik terlindungi
ketersediaan makanannya ataupun terlindungi tempat
tinggalnya. Beberapa janis satwa yang akan terlindungi antara
lain berbagai macam jenis burung, kera, dan lain sebagainya.
4. Mengurangi polusi udara
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5.

6.

7.

8.

Penghijauan juga sangat berperan untuk membersihkan udara
yang ada di Bumi. Kita telah hidup di Bumi selama berabadabad lamanya, selama berabad- abad itulah kita menggunakan
berbagai macam bahan bakar yang menimbulkan polusi udara.
Selain itu, polusi udara juga dapat ditimbulkan karena berbagai
macam kegiatan manusia. polusi- polusi yang menumpuk ini
apabila tidak dinetralisir akan sangat berbahaya, bagi
lingkungan dan juga manusia. salah satu cara untuk
menetralkan polusi udara adalah dengan menanam banyak
pohon.
Mengurangi dampak hujan asam
Hujan asam merupakan hujan air dengan komposisi garam
yang berlebihan. Hujan asam ini apabila dibiarkan maka akan
menimbulkan efek yang sangat buruk. Dan salah satu cara yang
dapat digunakan untuk mengurangi dampak hujan asam adalah
dengan melakukan penghijauan. Penghijauan berupa pohon
akan mengurangi dampak hujan asam karena fotosintesis yang
dilakukan pohon akan membantu menetralkan zat- zat yang ada
di dalam air hujan termasuk zat asam.
Pengontrol iklim
Penghijauan juga merupakan salah satu upaya untuk dapat
mengontrol iklim. Indonesia memiliki iklim tropis, artinya
iklim panas yang mendapatkan sinar matahari lebih panas
daripada iklim yang lainnya. Iklim akan berjalan teratur ketika
kondisi Bumi baik- baik saja atau normal, namun seiring
berjalannya waktu kondisi Bumi semakin tua dan juga
memburuk. Pemburukan ini ditambah dengan buangan dari
sisa-sisa industri, kendaraan dan lainnya yang menyebabkan
polusi udara.
Mengurangi pertikel debu
Pohon-pohon juga dapat mengurangi partikel-partikel debu.
Partikel debu yang dimaksud tentu saja adalah debu di udara.
Coba kita bandingkan, ketika siang hari yang panas kita sedang
berada di jalan dengan banyak kendaraan bermotor disana. Kita
akan menjumpai banyak polusi udara dari knalpot kendaraan
tersebut.
Mencegah efek rumah kaca
Salah satu fungsi penghijauan yang paling penting adalah
mengurangi efek rumah kaca. Efek rumah kaca sebenarnya
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adalah kondisi dimana Bumi mempunyai gas-gas yang dapat
meredam sinar matahari (gas rumah kaca) yang terlalu banyak.
Akibatnya suhu di Bumi akan terasa semakin panas. Dengan
adanya pepohonan yang menghasilkan oksigen di siang hari,
maka keberadaan zat-zat rumah kaca dapat dikontrol sehingga
mencegah efek rumah kaca.
9. Menghemat biaya
Penghijauan ternyata juga dapat menghemat biaya lho. Biaya
apakah itu? Misalnya ada sebuah kantor yang membutuhkan
udara segar supaya karyawan dan suasana kantor menyenagkan
karena tidak panas. Jika kantor tersebut mau menerapkan
konsep kantor yang go green dan menggunakan ruangan
terbuka dengan banyak pepohonan, maka mereka tidak perlu
mengeluarkan biaya untuk pemasangan AC bukan? hal ini
tentu akan menjadi penghematan tersendiri.
10.Penyuplai pupuk alami
Pepohonan juga dapat menjadi penyupplai pupuk alami atau
kompos. Dari dedaunan dan juga bunga atau buah pohon yang
gugur, maka dapat kita tampung dan kita oleh menjadi pupuk
kompos. Dengan demikian kita dapat mempunyai pupuk
kompos sendiri tanpa harus membelinya.
11.Pemecah angin
Pepohonan juga dapat menjadi sarana pemecah angin. Angin
yang menerjang pepohonan akan dapat pecah sehingga tidak
menggumpal dan berbahaya.
12.Pencegah erosi
Penghijauan dengan menanam pepohonan sangat berperan
untuk mencegah erosi tanah. Hal ini tentu akan lebih terasa di
daerah yang miring. Akar- akar pohon yang mencegkeram
tanah dengan kuat bisa melindungi tanah dari pengikisan. Hal
ini akan sangat melindungi tanah dari erosi tanah, terutama
yang disebabkan karena aliran air hujan.
13.Sarana terapi kesehatan
Lingkungan yang hijau bisa dimanfaatkan sebagai sarana terapi
kesehatan, terutama yang berhubungan dengan pikiran. Orang
yang penat akan suasana perkotaan biasanya cederung mudah
stress. Hal ini bisa diatasi dengan mendatangi lingkungan
dengan banyak pohon atau pemandangan hijau. Dengan
melihat pemandangan hijau maka pikiran yang penat akan
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tergantikan dengan pikiran yang segar dan fresh, sehingga jauh
dari kata pusing.
14.Menjaga mata air
Pepohonan juga dapat menjaga keberadaan mata air. Tidak
hanya mencegah banjir, namun akar pohon yang menyimpan
air di dalamnya juga dapat menjadi penolong ketika musim
kemarau tiba. air yang tersimpan di dalam akar pohon bisa kita
gunakan selagi hujan tidak kunjung turun. Dengan demikian
kita tidak akan kekeringan karena kehabisan air. Selain itu
pepohonan juga dapat menjaga mata air agar tetap jernih.
15.Memperindah pemandangan
Setuju kan kalau pemandangan hijau merupakan pemandangan
yang sangat indah? Hal ini sudah menjadi rahasia umum.
Pemandangan pepohonan hijau lebih sedap dipandang dan
membuat pikiran kita menjadi segar, sehingga terasa lebih
fresh daripada pemandangan yang hanya buatan manusia.
16.Tempat pariwisata
Penghijauan juga menimbulkan potensi pariwisata. Kita tahu
bahwa di Indonesia ini salah satu jenis tempat rekreasi atau
pariwisata yang dimiliki adalah yang memiliki banyak pohon.
Seperti yang sudah dikatakan di tas, bahwa pepohonan selain
indah untuk dipandang, namun juga mmapu membuat pikiran
dan mata kita menjadi segar sehingga lebih fresh dan jauh dari
penat. Beberapa contoh tempat wisata pepohonan yang banyak
dikunjungi adalah hutan, taman kota, hingga pegunungan.
17.Sarana pembelajaran
Selain sebagai tempat wisata, penghijauan juga dapat
menunjang aktivitas pembelajaran. Bagaimana anak- anak akan
diajarkan untuk perhatian kepada lingkungan da juga diajarkan
betapa pentingnya pohon. Anak- anak juga bisa diajak untuk
menanam pohon bersama.
18.Melindungi Bumi
Pepohonan sebagai pelindung Bumi, terutama dari gas- gas
polutan yang dapat merusak lapisan ozon dan juga udara di
Bumi.
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D. Implemetasi dan Adaptasi Lingkungan Hidup dan
Penghijauan Saat Covid-19 Desa Padasuka
Hal yang paling utama dan tak boleh dilupakan adalah
bahwa lingkungan hidup merupakan tempat beraktivitas semua
makhluk hidup. Manusia, hewan dan tumbuhan selalu beraktivitas
di lingkungan hidup. Hewan dan tumbuhan menggunakan
lingkungan hidup sebagai tempat menjalani kehidupannya.
Tempat mencari makan, tempat berkembangbiak, tempat berburu
dan lain-lain. Manusia menggunakan lingkungan hidup sebagai
tempat beraktivitas secara lebih kompleks lagi.
Kegiatan penghijauan untuk menjaga agar kualitas
lingkungan hidup tidak semakin terdegradasi membutuhkan
partisipasi aktif masyarakat. Tanpa partisipasi aktif masyarakat,
tingkat kesuksesan kegiatan penghijauan akan rendah. Lingkungan
hidup sebagai sumber kehidupan makhluk hidup, karena segala hal
yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sudah disediakan oleh
lingkungan hidup secara alami. Begitulah makhluk hidup dapat
memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupannya.

Sumber : Dokumentasi kelompok KKM 12 UNIBA
Saat masa pandemi ini kita harus menjaga lingkungan.
Seperti mengurangi penggunaan plastik dan menghemat
penggunaan air dirumah. Selain itu kita bisa memanfaatkan
lingkungan dengan menanampohon untuk penghijauan. Untuk
menjaga kesinambungan gerakan menanam pohon atau
penghijauan selama pandemi Covid-19, apa yang musti dilakukan
agar mengurangi risiko tertular.
Seperti yang saya lakukan di desa Padasuka bersama
masyarakat disini dengan memanfaatkan sampah plastik dan
mendaur ulang untuk digunakan sebagai wadah untuk bercocok
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tanam dengan media tanam cetek susu. Tanaman yang ditanam
yaitu batang sawo, batang durian, dan juga batang mangga.
Tujuannya untuk menambah penghijauan didesa padasuka kec.
Baros khususnya dikampung cikosan.
Dengan adanya penghijauan ini saya mengajak sekaligus
memotivasi masyarakat agar lebih menjaga lingkungan setempat.
Karena penghijauan bermanfaat untuk mencegah erosi tanah dan
risiko banjir dan longsor. Selain menanam pohon dengan media
tanam cetek susu, saya juga mengajak masyarakat menanam benih
hortikultura seperti jahe merah.
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BAB 12
LINGKUNGAN HIDUP DAN
PENGHIJAUAN
- Firda Maryati A. Pendahuluan
Penghijauan adalah salah satu kegiatan penting yang harus
dilaksanakan untuk menangani krisis lingkungan dan pemanasan
global yang sedang terjadi saat ini. Penghijauan mempunyai
berbagai peran dan fungsi. Begitu pentingnya sehingga
penghijauan sudah merupakan program nasional yang
dilaksanakan di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya juga apabila
ada program untuk menggenalkan penghijauan yang dilaksanakan
di sekolah-sekolah di Indonesia. Hal ini sangat penting, karena
penghijauan harus ditanamkan sejak dini, sehingga tercipta
generasi yang dapat lebih menghargai lingkungan alam.
Pentingnya penghijauan Untuk mengurangi peristiwa
global worming,tentunya penhijauan sangat penting bagi sekolah
,selain menyejukan udara di sekitar nya,dapat juga memperindah
pemandangan. Penghijauan tidak hanya menanam pohon saja,
dengan membersihkan setiap ruangan dan lingkungan sekitar,
serta membuang sampah pada tempatnya juga termasuk
penghijauan (Purwanto, 2021).
Lingkungan merupakan ekosistem bagi mahluk hidup
tanpa terkecuali manusia, yang sudah barang tentu memiliki
pengaruh besar jika terdapat kerusakan di salah satunya. Kondisi
lingkungan yang ada setiap tahunnya mengalami penurunan
Permasalahan tentang lingkungan menjadi ancaman yang tiada
hentinya. Kerusakan lingkungan sebagian besar disebabkan oleh
perilaku manusia (Nugroho et al., 2020; Restuningdiah et al.,
2021). Banyak kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia
diantaranya pembalakan liar dan penggunaan sumber daya alam
yang secara berlebihan, tanpa ada konservasi yang berkelanjutan
(Reflita, 2015; Listiyani, 2017). Banyak kerusakan lingkungan
yang diakibatkan dari sampah. Sampah yang tidak di olah secara
baik akan berdampak pada tercemarnya lingkungan, terganggunya
kehidupan mahluk lain serta dapat menimbulkan bencana alam
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salah satunya bencana banjir (Santosa, 2013). Berdasarkan
permasalahan tersebut, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian
masyarakat terhadap lingkungan sekitar sangat penting. Peduli
lingkungan merupakan sikap dan tindakan yang selalu diupayakan
untuk mencegah kerusakan lingkungan sekitarnya dan
menumbuhkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam
yang sudah terjadi (Clourisa et al., 2021).Sikap peduli lingkungan
hendaknya ditanamkan sejak dini sebagai generasi masa depan
yang menjadi agen perubahan (Tabi‟in, 2017; Zakaria, 2017).
Penanaman sikap peduli.
Lingkungan di Desa Padasuka Kec.Baros. Kegiatan yang
dapat dilakukan dalam menumbuhkan kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan, yaitu melalui kegiatan penghijauan dan
pengelolaan sampah. Penghijauan adalah segala upaya untuk
memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar
dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik pengatur tata
air atau pelindung lingkungan. Penghijauan menjadi salah satu
kegiatan yang dapat menangani kerusakan lingkungan. Jadi
penghijauan adalah kegiatan penanaman pada lahan kosong di luar
kawasan hutan serta pembuatan bangunan pencegah erosi tanah
dengan tujuan agar lahan tersebut dapat dipulihkan dipertahankan
dan ditingkatkan kembali kesuburannya.
Dengan itu, Mahasiswa UNIVERSITAS BINA BANGSA
yang melaksanakan pengabdian di Desa Padasuka Kec. Baros,
sangat mengapresiasi atas warga Desa Padadsuka Kec. Baros
terhadap kepeduliaannya akan lingkungan (Muhamad Bustomi &
Ahmad Nauval, 2021).
B. Pentingnya Menjaga Lingkungan Hidup Dengan
Penghijauan
Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia
dalam menjaga lingkungan. Penghijauan dilakukan dengan
melakukan penanaman pepohonan. Kita bisa melihat langkah
penghijauan pada taman kota, pinggir jalan, atau di tempat-tempat
yang berupa tanah lapang. Selain memberikan kesan segar dan
memperindah pemandangan di tempat-tempat umum, penghijauan
juga memberikan banyak manfaat bagi lingkungan. Pohon-pohon
yang ditanam akan mengatasi polusi yang banyak dihasilkan di
jalan raya, dan memberikan suplai oksigen bagi manusia.
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Masalah penghijauan lingkungan masih belum banyak
menjadi kesadaran bagi masyarakat Indonesia, selain sebagian dari
mereka hanya menyalahkan pihak-pihak yang berwenang
menanganinya jika sudah terjadi banjir, tandah tandus, tanah
longsor, dan permasalahan lingkungan lainnya, apalagi jika
mereka terkena musibah langsung tersebut. Terlebih lagi
pengetahuan tentang manfaat penghijauan bagi lingkungan oleh
sebagian masyarakat masih sangat kurang.
Ada 7 manfaat penghijauan bagi lingkungan dan manusia
menurut Conserve Energy Future, yakni :
1. mencegah erosi tanah,
2. membuat kualitas udara menjadi lebih baik,
3. memperbaiki kualitas air,
4. sebagai pelestarian satwa liar,
5. sebagai pengontrol iklim,
6. mencegah terjadinya banjir, dan
7. mengubah pemandangan menjadi lebih indah dan segar.
Dengan penghijauan, pepohonan akan bertindak sebagai
penghalang angin sehingga melemahkan kecepatan angin dan
mengurangi dampak dan kemampuannya untuk membawa partikel
yang besar dari tanah. Akar-akar pohon yang tertanam di dalam
tanah juga berguna menahan tanah untuk memastikan bahwa tanah
tidak terseret air selama banjir. Daun dan ranting pohon juga
membantu untuk mengurangi dampak tetesan air hujan di tanah
sehingga dapat mencegah erosi. Dengan pohon-pohon yang
ditanam, akan menahan tanah sehingga tidak mudah longsor.
Masyarakat yang tinggal di daerah dengan banyak pohon
memiliki risiko lebih kecil menderita kondisi yang berhubungan
dengan udara. Ini karena pohon dapat memurnikan karbon
dioksida dan memberikan oksigen melalui fotosintesis. Pepohonan
yang ditanam mempunyai akar yang berfungsi sebagai penyerap
air dan menyimpannya di dalam tanah. Oleh karena itu, air yang
terserap akan terkunci di dalam tanah. Dengan terkuncinya air ke
dalam tanah akan mengecilkan resiko terjadinya banjir. Air hujan
yang volumenya banyak tidak akan meluap sehingga banjir dapat
dicegah.
Selain memberikan manfaat kesehatan dan juga manfaat
bagi makhluk hidup lainnya, adanya penghijauan dapat mengubah
pemandangan menjadi lebih indah dan segar. Pemandangan yang
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menampilkan pepohonan hijau membuat mata menjadi lebih rileks
dan pikiran menjadi lebih segar. Ini juga dinilai bisa berguna
untuk meredakan stres. Area penghijauan juga terkadang dijadikan
sebagai tempat wisata.
Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah
masyarakat Desa Padasuka Kec. Baros yang diharapkan dapat
memahami manfaat penghijauan bagi lingkungan dan
melestarikan lingkungan sekitar mereka.
Secara terinci, tujuan Pengabdian Masyarakat dengan
judul Penyuluhan Tentang Penghijauan Lingkungan di Desa
Padasuka Kec. Baros adalah sebagai berikut (Purwanto, 2021):
1. Untuk dapat memanfaat ilmu pengetahuan, khususnya tentang
penghijauan lingkungan pada kehidupan praktik yang nyata.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
penghijauan lingkungan.
3. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat.
C. Peran serta masyarakat,stakeholder dan pemerintah dalam
menjaga kelestarian
Permasalahan
mengenai
pelestarian
lingkungan
merupakan hal yang kompleks untuk dibahas, karena masalah
lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk
dikelola sebagaimana mestinya. Dengan begitu setiap manusia
baik secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung
jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu,
peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang
diinginkan juga harus dibarengin dengan kewajiban untuk
menjaga lingkungan itu sendiri. Kewajiban masyarakat dalam ikut
serta untuk melestarikan lingkungan hidup juga sering di singgung
dalam Undang-Undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Salah satunya UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 70 Ayat (1)
disebutkan bahwa “Masyarakat memiliki hak dan kesempatan
yang sama dan seluas- luasnya untuk berperan aktif dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Berdasarkan hal
demikian, sabardi (2014) juga mengatakan peran serta masyarakat
menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan
lingkungan hidup yang sehat. Makna kesehatan tidak semata
secara fisik dengan lingkungan yang baik, lebih dari itu kesehatan
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fisik sebagai akibat lingkungan yang baik merupakan prasyarat
sehatnya jiwa yang tentunya merupakan aset sumber daya manusia
yang sangat mendasar dan penting. Ini juga sesuai dengan konsep
modal manusia yang memperhatikan tiga aspek yaitu pendidikan,
kesehatan dan pendapatan, yang mana kesehatan akan didapatkan
di lingkungan yang baik dan sehat.
Mengingat permasalahan lingkungan hidup merupakan
persoalan yang kolektif maka tidak cukup hanya peran masyarakat
saja namun diperlukan partisipasi semua komponen seperti
pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kelompok
yang peduli terhadap lingkungan dan tokoh-tokoh masyarakat
lainnya. Ini dimaksud kan agar terjadinya harmonisasi dalam
pelaksanaan di lapangan sehingga tujuan kelestarian lingkungan
hidup tecapai. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya dengan adanya
keterlibatan masyarakat yang berkepentingan akan memberikan
keuntungan bagi pemerintah atau pengambil keputusan karena
penyertaan masyarakat akan memberikan informasi yang berharga
kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga
akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk
menerima keputusan (Sabardi, 2014).
Selain ikut serta dalam memberikan informasi, masyarakat
juga dituntut untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya
suatu proyek baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta yang
berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan. melihat bahwa pola
pengawasan dari masyarakat setempat merupakan hal yang
diharuskan untuk melestarikan lingkungan. Karena yang
mengetahui secara langsung dampak dari adanya sebuah proyek
terhadap lingkungan sekitar adalah masyarakat di daerah itu
sendiri. dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa pasca
direvisinya Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah menjadi UU no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Salah
satunya yaitu mengenai kewenangan perizinan pertambangan yang
semula dipegang oleh Kabupaten/Kota, namun pada saat ini
kewenangan tersebut sudah beralih kepada pemerintahan provinsi.
Sehingga menyebabkan perubahan pola keterlibatan masyarakat
adat dan pemerintah kabupaten dalam menjaga kelestarian
lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Karena kewenangan
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yang sudah berada di tangan pemerintah provinsi menyebabkan
kurangnya kontrol pemprov terhadap aktivitas pertambangan
dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Maka dari itu untuk
menyelesaikan persoalan ini diperlukan keterlibatan dan
partisipasi dari seluruh masyarakat adat, pemerintah Nagari dan
pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan dan menjaga
kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan.
Selain peran serta masyarakat, faktor lain yang tidak kalah
penting jika kita berbicara persoalan kelestarian lingkungan yaitu
kearifan lokal. Sebagaimana yang disebutkan Marfai yang dikutip
oleh Taufiq (2014) mengatakan bahwa “kearifan lokal atau
wisdom dapat dipahami sebagai suatu pemahaman kolektif,
pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi suatu
keputusan penyelesaian atau penanggulangan suatu masalah
kehidupan‟. Pemahaman, pengetahuan dan kebijaksanaan yang
dimiliki dan dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi dengan
lingkungan adalah bentuk dari kearifan lokal. Kearifan lokal ini
menggambarkan bagaimana manusia bersikap terhadap
lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dari
berbagai macam ancaman dan gangguan. Hasil penelitian Taufiq
(2014) menunjukkan, nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang
di dalam kehidupan masyarakat Kampung Sukadaya dapat
menjadikan lingkungan alam Sukadaya tetap lestari.
Nilai-nilai kearifan lokal ini meliputi nilai adaptasi
lingkungan, nilai tanggung jawab, nilai kesadaran lingkungan dan
nilai kerja sama. Masyarakat Kampung Sukadaya juga dengan
sadar dan penuh rasa tangung jawab menjunjung tinggi kearifan
lokal tersebut sebagai hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan,
sehingga bentuk kearifan lokal ini merupakan salah satu upaya
dalam pemeliharaan lingkungan di Kampung Sukadaya.
Suhartini (2009) juga mengatakan bahwa melalui kearifan
lokal masyarakat mampu bertahan menghadapi krisis yang
menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dikaji
dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga
keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat
melestarikan lingkungannya.
Berbicara mengenai pelestarian lingkungan melalui
kearifan lokal, Ketika membicarakan mengenai pelestarian
lingkungan hidup banyak aspek yang perlu diperhatikan, baik dari
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aktor yang secara langsung maupun secara tidak langsung terlibat
dalam pelestarian lingkungan, sampai pada faktor faktor yang
berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup itu sendiri.
kita sebagai manusia sudah sewajibnya melestarikan lingkungan
hidup dengan baik, karena manusia dengan lingkungan merupakan
suatu hubungan yang saling mempengaruhi. Manusia merupakan
komponen lingkungan hidup yang paling dominan dalam
mempengaruhi lingkungan, sebaliknya lingkungan pun
mempengaruhi manusia.
1. Peran Pemerintah dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup
adalah :
 Ikut membantu dan mensosialisasikan nya kepada
masyarakat betapa penting nya menjaga lingkungan dengan
kebisaan kebisaan kecil seperti membuang sampah pada
tempat nya.
 Membuatkan program penghijauan dan reboisasi untuk
hutan - hutan yang gundul.
 Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan,
dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi
atai individu yang melakukan pembaharuan teknologi
tersebut. Misalnya teknologi Biogas, Biopori, dan minyak
biji jarak.
 Mengajak perusahaan - perusahaan yang bergerak di bidang
lingkungan dan SDA untuk ikut serta menjaga SDA yang
ada, dengan mendorong mereka melakukan corporate sosial
responsibility (CSR) sebagai bentuk tanggung jawab
terhadap eksploitasi SDA yang dilakukan, dengan membuat
UU perihal kewajiban perusahaan melakukan CSR.
 Mengkampanyekan Cinta Indonesia Cinta Lingkungan,
seperti buang sampah pada tempatnya, tentunya dengan
memberikan sanksi bagi para pelanggar (tanpa pandang
levelitas).
 Mensosialisasikan dengan tepat kebijakan-kebijakan kepada
seluruh aspek masyarakat, agar dapat meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta memelihara
dan meningkatkan kualitas lingkungan.
 Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia (SDM) seperti pengetahuan serta ketrampilan SDM
dalam pengelolaan dan pengembangan program CSR.
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2. Peran stakeholder terhadap kelestarian lingkungan.
Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal
kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan
perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat
seitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum,
dan bantuan sosial.
Penting bagi individu yang berkecimpungan di dunia
entrepreneur atau calon entrepreneur untuk mengetahui tentang
para stakeholder mereka dan bagaimana tanggung jawab sosial
kepada para stakeholder agar terbangun kerjasama yang kuat
antara keduanya demi mencapai visi,misi, dan tujuan
perusahaan agar maksimal (Erna, 2016).
D. Peran Digital terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Penghijauan
Pendekatan
yang
digunakan
dalam
kegiatan
pemberdayaan masyarakat ini ialah Participatory Action Research
(PAR) yang menjadi pendekatan khas pemberdayaan kepada
masyarakat. Participatory Action Research (PAR) mempunyai
tujuan sebagai sarana pembelajaran dalam mengatasi masalah dan
Analisis Sisi Negatif Moralitas Siswa Pada Masa Pembelajaran
Jarak Jauh (Studi Kasus Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa
Padasuka Kec. Baros. dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis
masyarakat, serta produksi ilmu pengetahuan. Metode ini juga
bermuara pada transformasi sosial. Beberapa tahapan dalam
kegiatan ini berupa riset problem masyarakat, perencanaan
program, analisis dan penyusunan program, mengorganisasi
masyarakat dan menentukan komunitas dampingan dan
implementasi serta monitoring. Kegiatan ini secara tahap demi
tahap dengan pendampingan dosen pembimbing lapangan. Sasaran
dalam kegiatan ini ialah anak-anak tingkat sekolah dasar.
Merdeka Belajar Dari Rumah sebuah Pendekatan Pengabdian
kepada Masyarakat
1. Riset Problem Masyarakat
Mahasiswa mengamati lingkungan sekitar di Desa
Padasuka Kec. Baros. mereka melakukan pengamatan pada
aktivitas masyarakat baik usia anak-anak, pemuda dan orang
tua. Dari hasil pengematan tersebut kemudian diperkuat dengan
wawancara mendalam kepada masyarakat.
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2. Perencanaan Program, Analisis dan Penyusunan Program
Perencanaan program dilakukan mahasiswa dengan
berpijak pada hasil riset. Proses pembingan dosen kepada
mahasiswa dilakukan juga dalam tahapan ini, agar mahasiswa
dalam merencanakan program tepat sesuai dengan kebutuhan
dan potensi masyarakat. Selain itu aspek keterlibatan
masyarakat dalam merencanakan, menganalisis dan
penyusunan program juga menjadi aspek kunci pemberdayaan.
Keterlibatan ini menjadikan masyarakat dan juga mahasiswa
turut belajar memahami kondisi
Firda Maryati. (2021). Participatory Action Research
(PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Transformatif. masyarakat dan bekerja sama
menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat bersama.
3. Mengorganisasi Masyarakat dan Menentukan Komunitas
Dampingan
Mahasiswa KKM selanjutnya mengorganisir masyarakat
dan menentukan komunitas dampingan. Dari temuan yang ada,
diputuskan bersama tentang komunitas yang akan didampingi
oleh tim KKM. Anak-anak menjadi sasaran utama dalam
kegiatan pemberdayaan ini.
4. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka
mengevaluasi setiap proses kegiatan mulai dari perencanaan,
pelaksaan dan keberlanjutan program.
Data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman
Bencana Kemdikbud April 2020 yang disampaikan oleh Hamid
Muhammad Plt. Dirjen Paud Dikdasmen Kemdikbud dalam
paparannya berjudul “Menyiapkan Pembelajaran di Masa
Pandemi: Tantangan dan Peluang” menyatakan bahwa
pendidikan di Indonesia terdampak Covid-19 sebanyak 646,2
ribu Satuan Pendidikan, 68,8 juta, Siswa Belajar dari Rumah
dan 4,2 juta Guru dan dosen Belajar dari Rumah5. Pandemi
yang memaksa siswa untuk tinggal di rumah, menjadikan siswa
banyak beraktivitas di rumah dan lingkungannya. Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyusun
kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan masa
pandemik.
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6. Merdeka Belajar dari Rumah: Pemberdayaan Masyarakat
Berbasis Lokalitas di Masa Pandemi Covid-19
Merdeka belajar dari rumah menjadi konsep dalam menyusun
program pemberdayaan masyarakat. Program ini diharapkan
menjadi alternative pembelajaran selama masa pandemi.
Pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara memetakkan
kondisi masyarakat baik potensi, tantangan dan hambatan, dan
dirumuskan melalui program-program bersama masyarakat.
Program yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Merdeka belajar dari rumah: pemberdayaan masyarakat
berbasis lokalitas di masa pandemi Covid-19.
1. Literasi dan Numerasi
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menyatakan
dalam materi sosialisasi modul literasi dan numerisasi jenjang
SD disebutkan bahwa literasi adalah kecakapan dasar yang
membekali peserta didik dengan kemampuan memilih,
menganalisis informasi dengan kritis serta menggunakannya
untuk mengambil keputusan dalam kehidupan. Kemampuan
literasi membentuk keahlian dalam hidup yang dapat
meningkatkan ketahanan peserta didik untuk melalui masa
pandemi. Numerasi adalah kecakapan fundamental yang
membekali peserta didik dengan kemampuan untuk
mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi
hitung di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan untuk
menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di
sekeliling kita. Kemampuan ini ditunjukkan dengan
kenyamanan terhadap bilangan dan cakap menggunakan
keterampilan matematika secara praktis untuk memenuhi
tuntutan kehidupan. Kemampuan ini juga merujuk pada
apresiasi dan pemahaman informasi yang dinyatakan secara
matematis, misalnya grafik, bagan, dan tabel.
2. Literasi Digital
Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan membaca, mengolah data, dan mempertimbangkan kecakapan hidup manusia. Literasi digital menjadi
sarana kampanye kesehatan untuk menyadarkan masyarakat
mengenai pentingnya pengetahuan tentang protokol kesehatan
dalam rangka mencegah dan menghentikan penularan Covid19. Literasi digital ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan
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pengetahuan bertahan hidup sebagai bentuk muatan pendidikan
jarak jauh dan merdeka belajar. Literasi digital yang digagas ini
semata-mata bukan hanya membahas tentang cara bertahan
hidup selama pandemi, namun juga membahas tentang.
Panduan Pembelajaran Jarak Jauh Bagi Guru selama Sekolah
Tutup dan Pandemi Covid-19 dengan semangat Merdeka
Belajar (Maharani, 2021)
D. Implementasi dan Adaptasi Pemberdayaan Masyarakat
Saat Covid-19 di Desa Padasuka Kec. Baros
Sampah bukan sumber masalah tapi sumber daya
lingkungan, sumber daya kehidupan, sumber daya kesehatan dan
kenyamanan dan juga sumberdaya ekonomi. Arah kebijakan
Lingkungan hidup dan penghijauan Desa Padasuka Kec. Baros :
1. Strategi Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
dilihat dari Perspektif Gerakan Sosial Baru
Penerapan green life style atau perubahan pola hidup
ramah lingkungan seperti memanfaatkan barang-barang hasil
daur ulang, menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM, serta
menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah
tinggal merupakan usaha untuk melestarikan lingkungan. Hal
itu sama dengan menciptakan kampung hijau dimana hal itu
dilakukan dengan cara diantaranya pengelolaan sampah secara
mandiri, konservasi air, penghijauan kampung, serta komponen
yang mendukung terciptanya kampung hijau. mewujudkan
kampung hijau juga ditunjukkan dengan adanya perilaku ramah
lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat,
pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber
energi, serta penghijauan. Dalam mewujudkan kampung hijau
adalah dibutuhkannya upaya masyarakat secara otomatis
berpengaruh besar dalam terciptanya kampung hijau.
Upaya-Upaya Masyarakat dalam Menciptakan Kampung
Hijau dalam menciptakan kampung hijau di Gundih, berbagai
upaya dilakukan untuk melestarikan lingkungan mulai dari
awal sebelum aksi kolektif masyarakat untuk melestarikan
lingkungan hingga saat ini. Hal ini merujuk pada upaya untuk
mencapai tujuan yaitu pada penciptaan kampung hijau yang
dilakukan hingga saat ini.
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2. Upaya Pendaur Ulangan Sampah
Upaya pendaur ulangan sampah mulanya dikarenakan
adanya nota kesepakatan yang telah dibuat mengharuskan
untuk menjaga kebersihan salah satunya bersih dari sampah.
Upaya pendaurulangan sampah kemudian mereka kembangkan
lagi dengan keikutsertaan mereka kepeduliannya terhadap
lingkungan.. Pemilihan sampah dilakukan dengan cara
pemulungan oleh masyarakat. Sampah dimasukkan ke dalam
wadah yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Sampah kering
dimasukkan ke dalam kantong sampah anorganik dan sampah
basah dimasukkan ke dalam komposter dimana alat ini
berfungsi untuk mengubah sampah menjadi pupuk.
Pengelolaan sampah dengan 3R :
1. Reduce
2. Reuse
3. Recycle
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BAGIAN 6
BIDANG PEMERINTAHAN DESA /
KELURAHAN DAN PELAYANAN
MASYARAKAT
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BAB 13
PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
DAN PELAYANAN MASYARAKAT
- Indasari A. Pendahuluan
Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai
bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi
kuat, maju, mandiri dan demokratis penyelenggaraan pemerintah
diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lenih luas kepada
Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan
partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan
disegala bidang. Desa bagian dari pemerintahan daerah kabupaten
yang berhubungan dengan masyarakat, tentunya mempunyai
hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa
memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi
otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyaraakat. Karena
itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan
partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama
lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18
ayat (7) yang menegaskan, bahwa ”susunan dan tata cara
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undangundang”. Hal itu berarti, bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka
kemungkinan adanya pemerintahan dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara
formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah
yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan
masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung
dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya
sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang
mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta
membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan
dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan
pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan
Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu
dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien,
dimana penataan Administrasi merupakan pencatatan data dan
informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap
pelaksanaan administrasi.
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa
pengaturan tentangDesa yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965
tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, dan Undang- Undang
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UndangUndang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Undang itu disusun dengan semangat penerapan
amanat konstitusi, yaitupengaturan masyarakat hukum adat sesuai
dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) untuk diatur dalam susunan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7).
Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat tentang
hukum adat mengenai peraturan ayat merujuk pada ketentuan
peraturan-perundang-undangan sektoral yang berkaitan.
Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem
Pemerintahan Desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan
mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya
Pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan
masyarakat diarahkan untuk dapat untuk menciptakan
pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan
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yang terjadi. Pasal4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa,menyebutkan bahwa :
1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
masyarakat Desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna
kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna
mewujudkanmasyarakat Desa yang mampu memelihara
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.
Adapun pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan
oleh Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) sesuai
Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang paling dekat dan
berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung
tombak keberhasilan pemerintahan kelurahan dalam meningkatkan
pelayanan publik kepada masyarakat, dimana kelurahan terlibat
langsung dalam memberikan pelayanan itu. Kelurahan adalah
wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/daerah
Kota di bawah Kecamatan. Kelurahan merupakan perangkat
Kecamatan yang dipimpin oleh kepala kelurahan. Pembentukan
Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Nurcholis, 2010).
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43
Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 6
Tahun 2014 pasal 23 ayat (3) tentang pengisian jabatan lurah dan
perangkat kelurahan sebagaimana berasal dari pegawai Negeri
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sipil dari pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UndangUndang No. 43 Tahun 2014).
Dalam tatanan keilmuan, pelayanan publik dipandang
sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan saling
keterkaitan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk
memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.Terutama
dalam mengatur,mengelola dan menyelesaikan berbagai urusan
Pelayanan Publik untuk kepentingan bersama (Mulyadi, 2015).
Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, masih
banyak ditemukan keluhan masyarakat dalam hal pelayanan yang
mereka peroleh dari pemerintah baik secara langsung dari
masyarakat maupun melalui pemberitaan pada media tentang
masih rendahnya kualitas pelayanan saat ini.
Pada Era Reformasi saat ini, kinerja pemerintah mendapat
sorotan tajam dari masyarakat. Dengan adanya kebebasan dalam
menyampaikan pendapat (aspirasinya), banyak ditemukan kritikan
yang pedas terhadap kinerja pemerintah, baik itu secara langsung.
(melalui forum resmi atau bahkan demonstrasi) maupun secara
tidak langsung (melalui tulisan atau surat pembaca pada media
massa).
B. Perangkat Desa terhadap Pelayanan Masyarakat
Pada tingkat desa peran pemerintah desa menjadi sangat
penting untuk kemajuan suatu desa. Kelahiran Undang- undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15
Januari 2014. Undang-undang tentang desa ini menggantikan
peraturan tentang desa yang tertuang UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang
Pemerintah Desa. Desa merupakan kesatuan wilayah yang dih uni
oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan
sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).
Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang desa bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa
diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik bagi
masyarakat. Salah satunya dalam pelayanan administrasi
kewarganegaraan seperti pengantar akta kelahiran, Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kematian, maupun pembuatan
akta jual beli tanah.
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Menurut Bourjol dan Bodrad (dalam Kaloh, 2002) secara
historis, asal usul kata Kepala kelurahanberasal dari bahasa Junani
dan Latin Konu seperti koinotes (komunist) dan Demos (rakyat
atau distrik) yaitu suatu organisasi yang di kendalikan oleh
wakilwakil rakyat terpilih dalam suatu wilayah. (Kusmanto,
2015). Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap desa mesti
mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi
masyarakatnya. Bila di desa mampu melahirkan pemimpin yang
bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka desa itu akan
berubah ke arah yang lebih baik. (Oktavia & Prayetno, 2018).
Memutar terus roda perjalanan bangsa ini dalam rangka mereform Indonesia yang memerlukan kualitas prima dari gebrakan
ide dan semangat dari seorang peimimpin yang energik bagi
sebuah kepemimpinan (Suharyanto, 2016).
Di Indonesia istilah desa pembagian wilayah administratif
dibawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, disebut
bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa
memiliki pemerintahan sendiri, pemerintahan desa terdiri atas
pemerintah desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa)
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa merupakan
pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), dan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat
diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Akan tetapi
didalam UU Nomor 6 Tahun 2013 masa jabatan Kepala desa
adalah 6 tahun dan dapat dipilih dalam untuk tiga kali masa
jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Maka dari
itu prestasi kinerja pemerintahan desa haruslah baik dalam bidang
mereka masing-masing (Andika & Tarigan, 2013)
Untuk mengetahui bagaimana Peranan Pemerintah Desa
Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi Kepada
Masyarakat di Kantor Kepala Desa Padasuka Kecamatan BAros
Kabupaten Serang saat ini, Peneliti menggunakan lima dimensi

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

181

kualitas pelayanan publik yang dikemukakan oleh Zeithmal dkk
dalam Hardinsyah.
1. Dimensi Tangible (berwujud)
Dimensi Tangible (berwujud) merupakan penampilan
fasilitas fisik, peralatan, personal dan media komunikasi dalam
pelayanan. Jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat sebagai
pengguna layanan sudah baik maka masyarakat akan menilai
baik dan merasakan kepuasan terhadap pelayanan yang
diberikan pegawai pelayanan Kantor Kepala Desa, namun
sebaliknya jika dimensi ini dirasakan oleh masyarakat buruk,
maka masyarakat akan menilai buruk dan tidak akan merasa
puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai pelayanan.
Untuk mengukur dimensi Tangible dalam upaya
mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kepala Desa
Padasuka dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:
Penampilan pegawai dalam melayani pengguna layanan,
Penampilan pegawai pelayanan sangat mempengaruhi kualitas
layanan yang diberikan. Berkaitan dengan penampilan pegawai
layanan, di Kantor Kepala Desa Padasuka pegawai layanan
sudah berpenampilan rapi dan menggunakan seragam sesuai
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Penampilan sangat
mempengaruhi dalam proses pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan. Pegawai pelayanan akan memaksimalkan
penampilannya untuk melayani pengguna layanan sehingga
tujuan akhir kepuasan dapat tercapai. Kenyamanan tempat
melakukan pelayanan, Kenyamanan tempat dalam proses
pelayanan sangat penting bagi pengguna layanan. Tempat
pelayanan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan
sebagai penyedia pelayanan publik harus memberikan
kenyamanan tempat bagi pengguna layanan agar pengguna
layanan tidak merasa sempit dalam ruangan. Maka dari itu
Pemerintah Desa harus memperhatikan kenyamanan tempat
untuk pengguna layanan. Apabila tempat yang disediakan
nyaman, maka pengguna layanan akan merasa nyaman dalam
proses pelayanan.
Kedisiplinan pegawai dalam melakukan proses
pelayanan. Kedisiplinan sangat dibutuhkan dalam proses
pelayanan oleh setiap pegawai. Apalagi dalam proses
pelayanan, pegawai harus disiplin dalam segi waktu maupun
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disiplin kerja, khususnya dalam mengerjakan keperluan
pelayanan. Kerana disiplin menjadi syarat bagi pembentukan
sikap, prilaku, dan tata kehidupan yang akan membentuk
kepribadian pegawai yang penuh tanggungjawab dalam
bekerja. Penggunaan alat bantu dalam pelayanan, Alat bantu
dalam proses pelayanan sangat dibutuhkan untuk kelancaran
proses pelayanan. Alat bantu yang digunakan pegawai seperti
komputer dan perangkat lainnya. Adanya alat bantu sangat
mendukung proses pelayanan sehingga pelayanan dapat
dilakukan dengan cepat dan tepat.
2. Dimensi Reliability (Kehandalan)
Dimensi
Reliability
(Kehandalan)
merupakan
kemampuan unit pelayanan dalam memberikan pelayanan yang
dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Keahandalan dapat
diartikan mengerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur
kerja, standar pelayanan dan waktu yang telah dijanjikan.
Untuk mengukur dimensi Reliability dalam upaya
mengetahui kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui
indikator yaitu: memiliki standar pelayanan yang jelas, standar
pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan sebagai kewajiban kepada masyarakat.
Standar ini meliputi prosedur pelayanan, waktu pelayanan,
biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana prasarana, dan
kompetensi pegawai. Namun sebagian masyarakat tidak
mengetahui standar pelayanan publik. Memiliki standar
pelayanan yang jelas sangat penting untuk pedoman pegawai
dalam melayani masyarakat karena dengan berpatokan pada
standar pelayanan maka proses pelayanan berjalan dengan baik
dan akan mencapai tujuan pelayanan. Kemampuan Pegawai
dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan
Kemampuan pegawai menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan merupakan modal yang sangat penting dalam
menunjang kualitas pelayanan agar proses pelayanan dapat
berjalan dengan baik. Kemampuan pegawai menggunakan alat
bantu dalam proses pelayanan sangat penting agar proses
pelayanan berjalan dengan baik dan tujuan pelayanan akan
mudah tercapai.
3. Dimensi Responsiviness (Ketanggapan)
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Dimensi Responsiviness (ketanggapan) yaitu sikap
tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan yang
dibutuhkan dan dapat menyelesaikan pelayanan dengan cepat
sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan. Kecepatan
pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari
pegawai dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh
pengguna layanan. Sikap tanggap ini berkaitan dengan dua hal
yaitu akal dan cara berfikir pegawai yang ditunjukan pada
pengguna layanan.
Untuk mengukur dimensi ini untuk mengetahui kualitas
pelayanan dapat diukur melalui indikator yaitu: Merespon
setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan,
Merespon pengguna layanan merupakan suatu kewajiban bagi
pegawai. Pengguna layanan akan merasa dihargai oleh pegawai
ketika memberikan respon yang baik. Mersepon yang baik
akan menimbulkan suatu yang positif bagi kualitas pelayanan
publik. Pegawai merespon dan tanggap dengan pengguna
layanan dibuktikan ketika pengguna layanan yang sudah
selesai mendapatkan pelayanan, pegawai langsung memanggil
antrian selanjutnya dan bertanya apa keperluan yang
diperlukan. Respon atau tanggapan terhadap semua keluhan
dari pengguna layanan merupakan penilaian yang baik bagi
pegawai dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dimensi Pegawai melakukan pelayanan dengan cepat.
Pelayanan yang cepat dan tepat merupakan kesesuaian antara
pelayanan yang diberikan pegawai dengan apa yang diperlukan
pengguna layanan dan menyelesaikan dengan cepat dan baik
sehingga akhirnya kepuasan masyarakat tercapai. Pegawai
pelayanan dengan cepat melakukan tugas dalam proses
pelayanan maka pengguna layanan akan merasa puas dan
senang. Keluhan pengguna layanan dalam proses pelayanan
merupakan salah satu bentuk pelayanan yang buruk dalam
proses pelayanan. Apabila masyarakat menyampaikan semua
keluhan maka pegawai harus merespon keluhan tersebut.
Semua keluhan pengguna layanan direspon pegawai. Keluhan
dapat terjadi apabila keperluan yang diinginkan pengguna
layanan tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pegawai
layanan. Berdasarkan penelitian penulis terkait keluhan
masyarakat sebagai pengguna layanan dalam proses pelayanan
184

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

ssemua keluhan dapat langsung disampaikan kepada pegawai.
Keluhan pengguna layanan dalam proses pelayanan merupakan
salah satu bentuk pelayanan yang buruk dalam proses
pelayanan. Apabila masyarakat menyampaikan semua keluhan
maka pegawai harus merespon keluhan tersebut.
4. Assurance (Jaminan)
Dimensi Assurance (Jaminan) adalah cakupan
pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya
yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, resiko, dan
keraguan. Jaminan adalah upaya perlindungan yang disajikan
untuk masyarakat bagi masyarakatnya terhadap resiko yang
apabila resiko tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam
stuktur kehidupan yang normal. Untuk mengukur dimensi ini
untuk mengetahui kualitas pelayanan publik di Kantor Kepala
Desa Aek Korsik dapat diukur melalui indikator sebagai
berikut: Pegawai memberikan jaminan tepat waktu dalam
pelayanan. Pegawai di Kantor Kepala Desa memberikan
jaminan tepat waktu dalam pelayanan saat itu juga apabila
diselesaikan pegawai mengusahakan tepat waktu. Jika tidak
bisa di hari itu juga diselesaikan contoh seperti KTP dan KK
yang tidak biasa langsung selesai satu hari. Pegawai
memberikan jaminan biaya dalam pelayanan. Dalam mengurus
semua keperluan tidak semua yang mengeluarkan biaya untuk
mengurusnya. Tergantung jenis surat apa yang akan diperlukan
oleh penggguna layanan. Dengan adanya jaminan biaya dari
pegawai pelayanan, maka pengguna layanan tidak perlu
mengeluarkan uang untuk mengurus keperluannya.
5. Dimensi Emphaty (Empati)
Dimensi Emphaty (Empati) meliputi kemudahan dalam
melakukan hubungan, komunikasi, yang baik dan memahami
kebutuhan pengguna layanan. Empati adalah perhatian yang
dilaksanakan secara pribadi atau individu terhadap pengguna
dengan menempatkan dirinya pada situasi sebagai pengguna
layanan. Mendahulukan kepentingan pengguna layanan.
Pengguna layanan dalam proses pelayanan merupakan prioritas
dalam pelayanan. Apapun keperluan pengguna layanan terkait
pelayanan di Kantor Kepala Desa harus mendapat prioritas
utama dan harus sesuai dengan apa yang diperlukan oleh
pengguna layanan.
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Pegawai layanan melayani dengan ramah dan sopan
satun. Keramahan pegawai pelayanan sangat diperlukan dalam
proses pelayanan. Jika pegawai pelayanan ramah maka akan
memberikan penilaian yang baik dari pengguna Layanan. Sikap
sopan santun juga sangat diperlukan oleh pegawai layanan
untuk melayani pengguna layanan.
C. Koordinasi dan Kerjasama Desa, RW, serta RT terhadap
Keamanan dan Kenyamanan Masyrakat
Pada RT/RW terdapat aturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang dibuat untuk menertibkan kehidupan bersama di
lingkungan RT/RW. Dalam aturan tersebut biasanya memuat
kewajiban-kewajiban warga menyangkut kerukunan, keamanan,
dan kenyamanan lingkungan. Aturan-aturan tertulis yang terdapat
di RT/RW antara lain: setiap kepala keluarga wajib memiliki
Kartu Keluarga (KK); warga baru (pendatang) harap melaporkan
diri kepada Ketua RT; warga lama yang pindah wajib melaporkan
diri kepada Ketua RT; warga yang telah berumur 17 tahun wajib
memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk); tamu yang menginap
wajib melaporkan diri kepada Ketua RT; setiap kepala keluarga
wajib membayar iuran yang telah disepakati (iuran RT, iuran RW,
iuran sampah, pembangunan, dan sebagainya); setiap warga wajib
menjaga kerukunan, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan
lingkungan.
Pengembangan kapasitas RT/RW sebaiknya dilakukan
melalui upaya dini yang seharihari melekat dalam tugas dan fungsi
RT/RW yaitu perbaikan manajemen administrasi RT/RW yang
akomodatif serta adanya strategi peningkatan akses sehingga
warga bisa dengan mudah mengetahui dan memperoleh layanan
dari RT/RW. Memang secara struktur organisasi RT/RW bukan
termasuk bagian dari pemerintahan daerah sehingga tidak ada
rentang komando dan kendali antara Kelurahan/Desa dengan
RT/RW, tetapi secara fungsional RT/RW bisa dikategorikan
sebagai bagian dari aparatur pemerintah daerah yang membantu
sebagian tugas-tugas pemerintah. Misal pelayanan administrasi,
seperti surat pengantar dari ketua RT/RW untuk pembuatan kartu
penduduk, surat kematian, surat pengantar untuk kelakuan baik,
dsb. merupakan pekerjaan-pekerjaan RT/RW yang sangat
membantu kelancaran administrasi kependudukan dan kejelasan
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status kependudukan seseorang. Di samping itu, RT/RW juga
membantu
pemerintah
melakukan
sosialisasi
berbagai
kebijakan/program pemerintah kepada warganya, melakukan
pertemuan dengan warga untuk membahas berbagai persoalan
seputar ketertiban dan ketenteraman, melakukan kerja bakti
bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengumpulkan
potensi swadaya masyarakat untuk pengadaan dana sosial, dan
tugas lainnya yang dilakukan RT/RW.
Lebih jauh untuk meningkatkan serta mengembangkan
kapasitas RT/RW dapat diadakan pelatihan peningkatan
pengembangan kapasitas diri. Hal ini dapat dilakukan dengan
adanya perhatian dari pemerintah untuk melakukan pelatihan
melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan yang dimiliki di masingmasing daerah maupun dapat dilakukan oleh warga sendiri dengan
inisiatif bekerjasama dengan pihak swasta (Miranti, Tri Widodo
W. Utomo Betha, 2009).
Hal yang sebenarnya kecil namun kadang terlewatkan
adalah adanya inisiatif dari para ketua RT/RW dalam menjalankan
program pemerintah seperti sosialisasi maupun pelaksanaan
program yang dicanangkan oleh Pemerintah. Mulai dari
memperhatikan kaum dhuafa, menjaga kebersihan, gotong royong
dalam pembuatan drainase, pos kamling, pintu gerbang, maupun
mengawasi program pemerintah sampai dengan soalsoal pajak.
Disatu sisi ada beberapa hal yang sering dikonsultasikan atau
dibicarakan antara RT dengan warganya yaitu konflik rumah
tangga, persoalan kemiskinan dan sebagainya.
Selanjutnya agar ketua RT/RW memiliki motivasi
membangun lingkungan masingmasing, ketua RT/RW sebaiknya
dilibatkan dalam program-program kerja kelurahan, kecamatan,
maupun kota/kabupaten. Ketua (atau pengurus) RT/RW bila
memungkinkan diikutsertakan dalam melakukan studi banding ke
daerah yang sudah maju, dan Pemerintah hendaknya memberikan
penjelasan maupun pemahaman menyangkut tupoksi bagi ketua
RT/RW karena bila dilihat berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 49 Tahun 2001 tupoksi RT/RW sifatnya hanya
melaksanakan, mengkoordinasikan, dan membantu. Disini tidak
terlihat bahwa RT/RW diperbolehkan untuk mengerjakan suatu
hal yang menjadi keinginan masyarakat setempat secara mandiri.
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Adapun beberapa hal yang perlu menjadi perhatian
Pemerintah dalam pemberdayaan 31 RT/RW yaitu: pertama, perlu
adanya landasan hukum yang memberi kekuatan pada RT/RW
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, untuk jangka
panjang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur hak dan
kewajiban RT/RW. Untuk saat ini baru beberapa daerah yang
telah membuatnya dan sebaiknya hal ini diikuti oleh daerah
lainnya di Indonesia. Ketiga, dalam memberikan dana bantuan
pada RT/RW, Pemerintah jangan hanya melihat dari besaran
nominal tetapi harus memperhatikan bagaimana RT/RW dapat
berperan dalam konteks kepentingan kebijakan yang dibuat
Pemerintah. keempat, perlu dilakukan suatu kegiatan secara
berkala yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas manajemen
RT/RW salah satunya dengan cara pelatihan. Kelima, perlu
konsistensi dari pemerintah dalam menetapkan RT/RW sebagai
pintu utama dari segala pengurusan administrasi kependudukan.
Keenam, perlu dilakukan pelatihan bagi RT/RW untuk mencegah
pemalsuan identitas kependudukan. Ketujuh, perlu dilakukan
pertemuan secara berkala antara Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Kelurahan dan RT/RW yang membahas persoalanpersoalan masyarakat.
Masyarakat berpendidikan sangat penting untuk mencetak
individu-individu berkualitas yang mampu memberikan kontribusi
bagi pertumbuhan negara di masa datang dan melalui RT/RW
dapat diselenggarakan seminar-seminar seperti seminar
pendidikan mengenai isu-isu keterampilan orang tua dalam
mendidik anak, seminar kesehatan, dan sebagainya. Sebagaimana
yang dikatakan Wakil Perdana Menteri Malaysia Entulu bahwa
setiap orang harus memiliki tekad untuk meningkatkan status RT
sebagai entitas yang progresif yang dapat bersaing dengan
organisasi non-pemerintah lainnya (LSM).
Selanjutnya untuk menjaga keamanan lingkungan RT/RW
sistem pengamanan lingkungan di tingkat RT/RW perlu lebih
diperketat. Setiap orang yang datang ke suatu daerah pemukiman
harus lapor pada pengurus RT/RW setempat. Jika orang yang
datang tidak mau melapor, warga sekitar bisa ikut melaporkan
kedatangan orang itu kepada pengurus RT/RW setempat. Kegiatan
Siskamling Siskamling (patroli sosial) yang dulu pernah ada perlu
digiatkan kembali. Patroli sosial baru bisa berjalan bila warga
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yang berada dalam suatu lingkungan melaksanakan patroli secara
bergantian pada waktuwaktu tertentu (sesuai kesepakatan). Akan
lebih baik lagi bila program mandiri masyarakat ini mendapat
sambutan baik dari pihak kepolisian dengan turut menyediakan
bantuan aparat keamanan sebagai bagian dari partisipasinya
kepada masyarakat.
Bila siskamling digiatkan kembali berguna juga untuk
program lainnya seperti pendataan terhadap lokasi kontrakan dan
kos-kosan. Data tersebut harus dilaporkan pihak ketua RT dan RW
ke Polsek setempat. Selain pendataan, kegiatan wajib lapor 24 jam
bagi para tamu yang menginap juga bisa diintensifkan kembali
serta pendataan penghuni kos-kosan, pendatang baru setelah
lebaran, dan sebagainya. Kegiatan ini melibatkan Badan Pembina
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) di
lingkungan masing-masing.
D. Integrasi
SIM-RT-RW-Desa
(Sistem
Inform4asi
Manajemen-RT-RW-Desa) dalam Perapihan Administrasi
Kependudukan secara Online
Data Menurut (Amsyah, 2000) adalah fakta yang sudah
ditulis dalam bentuk catatan atau direkam kedalam berbagai
bentuk media. Menurut (McLeod & Schell, 2004), data adalah
terdiri dari fakta-fakta dan angka-angka yang relative tidak berarti
bagi pemakai. Sedangkan menurut (Jogiyanto, 2005) data adalah
kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan
kesatuan nyata. Adapun menurut (Kristanto, 2003) data adalah
penggambaran dari sesuatu atau kejadian yang kita hadapi. Dalam
konteks sistem informasi data merupakan sumber dari informasi,
dimana data tersebut akan diolah dan diterpkan dalam sistem
menjadi input yang berguna dalam suatu sistem.
Informasi merupakan hasil pengolahan dari data-data yang
nantinya akan bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan
keputusan baik untuk sekarang ataupun masa yang akan datang,
sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi tersebut. Beberapa
devinisi Informasi menurut Mc. Leod (1995) Informasi adalah
data yang telah di proses atau data yang telah memiliki arti.
Menurut Davis (1995) Informasi adalah data yang telah diolah
menjadi sesuatu bentuk yang berarti bagi penerimanya dan dapat
berguna dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
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Penduduk menurut (Said Rusli, 1988) adalah orang yang
tinggal didaerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak
tinggal didaerah tersebut dan mempunyai surat resmi sebagai
warga. Sedangkan kependudukan adalah hal yang berkaitan
dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran,
kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik,
ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan (UU No.23 Th
2006).
Software Development Life Cycle atau SWDLC adalah
sebuah tahapan proses yang bertujuan untuk mengembangkan atau
mengubah suatu sistem manual maupun sistem perangkat lunak
yang telah ada dengan menggunakan model-model atau
metodologi yang digunakan orang-orang untuk mengembangkan
system sehingga tercipta sebuah system baru dalam bentuk sistem
perangkat lunak.
Sistem informasi manajemen administrasi warga tingkat
RT yang merupakan struktur pemerintahan level paling bawah,
diharapkan akan mempermudah manajemen warga untuk level
diatasnya , sehingga output yang diinginkan dapat diperoleh
dengan mudah, cepat dan efektif serta efisien baik dari sisi waktu
maupun biaya. Sehingga tujuan dikembangkannya Sistem
Informasi Warga (Simwarga) Tingkat RT/RW Berbasis Web ini
dapat membantu pengurus RT dalam mengelola data warga
sehingga menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien;
meningkatkan pelayanan RT yang tekomputerisasi sehingga lebih
professional; memudahkan ketua RT dalam mengecek keberadaan
warganya; memudahkan warga dalam mendapatkan layanan
kependudukan dan berbagai layanan lainnya (Sarmidi, et al, 2019).
Metode pengembangan system model waterfall sangat
sederhana sehingga cocok untuk pengembangan perangkat lunak
dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Metode
pengembangan system model waterfall ini menyediakan
pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sequential atau
terurut dimulai dari analisa, desain, pengkodean, pengujian dan
tahap pendukung.
Membangun sistem informasi adalah suatu bentuk
perubahan terencana dalam sebuah organisasi yang melibatkan
banyak orang. Terdapat setidaknya empat jenis perubahan
teknologi yang dapat dilakukan mulai dari otomatisasi,
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rasionalisasi prosedur, rekayasa bisnis, pergeseran paradigma,
dengan perubahanperubahan yang besar membawa resiko dan
imbalan yang besar pula.
Metode Waterfall dapat digunakan untuk merancang dan
membangun sistem serta menyelesaikan masalah yang terjadi pada
system yang berjalan sebelumnya. Sistem pengelolaan data
penduduk berbasis web dapat menyelesaikan masalah yang terjadi
pada manajemen arsip dengan implementasi program dengan
penyimpanan di database. Dengan adanya aplikasi berbasis web
ini dapat memudahkan perangkat RT/RW maupun warga dalam
proses pengelolaan data.
E. Implementasi dan Adaptasi Pemerintahan Desa dan
Pelayanan Masyarakat saat Covid-19 di Desa Padasuka
Kec. Baros
Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) telah
membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek
kehidupan, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik. Dalam
situasi tersebut, Pemerintah Desa Padasuka beradaptasi dengan hal
tersebut. Adapun beberapa ketentuan yang patut diikuti
masyarakat dalam pelayanan publik di Desa Padasuka.
Adapun alur masuk/pelayanan public di Kantor Desa Pada
suka selama pandemi Covid-19 adalah :
1. Wajib menggunakan masker dari rumah (menggunakan masker
dan/ pelindung wajah, dan apabila dengan masker kain,
sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis)
2. Cuci tangan. Sebelum atau setelah mendapatkan pelayanan,
wajib cuci tangan dengan sabun pada air mengalir
3. Gunakan hand sanitizer jika dibutuhkan selama dalam proses
pelayanan.
5. Masyarakat menuju pelayanan/keperluan
Selama pelayanan tidak ada kontak fisik (menghindari
kontak fisik saat menyampaikan salam). Jaga jarak atau physical
distancing dalam antri berdiri/duduk (jarak antara pegawai dengan
masyarakat, dan antar masyarakat dengan masyarakat minimal 1
meter)
Selain itu, Masyarakat desa juga mendapat BLT dana
desa yang berdampak besar pada pemulihan ekonomi desa,
sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang
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masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang
kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, masyarakat
yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial
lainnya, Selanjutnya, pada Agustus BLT dana desa disalurkan ke
masyrakat desa masing-masing senilai Rp 300.000

Sumber : Dokumentasi Kelompok 12 UNIBA
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BAB 14
TEKNOLOGI TEPAT GUNA
(PERTANIAN)
- Adien Nurdiansyah A. Pendahuluan
Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya
hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan,
bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola
lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati
yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai
budidaya tanaman atau bercocok tanam serta pembesaran hewan
ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan
mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan,
seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekadar ekstraksi semata,
seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.
Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara yang baik
adalah jika negara tersebut mampu menyeimbangkan,
menyelaraskan, serta mengoptimalkan semua sektor-sektor penting
dan strategis yang mereka miliki sehingga sektor-sektor tersebut
dapat memberikan hasil yang berguna untuk tatanan
perekonomian nasional negara yang bersangkutan. Sudah banyak
negara yang mampu memajukan perekonomian mereka dengan
mengoptimalkan dan menyelaraskan semua sektor yang mereka
miliki seperti negara-negara di Eropa. Tetapi banyak pula negaranegara yang belum bisa memajukan perekonomiannya karena
negara tersebut belum bisa menyelaraskan dan mengoptimalkan
sektor-sektor yang mereka miliki. Setiap negara memiliki sumber
daya yang berbeda satu sama lain sehingga sektor- sektor yang
dianggap strategis sudah barang tentu akan berbeda satu sama lain.
Untuk negara yang mempunyai lahan cukup luas dan mempunyai
letak geografis serta iklim yang menguntungkan maka sektor
pertanian akan merupakan sektor yang sangat strategis bagi negara
tersebut.
Salah satu cara untuk membangun perekonomian nasional
suatu negara adalah dengan cara membangun sektor pertanian dan
daerah pedesaan itu dengan baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa
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sektor pertanian dan pedesaan dapat membantu meningkatkan
perekonomian nasional. Secara tradisional, peranan sektor
pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif
dan sebagai unsur penunjang semata. Menurut histori di negaranegara barat, pembangunan ekonomi identik dengan transformasi
struktural yang cepat terhadap perekonomian yakni dari
perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi
industri modern dan pelayanan masyarakat yang lebih kompleks.
Maka peran utama pertanian hanya dianggap sebagai sumber
tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi
berkembangnya sektor industri yang dinobatkan sebagai sektor
unggulan dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Menurut model pembangunan Lewis (dua sektor)
bahwa pembangunan yang menitikberatkan pada pengembangan
sektor industri secara cepat, dimana sektor sebagai pelengkap atau
penunjang yaitu sebagai sumber tenaga kerja dan bahan pangan
yang murah.
Para ekonom mulai menyadari bahwa daerah pedesaan
pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya ternyata
tidak hanya bersifat positif tetapi jauh lebih penting dari sekedar
penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara
keseluruhan. Salah satu cara untuk membangun perekonomian
nasional suatu negara adalah dengan cara membangun sektor
pertanian dan daerah pedesaan itu dengan baik. Tidak dapat
dipungkiri bahwa sektor pertanian dan pedesaan dapat membantu
meningkatkan perekonomian nasional. Hal ini sudah dibuktikan
oleh negara-negara maju seperti USA, Inggris, Kanada, Jepang dll.
Negara- negara tersebut membuktikan bahwa pembangunan sektor
pertanian dan pedesaan mereka dapat membantu perekonomian
nasional mereka dengan memberikan kontibusi bagi
perekonomian selain sektor industri yang sudah menjadi sektor
andalan dalam perekonomian mereka. Berbagai kontribusi yang
bisa diberikan meliputi (1) Peningkatan Lapangan Pekerjaan
sehingga secara otomatis akan menurunkan tingkat angka
pengangguran (2) Untuk menekan tingginya tingkat urbanisasi di
negara itu, dan (3) Sebagai penyeimbang dalam pertumbuhan
sektor industri. Suatu hal yang sangatlah tepat jika ingin
memperbaiki tatanan ekonomi yang ada di negara-negara yang
memiliki daerah pertanian yang luas adalah dengan membangun
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daerah tersebut yang nantinya pasti akan ikut berperan serta dalam
memperbaiki struktur tatanan ekonomi di negara yang
bersangkutan.
Modernisasi pertanian dalam sistem perekonomian
campuran di beberapa negara berkembang juga dapat katakan
sebagai suatu proses transisi yang berlangsung secara bertahap
tetapi berkesinambungan, yakni pola produksi yang subsisten
menjadi sistem pertanian yang terdiversifikasi dan terspesialisasi.
Setiap negara yang mencoba mengubah pola pertanian tradisional
harus menyadari bahwa upaya untuk menyesuaikan struktur
pertanian dalam rangka memenuhi tuntutan atau bahan pangan
yang yang semakin tinggi itu juga meliputi perubahan-perubahan
yang mempengaruhi stuktur sosial, politik, dan kelembagaan
masyarakat pedesaan. Tanpa perubahan-perubahan tersebut,
pembangunan pertanian tidak akan berjalan lancar, bahkan
sebaliknya akna menyebabkan jurang ketimpangan antara pemilik
lahan luas yang kaya dengan para petani kecil penyewa,
penggarap, dan yang tidak memiliki lahan sama sekali. Inovasi
teknologi pertanian berperan penting dalam meningkatkan
produktivitas pertanian, mengingat bahwa peningkatan produksi
melalui perluasan lahan (ekstensifikasi) sulit diterapkan di
Indonesia, di tengah-tengah konversi lahan pertanian produktif ke
non pertanian semakin meluas. Menurut data Badan Pusat Statistik
(BPS) dalam kurun waktu 1983-1993 telah terjadi alih fungsi
lahan seluas 935.000 hektar yang terdiri atas 425.000 hektar
berupa lahan sawah dan 510.000 lainnya bukan sawah atau ratarata pertahun sekitar 40.000 hektar. Untuk tahun 1993-2003
diperkirakan konversi lahan mencapai dua kali lipat dari
pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan produksi
pertanian, karena selama ini kebutuhan pangan seluruh masyarakat
Indonesia masih menggantungkan dari impor.Bahkan nilai impor
pangan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Data BPS
menunjukkan bahwa selama semester I 2011 (Januari-Juni),
Indonesia telah mengimpor bahan pangan mentah maupun olahan,
senilai 5,36 milliar dollar AS dengan volume impor mencapai
11,33 juta ton, dan pada tahun 2013 meningkat mencapai 15,4 juta
ton atau setara dengan US$ 7,73 miliar. Indonesia mengimpor
sedikitnya 28 komoditi pangan mulai dari beras, jagung, kedelai,

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

197

gandum,terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam,
sampai singkong (Anna, 2016).
B. Perkembangan Pertanian Pedesaan
Perkembangan pertanian Indonesia sebelum Belanda
datang, ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan
pengairan yang merupakan praktik turun menurun petani Jawa.
Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk
pertanian menetap.
Pada saat ini di Indonesia dapat kita temukan berbagai
sistem pertanian yang berbeda, baik efisiensi teknologinya
maupun tanaman yang diusahakannya, yaitu sistem ladang, sistem
tegal pekarangan, sistem sawah dan sistem perkebunan.
Sistem ladang merupakan suatu bentuk peralihan dari
tahap pengumpul ke tahap penanam. Pengolahan tanah dilakukan
secara sangat minimum, produktivitas bergantung pada lapisan
humus yang terbentuk dari sistem hutan. Tanaman yang
diusahakan umumnya tanaman pangan, misalnya padi, jagung
maupun umbi-umbian.
Sistem tegal pekarangan berkembang di tanah-tanah
kering yang jauh dari sumber air. Sistem ini dikembangkan setelah
menetap dengan tingkat pengelolaan yang juga rendah dan
tanaman yang diusahakan terutama tanaman yang tahan
kekeringan dan pohon-pohonan.
Sistem sawah, merupakan sistem dengan pengolahan
tanah dan pengelolaan air yang baik sehingga tercapai stabilitas
biologi yang tinggi dan kesuburan tanah dapat dipertahankan.
Sawah merupakan potensi besar untuk produksi pangan, baik
untuk padi maupun palawija. Di beberapa daerah sawah juga
diusahakan untuk tanaman tebu, tembakau atau tanaman hias.
Sistem perkebunan baik perkebunan rakyat maupun
perkebunan besar milik swasta maupun perusahaan negara,
berkembang karena kebutuhan tanaman ekspor seperti karet, kopi,
teh, kakao, kelapa sawit, cengkeh dan lain-lain.
Bertani adalah kehidupan pokok rakyat dan pemerintah
memperoleh sumber penerimaannya semata-mata dari pertanian.
Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran innatura dan
jasa-jasa tenaga kerja penggarap tanah. Ini berarti bahwa sebagai
kawula, petani harus menyisihkan sebagian hasil panen dan
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waktunya bagi keperluan raja, kerajaan dan atasan. Pembayaran
ini sebagai bukti bahwa mereka sebagai kawula (warga negara)
dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan untuk
perlindungan pemerintah dari serangan musuh atau gangguan
keamanan lainnya.
Pembangunan ekonomi di Indonesia berpusat pada sektor
pertanian, karena sektor pertanian memiliki peranan strategis
dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini
mendapat perhatian cukup besar dari pemerintah karena
peranannya yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi
jangka panjang maupun pemulihan ekonomi bangsa. Dan peranan
sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasilan bahan pokok,
sandang, papan, dan menyediakan lapangan kerja terhadap
sebagian besar penduduknya pada negara yang berembang seperti
di indonesia ini. Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma
pembangunan yang memfokuskan perhatiannya pada semua aspek
yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, yaitu mulai dari
aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik,
sampai pada aspek menejerial. Aspek-aspek tersebut dapat
dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik,
keamanan, dan lingkungan. Pemberdayaan merupakan tanggung
jawab utama dalam program pembangunan, sehingga hasil
pembangunan tidak hanya dinikmati secara fisik. Akan tetapi yang
lebih penting adalah masyarakat menjadi lebih berdaya atau
memiliki daya, kekuatan atau kemampuan.
Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan
material, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsipprinsip
pemberdayaan yang seharusnya memajukan cita-cita suatu
pembangunan yang merata. Sebab perhatian yang sesungguhnya
untuk mengetaskan permasalahan tersebut baik aparatur
pemerintah terkhususnya desa harus menjadi 4 fasilitator akan
kegiatan bagi petani ini untuk terus menerus memperbaiki suatu
pandangan serta cita-cita yang akan membuat kemajuan dari hasil
panen tersebut. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama
dengan kemandirian masyarakat. Berkaitan dengan program
pembangunan, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk
individu dan masyarakat menjadi mandiri.
Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir,
bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan demi
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kemajuan akan dirinya serta pertambahan suatu pendapatan yang
lebih. Penggambaran pemberdayaan selanjutnya yakni untuk
masyarakat khususnya petani di pedesaan sangatlah perlu untuk
meningkatkan kesejahteraan dan keterampilan bagi mereka.
Karena dari berbagai bahan pokok dalam kebutuhan yang
diperlukan oleh petani tiap tahun akan selalu berbeda yang
menyebabkan petani harus membagi-bagi hasil panennya dengan
kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi
nasional berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun
tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk
miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga dapat
berjalan seperti apa yang sudah dicita-citakan dengan sesuatu yang
berbentuk pemberian permodalan, pelatihan, serta memenejem
setiap anggraan yang akan dikeluarkan.
Upaya dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di
dapat dari tiga sisi, yakni pertama menciptakan suasana atau iklim
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
Di sini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia
atau masyarakat khususnya petani memiliki potensi yang 5 dapat
dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali
tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya dengan
mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki
oleh masyarakat (Emperpowering).
Dalam rangka ini diperlukan langkah positif selain hanya
menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi
langkahlangkah nyata, dan menyangkut penyediaan bebagai
masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai
peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat semakin
berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung arti melindungi.
Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi
bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi
yang kuat.
Adapun permasalahan mendasar yang dihadapi petani
adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan
teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Kajian keadaan
pedesaan secara partisipatif adalah salah satu tahap dalam upaya
meningkatkan kemandirian, hasil panen dan kesejahteraan
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masyarakat dalam hidupnya. Pemberdayaan hakikatnya ialah
kegiatan yang mulia, pada tahapan ini masyarakat yang sudah
berdaya saling bahu membahu sesamanya. Karena sebelum
adanya kelompok tani ini, petani hanya mendapkan hasil panen
dengan seadanya tanpa memiliki
pengetahuan yang
menjadikannya berdaya, karena baik aparatur desa juga perlu
memiliki kemauan, keikhlasan, kemampuan, dan kesabaran yang
kuat dalam mengubah prilaku masyarakat tersebut. Karena 6
tercapainya suatu tujuan yakni dengan masyarakat dan aparutur
setempat harus saling menjaga dan memelihara pola yang tercipta
agar termotivasi untuk tahuntahun selanjutnya.
C. Potensi Hasil Pertanian Desa
Indonesia merupakan wilayah yang memiliki kekayaan
sumber daya alam yang melimpah. Sehingga menjadikan
Indonesia dikenal sebagai negara agraris, Faktanya adalah bahwa
sebagian besar mata pencarian penduduk Indonesia berasal dari
sektor pertanian dan perkebunan menjadikan sebagai salah satu
pilar besar perekonomian Indonesia.
Perekonomian Indonesia di era globalisasi ini masih sama
dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari
perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera.
Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar,
sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari sabang sampai
marauke. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan
utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian
Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan
rakyatnya.
Pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap
peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor dan atau
pengurangan tingkat ketergantungan Negara tersebut terhadap
impor atas komoditi pertanian. Komoditas ekspor pertanian
Indonesia cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang,
rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah.
Namun kontribusi produk dari sektor pertanian terhadap
pasar dan industri domestik bisa tidak besar karena sebagian besar
produk pertanian di ekspor atau sebagian besar kebutuhan pasar
dan industri domestik disuplai oleh produk-produk impor. Artinya
peningkatan ekspor pertanian bisa berakibat negative terhadap
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pasokan pasar dalam negeri, atau sebaliknya usaha memenuhi
kebutuhan pasar dalam negeri bisa menjadi suatu factor
penghambat bagi pertumbuhan ekspor pertanian.
Adapun jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa
dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata
sepanjang tahun sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk
memenuhi kebutuhan air pertanian Akan tetapi pada kenyataannya
kita masih kurang maksimal dalam memanfaatkan potensi-potensi
tersebut untuk mengembangkan sektor pertanian.
Padahal potensi alam yang ada dan mendukung jika
dimanfaatkan dengan baik seharusnya mampu mengatasi berbagai
kelangkaan bahan-bahan pangan dan mampu mengurangi
ketergantungan pemerintah dalam mengimpor bahan-bahan
pangan.
Oleh karena itu untuk mengatasinya ada dua hal yang
perlu dilakukan yaitu menambah kapasitas produksi dan
meningkatkan daya saing produknya. Namun bagi banyak Negara
agraris, termasuk Indonesia melaksanakan dua pekerjaan ini tidak
mudah terutama karena keterbatasan teknologi, SDM, dan modal.
Potensi desa adalah segenap sumber daya alam dan
sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar
yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan
perkembangan desa. Potensi Fisik dan Non Fisik :
 Sumber Daya Alam
Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong,
sungai, sawah,perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat
ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
 Sumber Daya Manusia
Potensi yang dimiliki Desa Pegiringan adalah tenaga, kader
kesehatan,kader pertanian, dan tersedianya SDM yang
memadai ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas
rata-rata adalah SMP/SMA.
 Sumber Daya Sosial
Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Pegiringan
adalah banyaknya lembaga-lembaga yanga ada dimasyarakat
seperti
LPM,Gapoktan,Kelompok
Pengajian,
Arisan,
Kelompok Simpan Pinjam,Posyandu,Karang Taruna ,dan lainlain.
 Sumber Daya Ekonomi
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Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Pegiringan
adalah adanya Lahan-Lahan Pertanian, Perkebunan, maupun
Peralatan Kerja Seperti Peternakan, Perikanan.
D. Peran
Digital
Farm
dalam
Memasarkan
dan
Memperkenalkan Produk Hasil Pertanian Desa
Transaksi perdagangan online (ecommerce) di Indonesia
memiliki masa depan cerah. Pasalnya, nilai transaksinya terus
meningkat selama lima tahun terakhir. Marketplace adalah salah
satu pemain terbesar dalam bisnis ecommerce Indonesia.
Berdasarkan data yang dirilis Katadata, pada tahun 2014
nilai transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di
angka 25,1 triliun rupiah dan pada tahun 2016 sudah mencapai
angka 108,4 triliun rupiah. Diperkirakan pada tahun 2018 nilai
transaksi tersebut akan meningkat hingga 144,1 triliun rupiah.
Aktivitas jual beli secara online memang sedang naik
daun dalam beberapa tahun belakangan. Mungkin Anda adalah
salah satu dari sekian banyak orang yang berdagang di dunia
maya.
Salah satu platform yang paling banyak digunakan untuk
berdagang secara online di Indonesia adalah marketplace. Apakah
Anda sudah familiar dengan istilah marketplace?
Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli
di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga
dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan
fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah
deparment store online.

Agriculture 4.0 Feeding Next Generation atau
Pertanian 4.0 merupakan kesepakatan tingkat tinggi negaranegara Eropa dalam bidang pertanian tentang arah industri
pertanian kedepan.
Kesepakatan tersebut dihasilkan pada pertemuan tingkat
tinggi negara-negara Eropa yang diselenggarakan oleh Agrolink
Flanders dan KATANA. Agrolink Flanders adalah platform
kolaborasi dari 18 lembaga pengembangan dan penelitian yang
ada di Eropa. Sedangkan KATANA adalah program pendanaan
stratup dan UKM yang bergerak dibidang Pangan, IT sektor
berkembang lainnya dari Uni Eropa.
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Jika ada Pertanian 4.0, berarti ada Pertanian 3.0 dan
sebelumnya. Berbeda dari sebelumnya, Pertanian 4.0
dilatarbelakangi oleh tantangan besar sektor pertanian dalam hal
ketahanan dan ketersediaan pangan, yang dipengaruhi oleh faktor
perubahan iklim, kelangkaan air, kebutuhan energi dan
ketersediaan lahan.
Agenda utama Pertanian 4.0 adalah transformasi digital di
sektor pertanian, pengembangan dan pemanfaatan teknologi
digital di bidang pertanian, yang mengerucut pada pertanian pintar
(smart farming), pertanian terukur (precision farming) dan
bioteknologi (gene editing).
Pertanian 4.0 tidak hanya mempengaruhi produsen, tetapi
juga membawa konsumen lebih dekat ke petani atau perusahaan
pertanian. Salah satu kegunaan pertanian digital adalah dapat
mengetahui suatu produk dihasilkan dari proses yang
berkelanjutan atau tidak. Setiap kegiatan pertanian terekam,
menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk
menudukung aktivitas-aktivitas pertanian lainya.
Proses pertanian di lahan pertanian digital mencakup
berbagai bidang seperti peternakan (robot pemerahan, pemantauan
kesehatan hewan digital, dan lain-lain), perkebunan (robot
lapangan), pemeliharaan mesin pertanian otomatis dan robot
pemanen yang dijalankan secara otomatis.
Fungsi dan peran teknologi digital dalam pertanian presisi
meliputi, visualisasi, transfer, pengolahan, data. Termasuk juga
integrasi dan sikronisasi, dan komunikasi antar perangkat atau
teknologi, teknologi sensor, satelit dan teknologi pemantauan dan
pengukuran lainnya sebagai perlengkapan akuisisi data dasar, serta
automasi mesin dengan teknologi digital. Seperti misalnya
visualisasi data cuaca dari satelit, automasi perangkat menyiraman
tanaman, dan lainnya.
Untuk dapat memesarkan produk secara luas pada zaman
sekarang ini dibutuhkan pengetahuan tentang pemasaran online.
Banyak publikasi ilmiah menjelaskan keuntungan pemasaran
online. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini banyak marketplace
bidang pertanian yang didirikan pemerintah dan swasta dengan
tujuan untuk membantu petani dalam melakukan jual beli. Salah
satu contoh adalah penjualan hasil pertanian menggunakan
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aplikasi TaniHub akan meningkatkan keuntungan petani sekitar
20% daripada dijual langsung kepada tengkulak
Secara umum keuntungan menggunakan digital marketing
dalam pemasaran produk adalah :
1. Mampu menghubungkan produsen dengan konsumen melalui
internet.
2. Menghasilkan tingkat penjualan yang lebih tinggi karena
semakin sempitnya batasan jarak dan waktu.
3. Biaya digital marketing jauh lebih hemat daripada biaya iklan
di media lain (misalnya cetak, televisi, atau radio).
4. Digital marketing juga membuat penjual bisa memberikan
pelayanan real time kepada pelanggannya.
5. Menghubungkan penjual/pengusaha dengan pelanggannya
melalui perangkat mobile dimanapun dan kapanpun.
6. Menghasilkan keuntungan lebih besar daripada biaya
iklan/promosi yang telah dikeluarkan.
7. Membantu menstabilkan posisi sebuah brand/merk di mata
konsumen dari merk/brand lain sebagai pesaingnya.
8. Membantu para pengusaha mikro untuk mampu bersaing
dengan perusahaan makro.
9. Mempersiapkan para pengusaha mikro atau pemula terhadap
era internet of things dimana semua hal atau apapun yang
diinginkan bisa diperoleh melalui internet.
10.Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pengusaha
untuk melakukan branding terhadap produknya sehingga
dikenal dan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat.
Sehingga masyarakat tidak mudah beralih ke produk lain.
Secara ringkas, pemasaran menggunakan media online
maka masyarakat mengetahui produk yang ditawarkan penjual
dengan mudah, calon pembeli dapat melakukan perbandingan
dengan produk lain sebelum melakukan transaksi, promosi lebih
mudah dan murah, serta jangkauan pasar sangat luas.
Namun demikian pengimplementasian pemasaran online
terutama untuk petani di pedesaan masih memerlukan waktu
cukup lama dan memerlukan ketersediaan sarana prasarana yang
memadai. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa implementasi e-commerce di Indonesia masih
harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Hambatan dalam
pengimplementasiannya dapat berupa teknis dan non-teknis yang
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membutuhkan kerjasama utuh antara pemerintah, pengembang
dari e-commerce, pebisnis dan para konsumen pemanfaatnya. Ecommerce masih membutuhkan waktu lama untuk dikenal dan
diterima di daerah-daerah pedesaan Indonesia.
Seringkali kendala yang dialami petani belum
menggunakan aplikasi pemasaran online adalah faktor kemudahan
penggunaan aplikasi dan kesesuaian dengan kebutuhan petani.
Aplikasi yang rumit dan petani merasa belum membutuhkan
seringkali tidak diterima petani. Petani lebih memilih menghindari
resiko dan menggunakan cara yang biasa dilakukan. Secara umum
khalayak sasaran mengetahui tentang digital marketing, dan
mampu menggunakannya. Pengetahuan tentang digital marketing
diperoleh dari media cetak, televisi, internat, informasi dari teman
dan keluarga. Namun demikian, petani milenial belum
memanfaatkan media sosial untuk kegiatan pemasaran. Ponsel
cerdas yang dimiliki baru dimanfaatkan sebagai alat komunikasi.
Aplikasi pemasaran produk secara online yaitu marketplace belum
diketahui sebagian besar petani. Khalayak sasaran menyebut
dengan toko online.
E. Implementasi Teknologi Tepat Guna Pertanian di Desa
Padasuka Kec. Baros
Dalam rangka teknologi masuk desa perlu didahului atau
dibarengi informasi-informasi yang mencakup pemanfaatan, daya
guna perawatan, penjagaan keselamatan dan lain-lain yang
bersangkutan dengan jenis teknologi yang akan atau yang baru
masuk ke daerah pedesaan tersebut. Pemberian informasi
bertujuan agar supaya pemakai mengetahui manfaat yang
sebenarnya, dapat mengoperasikan dapat merawat, dapat menjaga
keselamatan alat dan lingkungan termasuk keselamatan dirinya.
Informasi tersebut juga untuk menghindari keinginan-keinginan,
anggapan-anggapan yang berlebihan tentang keterandalan
teknologi baru tersebut yang disebabkan oleh pengaruh promosi
atau iklan yang berlebihan.
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BAB 15
SWA SEMBADA PANGAN
- Syahril Kirom A. Swa Sembada Pangan
Indonesia adalah negara agraris, dimana pertanian menjadi
basis utama perekonomian nasional. Hal ini diindikasikan oleh
peningkatan impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun
2009 hingga 2011, yaitu sekitar 2 juta ton . Menurut UndangUndang no. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), adalah kondisi dimana
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara kuantitas
maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan
bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu,
ketahanan pangan merupakan isu utama dalam pembangunan
Indonesia kedepan1 (M. Emil Widya Pradana dan Adjie
Pamungkas, 2013).
Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan
kehidupannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah
memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional,
seperti peningkatan ketahanan nasional, pembarian swasembada
pangan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat, dan peningkatan pendapatan domestik regional bruto.
Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan
bertambahnya jumlah masyarakat yang membutuhkan lahan
sebagai wadah atau tempat untuk kepentingan aktivitas
kehidupannya. Maka lahan berperan penting dalam hal
perkembangan masyarakat sejalan dengan jumlah penduduk dan
pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya. Bahkan lahan
pertanian di asumsikan bahwa semakin luas lahan pertanian
semakin dapat mencapai swasembada pangan masyarakat. Lahan
merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan.
Pertambahan penduduk memerlukan lahan yang semakin
luas, tidak hanya untuk perluasan pemukiman namun juga sebagai
sarana perluasan kegiatan perekonomian masyarakat agar
kebutuhan masyarakat terpenuhi untuk menuju kehidupan yang
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lebih baik. Hal ini menyebabkan terjadinya alih fungsi (konversi)
terhadap lahan pertanian yang dilakukan oleh pihak lain akibat
adanya pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak
lain yang kemudian di manfaatkan untuk kegiatan non pertanian.
Dengan adanya alih fungsi (konversi) tersebut akan berdampak
pada swasembada pangan masyarakat khususnya para petani
karena adanya penyempitan lahan pertanian.
Alih fungsi (konversi) lahan pertanian mengandung
pengertian sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (2)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yakni :”Perubahan fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pengan
berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara“.2 Untuk
pengertian lahan pertanian juga di jelaskan dalam Pasal 1 angka
(5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada
Wilayah Yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah
yakni : “Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian3
.Lahan pertanian juga di kategorikan sebagai kawasan peruntukan
pertanian untuk tanaman pangan.
Transformasi ekonomi yang ditandai dengan pergeseran
peran antar sektor menuntut alih fungsi (konversi) lahan pertanian
dalam jumlah yang tidak sedikit. Kasus alih fungsi (konversi)
lahan pertanian di daerah dengan produktivitas rendah tidak begitu
mengancam produksi pangan. Namun ketika alih fungsi (konversi)
lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terjadi pada lahan
irigasi dengan produktivitas tinggi maka, dapat menimbulkan
ancaman bagi ketersediaan panagan khususnya makanan pokok
penduduk.
Alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi non
pertanian diharapkan dapat memajukan kehidupan ekonomi.
Namun pada kenyataannya selain menimbulkan dampak positif,
juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian
masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mengantungkan
perekonomiannya pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh
adanya alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi non
pertanian sehingga terjadi penyempitan lahan. Penyempitan pada
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lahan itu sendiri akan berdampak langsung pada kondisi perolehan
hasil pangan. Petani yang awalnya merupakan petani pemilik kini
secara perlahan berubah menjadi petani penggarap, buruh tani,
pengangguran ataupun pindah ke pekerjaan lain. Hal tersebut
menyebabkan pendapatan hasil panen petani setiap tahunnya
berkurang dan petani lebih konsumtif.
Dengan banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan
menjadi lahan non petanian merupakan tantangan baru bagi
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan
swasembada pangan karena secara asumsinya semakin banyak
lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi non pertanian
secara otomatis jumlah produksi pangan menurun sehingga target
dari pemerintah pusat maupun daerah untuk dapat swsembada
pangan sendiri tidak akan tercapai. Dapat diketahui bahwa
hubungan antara konversi lahan dengan swasembada sangat
berpengaruh satu sama lain, karena untuk mencapai swasembada
pangan di butuhkan lahan pertnian yang cukup yang nantinya akan
di gunakan sebagai lahan produksi pangan. Namun dengan
demikian yang menjadi persoalannya adalah dimana setiap
tahunnya jumlah lahan pertanian yang tersedia sebagai lahan
produksi pangan mengalami pengurangan lahan hal ini
berpengaruh pada penurunan produktifitas pangan yang di
hasilkan, hal ini seperti yang terjadi di Kec. Sukajadi, dimana
setiap tahunnya Kec. Sukajadi mengalami penurunan ketersediaan
lahan pertanian yang berpengaruh pada produktifitas pangan
menurun karena banyaknya lahan pertanian yang di alih fungsikan
ke non pertanian.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin
meneliti mengenai : “Swa Sembada Pangan Pedesaan Menuju
Desa Sehat Akan Kemandirian Pangan Masyarakat Kecamatan
Sukajadi Desa Cikokosan (Studi Kasus di Kecmatan Sukajadi)”.
B. Swa Sembada Pangan Pedesaan Menuju Desa Sehat Akan
Kemandirian Pangan
1. Situasi Pangan
Ketersediaan pangan Negara berkewajiban untuk
menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
(selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena
pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi
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keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara
harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri,
dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke
tahun seiring dengan pertambahan penduduk.
Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor
pertanian di Indonesia semenjak 1967 sampai sekarang, secara
umum mengalami lima fase: fase konsolidasi, fase tumbuh
tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan
desentralisasi (Arifin, 2004).
2. Kemandirian Pangan
Kemandirian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan
rakyatnya merupakan indikator penting yang harus
diperhatikan, karena negara yang berdaulat penuh adalah yang
tidak tergantung (dalam bidang politik, keamanan, ekonomi,
dan sebagainya) pada negara lain. Ketergantungan suatu negara
dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dapat berbentuk
ketergantungan dalam pasokan, pengambilan keputusan,
teknologi, atau pola konsumsi, dan gaya hidup. Indonesia
dengan penduduk lebih dari 210 juta orang, menjadi sangat
berbahaya apabila tidak mandiri dalam pangan. Namun perlu
dicatat bahwa kemandirian pangan, tidak berarti menolak
ekspor-impor pangan, karena perdagangan internasional yang
menguntungkan dapat digunakan untuk mensejahterakan
rakyat. Begitu pula untuk gandum dan kedelai yang tidak dapat
ditampilkan karena perbedaan spesifikasi (digit) data produk
(Krisnamurthi, 2006).
Kondisi tersebut membawa Indonesia tergantung pada
impor pangan, dan karenanya sangat tergantung pada harga
produk tersebut di pasar internasional. Dengan demikian
dikaitkan dengan ketersediaan pangan bagi masyarakat, maka
apabila terjadi kenaikan harga pangan di pasar internasional,
pangan cenderung menjadi barang mewah bagi masyarakat,
terutama masyarakat berpendapatan tetap dan masyarakat
miskin. Bagi masyarakat pedesaan yang merupakan petani
penghasil produksi pangan, kenaikan harga pangan di pasar
internasional yang selanjutnya membawa kenaikan harga
tersebut di dalam negeri, merupakan insentif bagi petani untuk
menanam tanaman pangan tersebut.
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Permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan
adalah penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan.
Penyediaan dihadapkan pada semakin terbatas dan menurunnya
kapasitas produksi. Distribusi dihadapkan pada permasalahan
prasarana dsitribusi darat dan antar pulau, kelembagaan dan
keamanan jalur distribusi, serta bervariasinya kapasitas
produksi antar wilayah dan antar musim. Permasalahan
konsumsi adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan,
karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun
konsumsi protein sudah mencukupi), serta konsumsi energi
yang sebagian besar dari padi-padian, dan bias ke beras.
Arah kebijakan umum ketahanan pangan adalah
mewujudkan
kemandirian
pangan
untuk
menjamin
ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu
dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah dan
nasional sepanjang waktu dan merata melalui pemanfaatan
sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang
pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan
mengentaskan dari kemiskinan. Strategi pelaksanaan kebijakan
tersebut dilakukan melalui pembangunan ekonomi berbasis
pertanian dan pedesaan, serta pemenuhan pangan bagi
kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.
Dengan arah kebijakan tersebut, maka ketahanan pangan
difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan
masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri dalam
mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalahmasalah pangan yang dihadapi.
Dalam rangka memupuk cadangan pangan masyarakat,
maka perlu untuk menumbuhkan lumbung desa atau
meningkatkan fungsi lumbung desa yang telah ada, apalagi bila
dilakukan pada desa mandiri pangan yang telah dirintis oleh
pemerintah. Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju
lumbung desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan
pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu ke
waktu.
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C. Peran Digital Terhadap Swa Sembada Pangan Desa
Petani kerap diidentikan dengan kubangan lumpur dan
tanah, tanpa mampu memperbaiki kapasitas ekonominya. Solusi
atas keterbatasan para petani tersebut. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah fokus mengembangkan sektor Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) bidang pertanian yang berorientasi
ekspor.
Caranya adalah dengan mengembangkan market place
berbasis aplikasi yang dikelola oleh para petani milenial.
Pendekatan digital yang diterapkan akan menyasar para petani
muda melalui Program Milenial Smartfarming di Desa Cikokosan,
Kecamatan Padasuka, Baros, Serang Banten.
Program Milenial Smartfarming merupakan Ekosistem
Pemberdayaan Millenial melalui Pembinaan & Pengembangan
ekosistem Pertanian Digital (IoT) dari Hulu ke Hilir serta
meningkatkan Inklusi Keuangan Desa. Kali ini program Millenial
Smartfarming menggandeng forum petani yang ada di wilayah
tersebut.
Adapun implementasi Program Millenial Smartfarming
dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas, yaitu coaching clinic
kepada petani milenial mengenai penggunaan aplikasi Agree
Suites untuk pendataan petani dan offtaker. Petani muda juga
dilatih menggunakan alat water dripping.
Setelah coaching clinic dilanjutkan dengan aksi
pemupukan massal secara simbolis. Seluruh rangkaian kegiatan
tersebut dilakukan dengan menerapkan standar protokol kesehatan
yang ketat. Peran kita pada kegiatan ini adalah memberikan akses
pengetahuan tentang aplikasi online atau Market Plach melalui
Usaha Rayat Tani. Selain itu, diberikan pendampingan kepada
petani milenial dalam memanfaatkan teknologi digital dan
informasi pada aktivitas ekosistem pertanian, serta menumbuhkan
peranan Offtaker dalam penyerapan hasil pertanian.
Besarnya peran teknologi terhadap hasil pertanian
membuatnya berharap banyak pada generasi muda. Mentan
bersyukur bahwa saat ini sudah mulai banyak petani muda yang
dilibatkan dalam penerapan teknologi digital di budidaya pertanian
dan diharapkan ini bisa menjadi penopang ekonomi di wilayah
tersebut karena sektor Pariwisata yang terdampak Covid-19. Kita
tidak perlu impor untuk komoditas yang justru menjadi
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keunggulan kita. Saya harapkan program ini bisa dikawal dengan
baik bersama-sama dan tercapainya reformasi dunia pertanian
secara modern.
Apalagi sektor pertanian sedang memasuki era baru yang
memiliki pendekatan online sistem dan kecerdasan buatan
(artificial intelligence). Menurutnya, langkah intervensi pertanian
baru harus dilakukan agar Indonesia benar-benar maju, mandiri
dan berdaulat pangan. Melalui penggunaan aplikasi teknologi
informasi dan penggunaan alat IoT petani jadi lebih termotivasi
untuk bertani karena mengetahui sistem pemasaran yang lebih adil
dan menghasilkan bahan pangan sehat yang berkualitas dan
harganya memiliki daya tawar yang tinggi.
Penggunaan teknologi industri 4.0 mutlak diperlukan
untuk kondisi saat ini, karena sudah menjadi tuntutan objektif
yang harus dilakukan petani agar tidak terjebak pada pola dan
cara-cara lama yang kurang produktif sehingga mengebiri
produktivitas pertanian nasional. Penerapan aplikasi dan teknologi
pertanian menjadi sangat penting karena selain pendataan, juga
dapat menghubungkan antara petani dengan mitra lainnya, antara
lain offtaker, koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Digitalisasi sistem pertanian di Indonesia memang sangat
menguntungkan bagi semua pihak, terlebih lagi bila didukung oleh
semua pihak tidak hanya petani, tetapi juga para stakeholder
terkait.
Walhasil nantinya akan mendorong perwujudan
kemandirian dan kedaulatan pangan dalam negeri walau di tengah
deraan wabah pandemi Covid-19.
Melakukan Penyuluhan
Penyuluhan merupakan kewajiban utama penyuluh
pertanian. Penyuluhan bertujuan merubah perilaku atas apa yang
disuluhkan sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dan
dilaksanakan, tentu saja dengan tujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan petani. Konsep tersebut merupakan tugas dan fungsi
utama penyuluhan. Perkembangan teknologi mempengaruhi cara
dan strategi penyuluhan.
Pada program bimas di era kepemimpinan Presiden
Suharto dikenal adanya panca usaha tani. Komponen dari program
tersebut berupa penggunaan benih unggul, pemanfaatan drainase
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yang baik, penggunaaan benih unggul, penanganan panen, dan
penanganan pasca panen. Dalam perkembangannya digalakkan
revolusi hijau, yang ditandai dengan pembukaan lahan pertanian
dengan tujuan untuk swasembada pangan. Setelah itu bimas dan
inmas tidak berdengung dengan swasembada yang telah tercapai.
Selanjutnya secara perlahan dengan meningkatnya
perkembangan populasi penduduk Indonesia, yang berdampak
pada meningkatnya kebutuhan pangan, terjadi stok pangan yang
makin menipis dengan ditandainya impor pangan. Hal ini tentunya
dengan berbagai alasan yang muncul, antara lain tanah rusak oleh
bahan kimia yang terkandung dalam pupuk kimia; terjadinya
penurunan produksi karena perkembangan tehnologi yang tidak
ramah lingkungan; perkembangan penduduk yang semakin tinggi;
dan perubahan alih fungsi lahan ke non pertanian. Hal tersebut
diatas tentunya menjadi tantangan pemerintah dalam memenuhi
kebutuhan pangan penduduk. Periode kepemimpinan terus
berlanjut hingga saat ini dan telah mengalami berbagai macam
kebijakan yang tentunya akan berbeda tiap-tiap periodenya.
Adanya KUT, SL-PTT, GP-PTT, KUR, Asuransi Pertanian dan
lain sebagainya merupakan strategi dan konsep yang yang
berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Mengikuti kebijakan
kepemimpinan, penyuluhan juga mengalami perkembangan untuk
mengimbanginya.
Diera awal kebangkitan swasembada pangan, banyak
diperlukan tenaga penyuluh pertanian sampai ke pelosok desa.
Peran penyuluh sangat strategis pada program bimas dan inmas.
Pada perkembangan selanjutnya terdapat peningkatan produksi
dengan adanya panca usaha tani. Pada saat itu metode penyuluhan
dengan siaran pedesaan sangat digencarkan, disusul dengan
penyebaran informasi melalui media pamflet dan media film.
Metode penyebaran informasi tersebut dilakukan untuk
mempercepat proses sosialisasi industri pertanian, terutama dalam
penggunaan pupuk anorganik, benih berlabel, dan pengendalian
hama secara massal.
Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap Revolusi Industri 3.0,
penyuluh berperan dalam pendampingan dan pengawalan program
modernisasi pertanian yang diluncurkan oleh pemerintah. Era ini
ditandai dengan banyaknya bantuan alsintan modern untuk
menunjang swasembada pangan dan swasembada pangan
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berkelanjutan, seperti traktor roda empat, rice transplanter, pompa
air, combine harvester dan dryer vertikal. Tahap pembangunan
pertanian saat ini, atau lebih dikenal dengan era Revolusi Industri
4.0, ditandai dengan tren penggabungan teknologi otomatisasi dan
teknologi cyber. Penyuluh dituntut dapat menguasai teknologi
digital dan internet.
Dukungan pelatihan, sarana prasarana telekomunikasi,
produksi, dan industri pengolahan sangat diperlukan. Pada sistem
penyuluhan di era Revolusi Industri 4.0 ini penyuluh yang melek
teknologi berperan sebagai penyampai informasi, yaitu melakukan
penyuluhan dengan lebih menekankan keluarga petani sebagai
subyek. Sebagai contoh sebagian besar petani sudah tidak gaptek
terhadap hand phone android. Dengan teknologi ini dapat
disampaikan informasi secara cepat dan koordinasi lebih mudah.
Selain itu akses terhadap perkembangan ilmu dan teknologi
pertanian mudah diperoleh dan up to date. Fasilitator pemasaran,
yaitu dengan memfasilitasi kelembagaan petani sebagai pelaku
pemasar dari produk yang dihasilkan petani. Bisa dengan
menggunakan aplikasi tentang perkiraan panen, volume panen
ataupun memberikan gambaran terhadap pasar saat panen. Pelaku
industri, yaitu menumbuhkan Badan Usaha Milik Petani (BUMP)
yang nantinya dapat mengakses penanganan panen dan pasca
panen. Keswadayaan petani yang tergabung dalam BUMP
mempunyai peran utama. Penumbuhkembangan BUMP perlu
dukungan penuh penyuluh.
D. Implementasi dan Adaptasi Swa Sembada Pangan Saat
Covid-19 di Desa Padasuka Kec. Baros
Ketahanan pangan merupakan salah satu faktor penentu
dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi,
keamanan, politik dan sosial. Oleh sebab itu, ketahanan pangan
merupakan program utama dalam pembangunan pertanian saat ini
dan masa mendatang. Ketahanan pangan sendiri menurut literatur
memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi :
1. Berorientasi pada rumah tangga dan individu,
2. Dimensi watu setiap saat pangan tersedia dan dapat diakses,
3. Menekankan pada akses pangan rumah tangga dan individu,
baik fisik, ekonomi dan sosial,
4. Berorientasi pada pemenuhan gizi,
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5. Ditujukan untuk hidup sehat dan produktif.
Salah satu target yang akan dicapai dari tugas Kuliah
Kerja Mahasiswa ini dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
adalah dengan melakukan swasembada beras. Indonesia
merupakan negara dengan jumlah penduduk dengan tingkat
pertumbuhan yang tinggi.
Adanya krisis yang dibarengi dengan Almost Complete
Autarky (restriksi perdagangan internasional) memberikan ruang
eksperimen kepada sistem pertanian kita untuk diuji sehingga kita
bisa mengkaji “lubang-lubang” kelemahan agar ketahanan pangan
dan cita-cita swasembada pangan kita di masa yang akan datang
dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan
“ambruk” di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
Selain imbas restriksi sosial yang dampaknya relatif kecil
karena pusat produksi pertanian bukan di wilayah padat penduduk,
sektor pertanian, terutama tanaman pangan, secara alamiah tidak
akan separah sektor lain ketika terjadi krisis. Ini terjadi karena
sifat barang-barang pertanian tanaman pangan yang elastisitas
permintaannya rendah. Ketika ekonomi mengalami periode
booming, permintaannya tidak akan meningkat pesat, demikian
pula ketika terjadi resesi, permintaannya tidak akan menurun
drastis. Sejarah krisis di Indonesia, misalnya krisis moneter 19971998 juga menyisakan catatan relatif bertahannya sektor pertanian
dan bahkan menampung kembali tenaga-tenaga kerja yang
kehilangan pekerjaan di perkotaan. Nampaknya peran sektor
pertanian sebagai setor penyangga (buffer sector) di masa krisis
akan terulang di tahun ini.
Dibandingkan dengan berkurangnya ekspor karena resesi
global dan menurunnya aktivitas pariwisata, dampak restriksi
sosial terhadap aktivitas ekonomi lah yang justru akan menjadi
sumber pemicu utama resesi. Resesi akan mempunyai ongkos
sosial ekonomi apalagi di negara-negara yang sistem jaringan
pengaman sosialnya tidak begitu kuat. sektor pertanian adalah
salah satu kandidat terkuat.
Pertama, dari sudut pandang urgensi, pertanian adalah
sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan
krusial di kala krisis ekonomi. Kedua, krisis membuka jendela
kesempatan (window of opportunity) untuk merevitalisasi sektor
pertanian. Kondisi ketertutupan penuh dari perdagangan
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internasional (complete autarky), akan menguji keras sistem
produksi
pertanian
Indonesia,
dan
membantu
kita
mengindentifikasi titik-titik lemah untuk diperbaiki dalam konteks
jangka panjang.
Dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka membuka
ruang fleksibilitas bagi aktivitas sektor pertanian di masa restriksi
sosial (PPKM) ini, tanpa mengesampingkan aspek kesehatan
publik, menjadi hal yang masuk akal. Akan tetapi, fleksibilitas ini
memerlukan catatan-catatan sebagai berikut.
Pertama, resiko terpapar virus Korona di sektor pertanian
dan pedesaan tidak bisa diabaikan. Betul bahwa dalam aktivitas
produksinya, karena tidak seperti sektor lain, dilakukan di luar
ruangan, dalam lahan yang relatif luas, dan di area berkepadatan
rendah. Akan tetapi ada beberapa aspek yang menjadi sumber
kerentanan. Petani, misalnya, umurnya berada rata-rata di kisaran
pra-lansia dan lansia, 45-60an tahun. Sehingga mereka merupakan
kelompok yang rentan dan beresiko jika terpapar virus Covid-19.
Kemudian, meskipun berkepadatan rendah dalam aktivitas
produksi, tidak berarti kepadatan rendah pula dalam aktivitas nonproduksi di pedesaan seperti di pemukiman maupun di pasar-pasar
tradisional. Selain itu, tingkat pendidikan di pedesaan yang relatif
rendah, membuat pemahaman masyarakat akan protokol
perlindungan terhadap virus seperti mencuci tangan, bersin yang
aman, bisa jadi lebih rendah daripada di perkotaan.
Kedua, solusi harus bersifat integratif dengan
memasukkan sektor pendukung pertanian ke dalam perlakuan
khusus. Sektor yang terpenting di antaranya adalah sektor
transportasi dan logistik yang menghubungkan produk-produk
pertanian ke pasar, juga sektor-sektor yang mengangkut input,
baik bahan baku, maupun mesin-mesin atau alat-alat berat yang
penting dalam aktivitas produksi pertanian. Saat ini, kegiatan ini
mulai terganggu dengan dibatasinya mobilitas akibat adanya
kebijakan restriksi sosial (PPKM).
Berdasarkan aspek-aspek yang dibahas di atas,
disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Tunjukkan empati dan keberpihakan kepada petani. Saat ini
kampanye penanganan Covid-19 masih tampak bias hanya di
perkotaan. Bagaimanapun juga, petani adalah salah satu profesi
yang sering mengalami ketidakpastian, baik dari alam, seperti
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cuaca, maupun dari realisasi pasar. Krisis pandemi Covid-19
menambah sumber ketidakpastian di kalangan pelaku
perekonomian termasuk petani. Pemimpin di pusat dan daerah
perlu berdialog dengan petani dan pelaku pertanian lebih
intensif untuk menggali permasalahan dari mulai hal-hal besar
yang sifatnya struktural juga hal-hal mendetail di lapangan.
Pedagang-pedagang di pasar induk dan sentra-sentra produksi
di pinggiran-pinggiran harus diobservasi dan diajak dialog
untuk memecahkan masalah.
2. Negara di saat krisis ini harus hadir lebih intensif dalam
melakukan intervensi distribusi. Secara teori peran negara sahsah saja dan bahkan bersifat meningkatkan efisiensi alokatif
jikalau terjadi kegagalan pasar karena kasus-kasus luar biasa.
Yang lebih spesifik adalah dalam menyalurkan produksi
pertanian dari sentra-sentra produksi di pedesaan ke
masyarakat terutama di perkotaan dan target-target pasar
lainnya.
3. Aktivitas sektor pertanian terutama sektor pertanian tanaman
pangan harus diberi ruang untuk tetap aktif berproduksi,
dengan batasan-batasan tertentu, di masa restriksi sosial
(PPKM)
dengan
mempertahankan
protokok-protokol
perlindungan standar Covid-19. Ini karena sifat esensial dan
urgensi yang dibahas di atas. Selain karena karakteristik proses
produksi relatif rendah resiko penularannya dibandingkan
sektor-sektor lain seperti manufaktur ataupun jasa-jasa. Sektor
pertanian juga cakupannya luas sehingga diperlukan kajian
lebih detail terkait sektor sub-pertanian apa yang perlu
dilakukan relaksasi dan tidak dengan dasar kasus per kasus
(case-by-case basis). Pelaksanaannya, walaupun demikian,
harus dipantau secara ketat, karena dalam tahapannya ada
beberapa proses produksi yang lebih beresiko. Petani apalagi
petani penggarap adalah kelompok rentan dari segi ekonomi,
resiko terpapar virus, dan mortalitas akibat terinfeksi virus
Covid-19. Antisipasi dan persiapan harus dilakukan matang
karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat
pedesaan yang kurang dibandingkan dengan di daerah
perkotaan.
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BAB 16
TEKNOLOGI INFORMASI
- Rensi Pasassung A. Pendahuluan
Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan
perkembangan cara penyampaian informasi yang selanjutnya
dikenal dengan istilah (Teknologi Informasi ). Pada awalnya
Teknologi Informasi dikembangkan manusia pada masa pra
sejarah dan berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentukbentuk yang mereka kenal, mereka menggambarkan informasi
yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua, tentang berburu
dan binatang buruannya. Sampai saat ini teknologi informasi terus
menerus berkembang tetapi penyampaian dan bentuknya sudah
lebih modern. Perkembangan teknologi telah berpengaruh dalam
segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi,politik,seni,
kebudayaan dan dunia pendidikan. Setiap inovasi diciptakan
umtuk memberikan banyak kemudahan serta berbagai cara dalam
melakukan aktifitas manusia.
Teknologi Informasi berperan sebagai enabler dalam
transformasi sosial budaya di berbagai aspek kehidupan
masyarakat sekaligus merupakan sektor pendorong utama
pertumbuhan ekonomi masyarakat. Teknologi Informasi akan
membantu dalam upaya membuka isolasi wilayah pedesaan
terhadap informasi pasar, modal, inovasi pertanian serta sarana
dan prasarana pendukung lainnya. Teknologi Informasi
memfasilitasi:
1. Diseminasi informasi dan akses terhadap informasi yang
memiliki nilai tambah,
2. Proses berbagi pengetahuan (knowledge sharing).
3. Pengembangan keterampilan, kapasitas, dan kompetensi.
4. Pengembangan
jaringan
komunikasi
(communication
networks).
5. Pembangunan ekonomi pertanian dan pedesaan.
Upaya-upaya membangun Indonesia dari pinggiran dan
peningkatan daya saing ekonomi, serta upaya-upaya
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pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan semestinya dapat
diakselerasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi.
Pembangunan pedesaan mengalami perubahaan signifikan
sejak digitalisasi Teknologi Informasi. Perkembangan Teknologi
Informasi yang semakin pesat dalam usaha mengefektifkan
layanan kepada masyarakat harus dilakukan sampai pada tingkat
Desa. Keberadaan Teknologi Informasi selain dapat meningkatkan
pelayanan juga bermanfaat dalam proses pengolahan data yang
dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan, mendukung
pengambilan keputusan dan banyak manfaat lainnya.
1. Pengertian Teknologi Informasi
Teknologi Informasi merupakan suatu teknologi yang
digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses,
mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data
dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang
berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat
waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer
untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan
satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan
kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data
dapat disebar dan diakses secara global.
Teknologi informasi ditandai dengan lahirnya komputer
dan perkembangannya yang sangat cepat. Andrew R Molnar
(1997) menyebutkan Sejarah usia komputer modern adalah
sangat singkat. Dimulai dengan diciptakanya komputer
generasi pertama sampai dengan komputer generasi kelima
sekarang ini. Perkembangan kinerja komputer diukur dengan
Kecepatan kerjanya. Walau demikian, ternyata kinerja
komputer berbanding terbalik dengan ukurannya. Awalnya satu
unit komputer harus berukuran satu rumah, sekarang menjadi
semakin kecil. Perkembangan itu juga diiringi dengan
perkembangan internet atau Interconected Networks sebagai
media penyampai informasi yang sangat efektif.
Perkembangan Teknologi Informasi memacu untuk
memasuki era baru dalam kehidupan, kehidupan seperti ini
dikenal dengan e-life (electronic life), artinya kehidupan ini
sudah dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan secara elektronik.
Dan sekarang ini sedang marak dengan berbagai huruf yang
dimulai dengan awalan e, seperti e-commerce, e-government,
224

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

e-library, e-journal, e-medicine, elaboratory, e-biodiversitiy,
serta yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Perubahan
ini melanda semua bagian kehidupan.
Menurut Bambang Warsita (2008) teknologi informasi
adalah sarana dan prasarana (hardware, software, useware)
sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan,
mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan
menggunakan data secara bermakna. Hal yang sama juga di
ungkapkan oleh Lantip dan Rianto (2011) teknologi informasi
diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam bidang informasi
yang berbasis komputer dan perkembanganya sangat pesat.
Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2011) juga
mengemukakan teknologi informasi adalah suatu teknologi
yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk
memproses,
mendapatkan,
menyusun,
menyimpan,
memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan
informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan,
akurat, dan tepat waktu.
Menurut Mc Keown dalam Suyanto (2005) teknologi
informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang
digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan
menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teori yang
lain juga diungkapkan oleh Williams dalam Suyanto (2005)
teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang
menggambarkan setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan
atau menyampaikan informasi. Teori pendukung yang lain
menurut Behan dan Holme dalam Munir (2009) teknologi
informasi dan komunikasi adalah segala sesuatu yang
mendukung untuk me-record, menyimpan, memproses,
mendapat lagi, memancar/mengantarkan dan menerima
informasi.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa
teknologi informasi adalah suatu teknologi berupa (hardware,
software, useware) yang digunakan untuk memperoleh,
mengirimkan,
mengolah,
menafsirkan,
menyimpan,
mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna
untuk memperoleh informasi yang berkualitas.
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2. Manfaat Teknologi Informasi
Menurut Abdulhak (2005) terdapat klasifikasi
pemanfaatan ICT ke dalam tiga jenis, yaitu :
a. ICT sebagai media (alat bantu) pendidikan yaitu hanya
sebagai pelengkap untuk memperjelas uraianuraian yang
disampaikan.
b. ICT sebagai sumber yakni sebagai sumber informasi dan
mencari informasi.
c. ICT sebagai sistem pembelajaran.
Menurut Bambang Warsita (2008), secara umum ada
dua pemanfaatan teknologi informasi atau instruksional
komputer dan internet untuk pendidikan dan pembelajaran,
adalah :
a. Learning about computers and the internet, yaitu Komputer
dapat dijadikan sebagai objek pembelajaran,
b. Learning with computers and the internet, yaitu teknologi
informasi memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan
kurikulum yang berlaku di sekolah.
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Heinich dalam
Bambang Warsita (2008), TI merupakan segala bentuk
penggunaan atau pemanfaatan komputer dan internet untuk
pembelajaran. Bentuk penggunaan/pemanfaatan teknologi
informasi yakni :
1) Tutorial, merupakan progam yang dalam penyampaian
materinya dilakukan secara tutorial, yakni suatu konsep
yang disajikan dengan teks, gambar baik diam atau
bergerak, dan grafik;
2) Praktik dan dan latihan (drill and practice), yaitu untuk
melatih peserta didik sehingga memiliki kemahiran dalam
suatu keterampilan atau memperkuat penguasaa suatu
konsep. Progam ini biasanya menyediakan serangkaian soal
atau pertanyaan.
3) Simulasi (simulation), yaitu format ini bertujuan untuk
mensimulasikan tentang suatu kejadian yang sudah terjadi
maupun yang belum dan biasanya berhubungan dengan
suatu resiko, seperti pesawat akan jatuh atau menabrak,
terjadinya malapetaka dan sebagainya.
4) Percobaan atau eksperimen, format ini mirip dengan format
stimulasi, namun lebih ditujukan pada kegiatan-kegiatan
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eksperimen, seperti kegiatan praktikum di laboratorium
IPA, Biologi atau Kimia.
5) Permainan (game), yaitu mengacu pada proses
pembelajaran dan dengan progam multimedia berformat ini
diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain.
3. Dampak Teknologi Informasi
a. Dampak Positif
Dampak Positif dari munculnya Teknologi Informasi
adalah:
1) Kita dapat menyelesaikan pekerjaan sengan semakin
mudah dibantu perangkat yang semakin berkembang dan
praktis.
2) Kita mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui
fasilitas e-mail, chat, bahkan saling bertatapan hanya
dengan melalui internet.
3) Munculnya berbagai jenis jejearing sosial dari adanya
teknologi informasi.
4) Kita dapat dengan mudah untuk mencari informasi
tentang suatu hal melalui internet.
5) Kita juga dimungkinkan untuk berbelanja melaui
internet.
6) Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi
bahkan internet dapat kita akses di genggaman tangan
kita sendiri, yaitu melalui handphone.
7) Internet sebagai media komunikasi, merupakan fungsi
internet yang paling banyak digunakan dimana setiap
pengguna internet dapat berkomunikasi dengan
pengguna lainnya dari seluruh dunia.
8) Media pertukaran data, para pengguna internet di seluruh
dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan
murah.
9) Kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet
sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi.
10) Bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang
pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain.
11) Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang
perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju ke
tempat penawaran/penjualan.
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b. Dampak negatif
Dampak Negatif dari munculnya Teknologi Informasi
terhadap kinerja pegawai adalah:
1) Timbulnya tingkat kemalasan yang disebabkan oleh
game, dan aplikasi yang terhubung pada internet.
2) Dengan mudahnya informasi di cetak ulang tanpa izin
dari pemberi informasi atau tanpa menulis sumbernya.
hal ini udah biasa kita sebut 'copast' copy paste.
3) Munculnya pornografi/konten konten dewasa.
4) Mengurangi sifat sosial pegawai karena cenderung lebih
suka berhubungan lewat internet daripada bertemu
langsung.
5) Dari perubahan sifat sosial tersebut mengakibatkan pola
perubahan pada interaksi. Jugianto (2008: 78)
Perangkat-Perangkat Teknologi Informasi
Dalam memanfaatkan TI diperlukan peralatan/perangkat
yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu informasi, berikut
menurut Jamal M.A (2011) perangkat-perangkat teknologi
informasi :
1. Komputer
Komputer adalah perangkat berupa hardware dan software
yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah
data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan
di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat
berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi.
2. Laptop/Notebook
Laptop/notebook adalah perangkat canggih yang fungsinya
sama dengan komputer, tetapi bentuknya praktis dapat dilipat
dan dibawa kemana-mana.
3. Deskbook
Deskbook adalah perangkat sejenis komputer dengan
bentuknya yang jauh lebih praktis, yaitu CPU menyatu dengan
monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa
memakan banyak tempat.
4. Personal Digital Assistant (PDA)/Komputer Genggam
PDA adalah perangkat sejenis komputer, tetapi bentuknya
sangat mini sehingga dapat dimasukkan dalam saku. Walaupun
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begitu, fungsinya hampir sama dengan komputer pribadi yang
dapat mengolah data.
5. Flashdisk, CD, DVD, Disket, Memorycard
Flashdisk adalah media penyimpanan data yang dapat
menyimpan data dalam jumlah besar.
B. Peran Teknologi Informasi Dalam Kemajuan Suatu
Daerah Pedesaaan
Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Lebih lanjut UU tersebut juga menjelaskan bahwa, pembangunan
desa dalam hal ini, mencakup empat bidang pembangunan yaitu
penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa. Pembangunan desa yang difokuskan pada
keempat lingkup pembangunan tersebut hendak menegaskan
esensi dari UU desa yakni memberikan kewenangan yang lebih
besar kepada desa untuk tidak hanya dijadikan objek
pembangunan tetapi lebih mandiri menjadi objek sekaligus subjek
pembangunan. Peran Teknologi Informasi untuk Pedesaan :
1. Sistem Informasi Desa
Koneksi internet di perdesaan telah memasuki era
digitalisasi Desa, dimana informasi yang berkembang dari
internet dapat diakses langsung oleh masyarakat perdesaan.
Salah satu yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa, yakni
dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Desa (SID)
dalam penyelenggaraan pemerintahannya.
Menurut Wilhem Wau (dalam Sulistyowati, Fadjarini
dan Dibyorin Mc. Canra R, 2013) menyatakanbahwa Sistem
Informasi
Desa
(SID)
adalah
informasi
yang
diimplementasikan melalui prangkat teknologi informasi dan
aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan oleh perangkat
desa.
Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer
dan web sehingga informasi ini dapat diakses oleh warga.
Lisensi SID dikembangkan dalam platform sistem perangkat
lunak bebas dan terbuka (free and open source software) yang
berarti dapat digunakan, disalin, didistribusikan, ditingkatkan
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kinerjanya,
dimodifikasi
sesuai
dengan
kebutuhan.
Berdasarkan hal tersebut SID dirancang untuk menyajikan
informasi dan tentunya dapat membantu pelayanan sektor
publik. Salah satu yang dapat diimplementasikan, yakni
pelayanan kependudukan.
Menurut Hidayatulloh, Syarif dan Mulyadi, Cisde (2015)
menyatakan Pelayanan administrasi kependudukan berbasis
web (online) atau dikenal pula dengan istilah e-service
merupakan suatu terobosan dalam rangka peningkatan
kepuasan masyarakat akan kinerja pemerintah desa sekaligus
optimalisasi teknologi di bidang informasi dan komunikasi
yang mana dengan pemanfaatan teknologi ini masyarakat dapat
dilayani kapanpun dan dimanapun. Inilah yang menjadi
menarik tentang implementasi dari sistem informasi desa yang
dapat menjangkau masyarakat desa.
Sistem informasi desa itu sendiri merupakan adopsi dari
implementasi egovernment. Menurut Pascual (dalam Sutanta,
Edhi dan Ashari, Ahmad, 2012) menyatakan e-Governmrnt
adalah penggunaan teknologi informasi (IT) yang dapat
meningkatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan
bisnis, didalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi
pada prosedur paper-based yang mendorong cara-cara baru
dalam kepemimpinan, mendsikusikan dan menetapkan strategi,
transaksi bisnis, mendengarkan warga dan komunitas, serta
mengorganisasi dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu
dalam sistem informasi desa dapat dimanfaatkan untuk
mendengarkan keinginan maupun keluhan dari masyarakat
desa.
Menurut Mulyadi (dalam Mulyani, Widiana dan
Purnama, B.E, 2015) Sistem adalah suatu jaringan prosedur
yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan
kegiatan pokok perusahaan. Walaupun kebanyakan sistem
informasi diterapkan di sebuah perusahaan, tidak tertutup
kemungkinan dapat diterapkan di instansi publik. Sistem
informasi di sistem informasi desa tentunya dapat dijadikan
dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Sejalan dengan
hal tersebut, menurut Henry. C Lucas (dalam Astuti, Puspita.
D, 2011) menyatakan bahwa sistem Informasi adalah suatu
kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan,
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bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam
organisasi. Artinya sistem informasi desa dapat bermanfaat
sebagai alat pengendali dan dasar sebagai pembuatan maupun
pengambilan keputusan dalam suatu organsisasi publik.
2. Pelayanan Publik
Seluruh kepentingan dari masyarakat (publik) harus
dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh pemerintah sebagai
penyelenggara negara dalam berbagai sektor, salah satunya
menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Lukman (1999) menyatakan, bahwa Pelayanan
adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung dengan seseorang orang lain atau mesin
secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan
tersebut tentunya harus berorientasi pada masyarakat sebagai
penerima layanan. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas
bagi sebuah instansi pemerintahan dalam menjalankan
tugasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sebuah
pelayanan.
Pembangunan desa tersebut dapat ditopang oleh sistem
informasi dan konsep e-Government menjadi pertimbangan
utama bagi organisasi sektor publik (pemerintah desa) yang
melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka
menyediakan input penting dan memudahkan dalam proses
penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil
pembangunan. Teknologi Informasi menjadi bagian dari
gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar
pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di
dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana
kebijakan untuk e-Goverment telah fokus pada isu-isu
operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan
teknologi itu sendiri yang secara masif dipercayakan pada
sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif,
lebih bersahabat dan mudah dihubungi bagi masyarakat yang
harus dilayani. Demikian halnya, semakin besar pula
pengaruhnya bagi pembuat kebijakan dan politisi yang
menggunakan TI untuk menyelesaikan masalah pekerjaan
administratif yang komplek dan menangani kasus-kasus yang
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menonjol seperti perencanaan pembangunan, mobilitas,
pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang.
Teknologi Informasi sangat dapat menjadi alat untuk
memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita
ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya
adalah proses update dimana data yang ada di tingkat desa berbeda
dengan data yang ada di tingkat kecamatan karena perbedaan
memutakhirkan data di tingkat desa dan kecamatan, begitu juga
dengan tingkat kabupaten.
Dukungan Teknologi Informasi yang diterapkan pada
pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan
mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan
kesederhanaan operasional sehingga terjadi satu kesatuan data baik
di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sistem informasi desa
juga diatur dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa di bagian
ketiga
C. Ancaman Psikologis Teknologi Informasi terhadap
Masyarakat Muda Di Pedesaan Khususnya Game Online
dan Judi Online
Sejalan dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi
internet juga semakin pesat. Internet adalah jaringan komputer
yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan
komputer dengan jaringan komputer lain, sehingga dapat
berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu
sendiri.
Data tahun ke tahun jumlah komputer yang telah
dihubungkan dengan internet di seluruh dunia terus bertambah dan
jumlah ini terus bertambah setiap hari. Saat ini jumlah situs web
mencapai miliaran, isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu
saja, situs-situs itu menjadi sumber informasi baik yang positif
ataupun negatif. Informasi dikatakan positif apabila bermanfaat
untuk pengguna dan lingkungannya.
Selain dampak positif dari penggunaan internet tenyata
ada juga dampak negatif yang merupakan salah satu perilaku
menyimpang yang dilakukan oleh kaum muda. Dampak negatif
lainnya dari Psikologi yakni mengurangi sifat sosial manusia
karena cenderung lebih suka membangun komunikasi lewat
jejaring sosial dari pada bertemu secara langsung. Dari sifat sosial
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yang berubah dapat mengakibatkan perubahan pola masyarakat
dalam berinteraksi. Membuat seseorang menjadi penyendiri dan
susah bergaul. Situs jejaring sosial di intenet membuat
pengunanya memiliki dunia sendiri, sehingga tidak sedikit dari
mereka tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya.
Kurangnya sosialisai dengan lingkungan, hal ini mengkhawatirkan
bagi perkembangan kehidupan sosial. Mereka yang seharusnya
belajar sosialisasi dengan lingkungan justru lebih banyak
menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya bersama
teman di komunitas jejaring sosialnya yang rata-rata membahas
sesuatu yang tidak penting. Akibatnya kemampuan interaksi siswa
menurun.
1. Game Online
Dampak seseorang yang mengalami kecanduan terhadap
video atau permainan berbasis internet (game online) sangat
besar. Seseorang yang mengalami adiksi, di samping
mengalami keluhan secara fisik juga mengalami perubahan
struktur dan fungsi otak. Gangguan pada bagian otak tersebut
mengakibatkan orang yang mengalami suatu ketergantungan
atau kecanduan kehilangan beberapa kemampuan/fungsi
otaknya, antara lain fungsi atensi (memusatkan perhatian
terhadap sesuatu hal), fungsi eksekutif (merencanakan dan
melakukan tindakan) dan fungsi inhibisi (kemampuan untuk
membatasi). Selain berperilaku impulsive, bisanya orang yang
kecanduan video/game online kehilangan fokus saat
mengerjakan sesuatu sehingga berdampak pada prestasi dan
produktivitasnya. Emosi yang tidak stabil juga seringkali
berdampak buruk pada hubungan relasinya. Sehingga sebagian
besar para pecandu video/game online menunjukkan sikap
yang anti-sosial.
Sementara itu, dari sisi kesehatan, seringkali mengalami
gangguan tidur sehingga mempengaruhi sistem metabolisme
tubuhnya, sering merasa lelah (fatigue syndrome), kaku leher
dan otot, hingga Karpal Turner Syndrome. Selain itu,
kecenderungan sedentary life dan memprioritaskan bermain
game dibandingkan aktifitas utama lainnya (misalnya makan),
membuat para pecandu game online mengalami dehidrasi,
kurus atau bahkan sebaliknya (obesitas) dan berisiko menderita
penyakit tidak menular (misalnya penyakit jantung).
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WHO telah menetapkan kecanduan game online atau
game disorder ke dalam versi terbaru International Statistical
Classification of Diseases (ICD) sebagai penyakit gangguan
mental (mental disorder). Dalam versi terbaru ICD-11, WHO
menyebut bahwa kecanduan game merupakan disorders due to
addictive behavior atau gangguan yang disebabkan oleh
kebiasaan atau kecanduan.
Seseorang dikatakan online/video gaming disorder bila
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, yaitu adanya perilaku
berpola dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Ada ganguan kontrol untuk melakukan permainan tersebut
(tidak dapat mengendalikan diri).
b. Lebih memprioritaskan memainkan permainan tersebut
dibandingkan dengan aktivitas yang seharusnya lebih
diutamakan.
c. Intensitasnya semakin meningkat dan berkelanjutan
meskipun ada konsekuensi atau dampak negatif yang
dirasakan.
d. Perilaku berpola tersebut menyebabkan gangguan yang
bermakna pada fungsi pribadi, keluarga, sosial, pendidikan
dan area penting lainnya
e. pola tersebut sudah belangsung selama 12 bulan.
2. Judi Online
Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh
untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana
hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang..
Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya
kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan
sebelum pertandingan dimulai.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah
permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai
taruhan (seperti main dadu,kartu) . Sedangkan Judi Online itu
sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan
akses internet sebagai perantara.
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat di sampaikan
bahwa pengertian judi online adalah permainan yang dilakukan
menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan
permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku
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perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan
akses internet sebagai perantara.
Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya
hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan
memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan
taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran
semakin
banyak
uang
yang
dipertaruhkan
maka
kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak.
Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan
saja selama pelaku judi online tersebut memililiki banyak
waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan
yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau
smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat
untuk melakukan
D. Implementasi dan Adaptasi Teknologi Informasi saat
Covid-19 di Desa Padasuka Kec. Baros
Pandemi Virus Corona atau Covid-19 hingga saat ini
masih menjadi perbincangan utama di masyarakat maupun dunia
maya. Setiap siaran berita di televisi tidak terlepas dari
pemberitaan Covid-19 yang melanda hampir diseluruh dunia ini.
Hampir satu tahun lamanya dunia digemborkan dengan muncul
dan tersebarnya virus ini dengan cepat. Sehingga masyarakat kota
hingga pelosok sudah tidak asing lagi dengan virus ini, bahkan
pandemi Covid-19 ini telah menyerang dari segala aspek
kehidupan. Termasuk di Indonesia, virus yang masuk di Indonesia
awal tahun ini, mengakibatkan terganggunya seluruh sistem dan
kehidupan masyarakat menjadi lebih buruk.
Dampak pandemi ini dirasakan oleh seluruh masyarakat
Indonesia, baik dari segi ekonomi, sosial bahkan hingga ke ranah
pendidikan. Adanya pandemi ini mengakibatkan kurangnya
interaksi antar individu karena adanya pemberlakuan protokol
kesehatan yang mengharuskan menjaga jarak dan menghindari
kerumunan.
Namun, pada era 4.0 saat ini, masyarakat dimudahkan
berkomunikasi dengan menggunakan media digital yang semakin
canggih. Sehingga hal ini tidak mengurangi adanya jalinan
silaturahmi antar manusia. Lalu bagaimana dengan masyarakat
yang ada di plosok desa? yang notabenenya segala hal berkaitan
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dengan sistem jaringan internet sangat sulit, berbeda dengan di
perkotaan yang dimudahkan dengan adanya fasilitas pendukung
untuk beraktivitas di masa Pandemi Covid-19.
Selain fasilitas yang kurang mendukung, minimnya
wawasan penduduk sekitar mengenai kegunaan teknologi
informasi menjadikan hambatan. Padahal pendidikan adalah salah
satu sumber pengetahuan dasar agar dapat menambah ilmu dan
wawasan yang bermanfaat bagi mereka.
Dampak adanya pandemi Covid-19 ini juga
mengharuskan masyarakat utamanya pada seluruh pelajar di
Indonesia untuk melakukan adaptasi budaya baru yakni belajar
dengan budaya daring/online, dimana setiap aktivitas belajar
mengajar yang biasanya dilakukan dengan tatap muka terpaksa
diganti dengan sistem daring.
Tentu saja kondisi seperti ini menjadi masalah untuk
orang tua maupun pelajar yang hidup di pelosok pedesaan, seperti
halnya yang dialami oleh salah satu ibu yang bernama Bu Karmi.
Ia mengeluhkan akibat adanya pandemi, anaknya yang seharusnya
belajar di sekolah bersama bapak ibu guru kini hanya di rumah
saja dan justru hanya bermain saja. Hal ini dikarenakan para orang
tua wali kurang memahami pelajaran anak-anaknya saat ini.
Penyebab kurang terserapnya aturan pendidikan di era
pandemi menjadi pemicu beberapa masalah baru yang dihadapi
oleh masyarakat di wilayah pelosok dan terpencil, di mana mereka
kurang bisa beradaptasi dengan budaya baru atau pola hidup baru.
1. Kelompok masyarakat dengan daya beli rendah
Masyarakat pada tingkat ekonomi rendah ini sangat sulit untuk
menerima perubahan atau update teknologi informasi yang
harus disesuaikan dengan adanya pandemi ini.
2. Kelompok masyarakat dengan daya beli tinggi
Masyarakat pada tingkat ekonomi tinggi cenderung lebih
konsumtif dan mengikuti perkembngan jaman yang ada saat
ini, apalagi di tengah pandemi yang sedang mewabah saat ini
malah dijadikan mereka alasan untuk hidup penuh gaya tanpa
mengerti tujuan dan manfaat dari adanya suatu teknologi yang
ada saat ini.
Pada teknologi informasi salah satunya gadget,
sebenernya ada banyak sekali sisi positif dan sisi negatif yang
dapat diperoleh tergantung kebijakan dari masing-masing
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pengguna teknologi tersebut. Sisi positif dari gadget ialah
meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kenyamanan dalam
belajar dan tersediannya teknologi yang lebih canggih. Adapun
sisi negatif dari penggunaan gadget diantaranya tidak fokus
belajar, mengganggu kesehatan dan risiko penyalahgunaan fungsi
gadget untuk kejahatan (ykbkb, 2019). Adanya sisi positif dan
negatif tersebut seharusnya lebih diperhatikan oleh para orang tua
wali murid dalam pendidikan pertama anak-anak mereka.
Adaptasi penggunaan Teknologi Informasi tak bisa
dihindari, bahkan makin gencar setelah munculnya pandemi
Covid-19. Pasalnya, di tengah masa sulit seperti ini, pelaku
Teknologi Informasi perlu lebih cepat melakukan inovasi.
Pada bidang Pendidikan di Desa Padasuka, adaptasi pada
Teknologi Informasi, yaitu:
1. Beberapa sekolah melakukan kegiatan mengajar melalui
daring,
2. Pengajar tetap menimplementasikan daring bagi warga atau
orang tua murid agar mengerti
3. Sekolah yang tetap mengadakan kegiatan tatap muka tetap
menaati program kesehatan
4. Memanfaatkan buku-buku
DAFTAR PUSTAKA
https://eprints.uny.ac.id/21890/3/2%20BAB%20II.pdf
https://eprints.uny.ac.id/21890/3/2%20BAB%20II.pdf
Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017
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BAGIAN 8
BIDANG HUKUM DAN
PENYULUHAN KESADARAN
HUKUM

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

239

240

Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi

BAB 17
HUKUM DAN PENYULUHAN
KESADARAN HUKUM
- Ita Krisdayanti A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas
dituangkan dalam UUD tahun 1945. Sebagai Negara hukum
tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata
sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk
menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur
segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang
diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang
berbeda. Dengan banyaknya. kepentingan yang berbeda diantara
masyarakat, sehinggah diperlukan hukum untuk mengatur
perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana
harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang
bersifat memaksa, mengikat dan berisi saknsi yang tegas. Salah
satu hukum yang berlaku di indonesia adalah hukum pidana.
Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum
yang berlaku disuatu negara. Sehinggah dengan adanya hukum
pidana ini, Maka setiap orang yang melanggar dari norma akan
dikenakan sanksi baik itu berupa pidana maupun sanksi
administrative yang akan diproses melalui lembaga peradilan.
Dalam sistem pemidanaan pemasyarakatan yang berdasarkan
narapidana dibina dengan melalui rehabilitasi dan integrasi warga
binaan yang dilakukan secaraterpadu antara pembina, yang dibina
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan
menjadi pribadi yang lebih baik yang nantinya mampu berinterksi
kembali dengan masyarakat dan mengakui kesalahannya. Pada
pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan menegaskan bahwa “sistem Pemasyarakatan
adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila
yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina,
dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
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Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan
tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali
oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam
pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang
baik dan bertanggung jawab. Di sisi lain, hukum juga mengakui
adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga Negara.
Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengakui dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia setiap orang. Hak asasi
manusia ada semata-mata karena ia manusi, bukan karena
pemberian dari orang lain atau negara, akan tetapi hak asasi
manusia adalah hak kodrati yang telah dimiliki oleh seseorang
sejak ia lahir sebagai pemberian dari tuhannya.
Maka tidak ada perbedaan antara narapidana ataupun
bukan narapidana, sebagai narapidana bukan berarti tidak
memiliki hak-hak yang harus di penuhi oleh lembaga
pemasyarakatan. Narapidana sebagai manusia memiliki hak yang
sama dengan manusia yang lain. Namun,
kehilangan kemerdekaan merupakan suatu sanksi yang diterima
bagi narapidana.
Pencabutan hak kemerdekaan adalah satu-satunya sanksi
yang harus diterima oleh narapidana. Sehinggah hak-hak yang lain
harus terpenuhi seperti hak kesehatan, hak untuk mendapatkan
makanan, hak untuk pendidikan, hak untuk mendapatkan
kunjungan. Kebijakan terkait peradilan atau penegakan hukum di
masa wabah Covid-19 diminta agar selaras antarinstansi., petunjuk
pimpinan dan teknis antarinstansi berjalan masing-masing dan
kurang memperhitungkan penegakan hukum yang terintegrasi.
“Antarinstansi masih jalan sendiri-sendiri kurang
memperhitungkan penegakan hukum terintegrasi antara Lembaga
Pemasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian.
Permasalahan di satuan kerja kesulitan khususnya dalam hal
penahanan tersangka/terdakwa).
Mahkamah Agung sebelumnya memperketat sistem kerja
di lembaga peradilan dengan mengeluarkan Surat Edaran MA
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan
MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Edaran tersebut diteken
23 Maret 2020.
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Dalam surat tersebut, persidangan perkara pidana, pidana
militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkaraperkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak
dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran
Covid-19.
Selain itu, persidangan perkara pidana, pidana militer,
jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya
masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan
berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan
MA dan Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan
dapat dilakukan dengan hakim tunggal.
Jika perkara tidak memungkinkan untuk ditunda dan harus
disidangkan, MA meminta empat hal yang perlu diperhatikan.
Pertama, penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung
sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
Kedua, majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman
antar pengunjung sidang (social distancing). Ketiga, majelis
hakim dapat memerintahkan pendeteksian pemeriksaan suhu
badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak
yang akan hadir atau dihadirkan di persidangan. Keempat, majelis
hakim ataupun pihak-pihak dalam persidangan dapat
menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan
medis sesuai kondisi dan situasi persidangan.
B. Pengertian Hukum
Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang
dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk
menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
Hukum merupakan peraturan atau adat yang secara resmi
dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau
pemerintah.
Hukum juga dapat diartikan sebagai undang-undang dan
peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketaatan
kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus
diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu
taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran
hukumnya juga tinggi.
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1.

2.

3.

4.

5.

Hukum menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:
Aristoteles
Dilansir dari Law Explorer, hukum tertentu adalah aturan yang
menetapkan atau melarang berbagai jenis tindakan. Sedangkan
hukum universal adalah hukum alam yang memiliki
keteraturan dan pengarahan internalnya sendiri.
Ernst Utrecht
Hukum adalah himpunan petunjuj hidup (perintah atau
larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar
dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari
masyarakat itu.
Immanuel Kant
Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari
orang untuk dapat menyesuaikan dengan kehendak bebas dari
orang lain, dan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”
Dilansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophy, Kant
berpandangan manusia tergerak untuk bertindak di bawah
hukum yang merupakan standar otoritatif dan mengikat secara
perasaan yang mirip dengan kekaguman dan ketakutan. Bahwa
manusia akan bertindak sesuai kehendaknya sendiri namun
tidak bertentangan dengan moral yang berlaku di masyarakat.
Mochtar Kusumaatmadja
Hukum adalah kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Mochtar
Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat untuk
memelihara, melindungi, dan mengankan ketertiban dalam
masyarakat. Selain mengemukakan konsep hukum, Mochtar
Kusumaatmadja memandang hukum untuk membantu segala
macam proses perubahan dalam masyarakat sehingga
dipandang sangat relevan.
EM Meyers
Dalam bukunya yang berjudul De Algemene Begrippen van het
Burgerlijk Recht mengemukan bahwa hukum adalah kumpulan
aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Aturan-aturan tersebut dibuat dengan pertimbangan kesusilaan
dan juga bertujuan menjadi pedoman bagi penguasa negara.
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6. Thomas Hobbes Dilansir dari PathLegal India, Thomas Hobbes
adalah seorang filsuf asal Inggris, dia beranggaan bahwa:
“Hukum adalah perekat formal yang menyatukan masyarakat
yang pada dasarnya tidak teroganisir” Sehingga hukum
dipandang sebagai suatu aturan yang mengusai suatu
masyarakat baik secara memaksa ataupun memerintah dan
dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa.
7. JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto
“Hukum adalah pertauran-peraturan bersifat memaksa yang
dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang
menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan
masyarakat, pelanggaran terhadap perturan tesebut akan
berakibat diambilnya tindakan berbentuk hukuman”
8. Hans Kelsen
Hans Kelsen adalah seorang filsuf Eropa yang menggagas
pengertian hukum sebagai teori hukum murni. Kelsen
berpendapat bahwa hukum adalah norma-norma yang yang
berisi kondisi dan konsekuensi dalam suatu tindakan.
Konsekuensi pelanggaran hukum tersebut dapat berupa
ancaman sanksi dari penguasa.
9. Van Apeldoorn
Hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mengatur
tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk
mencapai perdamaian.
10. John Austin
“Hukum adalah aturan yang ditetapkan sebagai pedoman
makhluk berakal oleh makhluk berakal yang memiliki
kekuasaan atas dirinya”
C. Jenis-Jenis Hukum di Indonesia
1. Hukum Pidana Indonesia
Hukum pidana merupakan bagian dari macam macam
hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian,
yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana,
pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia,
pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam kitab undangundang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana formil
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mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di
Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan
dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
(KUHAP).
Hukum pidana menjadi dasar hukum yang digunakan
dalam upaya menegakan keadilan di masyarakat. Penggunaan
hukum pidana dipakai untuk menjerat para pelaku kejahatan
yang melakukan tindak kejahatan. Setiap jenis dan lama waktu
hukuman yang dijatuhkan didasarkan kepada apa yang tertuang
dala pasal KUHP. Pelanggaran terhadap setiap pasla yang ada
akan bisa membawa seseorang kedalam jeruji penjara.
Hukuman yang bisa dijatuhkan dapat berupa hukuman paling
rendah yakni berupa kurungan beberapa bulan sampai dengam
vonis hukuman mati.
2. Hukum Perdata Indonesia
Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum
perdata di Belanda sebagai bagian dari prinsip-prinsip
demokrasi yang ada di indonesia, khususnya hukum perdata
Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia
tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk
Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan
Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan
Belanda) berdasarkan asas konkordansi. Untuk Indonesia yang
saat itu masih bernama Hindia-Belanda, BW diberlakukan
mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari
hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa
penyesuaian.
Macam macam Hukum perdata dikenal juga sebagai
hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk
atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan
seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta
benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat
perdata lainnya. Artinya bahwa hukum perdata tentu sangat
erat hubunganan dengan masyarakat, sehingga segala urusan
dalam kehidupan bernegara memiliki aturan dan tatanan yang
jelas.
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3. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara sebagaimana macam-macam hukum
positif adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu
antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan,
pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak
dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga
negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam
keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari
suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll
dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas.
Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
4. Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara
Hukum tata negara sebagaimana macam-macam hukum
positif adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu
antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan,
pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak
dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga
negara. Hukum tata negara mengatur mengenai negara dalam
keadaan diam artinya bukan mengenai suatu keadaan nyata dari
suatu negara tertentu (sistem pemerintahan, sistem pemilu, dll
dari negara tertentu) tetapi lebih pada negara dalam arti luas.
Hukum ini membicarakan negara dalam arti yang abstrak.
5. Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang
mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan
peradilan) dalam lingkup hukum perdata sebagai prinsipprinsip demokrasi pancasila. Dalam hukum acara perdata,
dapat dilihat dalam berbagai peraturan Belanda dulu(misalnya;
Het Herziene Inlandsh Reglement/HIR, RBG, RB,RO).
6. Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang
mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan
peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana
di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
7. Hukum Antar Tata Hukum
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur
hubungan antara dua golongan atau lebih yang tunduk pada
ketentuan hukum yang berbeda.
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8. Hukum Adat
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat
yang berlaku di suatu wilayah. Hukum adat adalah hukum asli
bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan
hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh
kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan
menyesuaikan diri dan elastis.
9. Hukum Islam
Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim
tentunya agama islam memberikan pengaruh terhadap hukum
yang ada di indonesia. Meskipun begitu, tidak serta merta
hukum islam dapat dierapkan di Indonesia. Mengingat bahwa
bangsa kita ini merupkan bangsa yang multikultur terdiri dari
banyak agama, kepercayaan serta suku dan bangsa. Namun, DI
NAD atau Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia
yang diberikan keistimewaan untuk menerapkan hukum islam
di wilayahnya.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumber
Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut
sumber hukum:
1. Hukum Undang-Undang atau jenis hukum yang terletak dan
tercantum di dalam peraturan perundang undangan.
2. Hukum kebiasaan adalah jenis hukum yang berlaku di dalam
peraturan-peraturan atau kebiasaan adat.
3. Hukum traktat atau hukum yang ditetapkan oleh negara-negara
melalui suatu perjanjian antar negara atau traktat.
4 Hukum yurisprudensi muncul karena adanya keputusan hakim,
yang menjadi rujukan hakim selanjutnya dalam memberi
putusan dalam pengadilan.
5 Hukum ilmu yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum
yang terkenal dan sangat berpengaruh.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlaku
Ada tiga jenis hukum berdasarkan tempat berlakunya,
yakni:
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1. Hukum nasional yang berlaku di dalam wilayah negara
tertentu.
2. Hukum internasional adalah jenis hukum yang berguna untuk
mengatur hubungan hukum antar negara di dalam hubungan
internasional.
3. Hukum asing berlaku di dalam wilayah negara lain dan tidak
berlaku pada negara yang bersangkutan.
4. Hukum gereja adalah sekumpulan norma yang ditetapkan oleh
gereja dan berlaku untuk para anggotanya.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuk
Dua jenis penggolongan hukum berdasarkan bentuk
adalah sebagai berikut:
1. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis.
2. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku serta diyakini
oleh masyarakat dan dipatuhi. Contoh hukum tidak tertulis
adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlaku
1. Hukum positif atau yang disebut sebagai ius constitutum
adalah jenis hukum yang berlaku sekarang dan hanya bagi
suatu masyarakat tertentu saja di dalam daerah tertentu.
2. Hukum negatif atau yang disebut sebagai ius constituendum
adalah jenis hukum yang diharapkan dapat berlaku pada waktu
yang akan datang.
3. Hukum alam atau yang disebut sebagai ius naturale atau antar
waktu adalah jenis hukum yang berlaku kapan saja dan dimana
saja dari dulu sampai sekarang. Hukum ini berlaku untuk
selama-lamanya terhadap siapapun juga di seluruh tempat.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankan
Ada dua jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya, yakni hukum material dan hukum formal.
1. Hukum material adalah jenis hukum yang mengatur hubungan
antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum
mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan
untuk dilakukan.
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2. Hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang
bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum
material.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifat
Berikut adalah penjelasan penggolongan hukum menurut
sifatnya :
1. Hukum yang memaksa adalah jenis hukum yang dalam
keadaan bagaimana pun, harus dan mempunyai paksaan yang
mutlak.
2. Hukum yang mengatur adalah jenis hukum yang dapat
dikesampingkan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah
membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Wujud
1. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur tentang
hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum.
2. Hukum subjektif yakni hukum yang muncul dari hukum
objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih.
Penggolongan Hukum Berdasarkan Isi
Penggolongan hukum berdasarkan isi dibedakan menjadi
dua yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu
atau warga negaranya dan menyangkut kepentingan publik.
Hukum publik dibagi lagi ke dalam beberapa bagian, yakni:
1. Hukum Pidana: Pelanggaran dan kejahatan, serta memuat
larangan dan sanksi.
2. Hukum Tata Negara: Hubungan antara negara dengan bagian bagiannya.
3. Hukum Tata Usaha Negara (administratif): Tugas dan
kewajiban para pejabat negara.
4. Hukum Internasional: Hubungan antar negara, seperti hukum
perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan
sejenisnya.
Sedangkan hukum privat (sipil) adalah hukum yang
berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan
individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat
terbagi menjadi:
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1. Hukum Perdata: Hubungan antar individu secara umum.
Contoh hukum perdata seperti hukum keluarga, hukum
perjanjian hukum kekayaan, hukum waris, dan hukum
perkawinan.
2. Hukum Perniagaan (dagang): Hubungan antar individu di
dalam kegiatan perdagangan. Contoh hukum dagang adalah
hukum tentang jual beli, hutang piutang, hukum untuk
mendirikan perusahaan dagang dan sebagainya.
D. Implementasi dan Adaptasi UU ITE di Desa dari Kacamata
Hukum di Desa Padasuka Kec.Baros
Pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita berita
bohong (hoax) didesa padasuka. Banyak sekali berita bohong yang
terjadi ketika semua masyarakat diindonesia menggunakan media
sosial, tidak terkecuali didesa padasuka.Setiap harinya masyarakat
menerima berita atau informasi dengan cepat melalui media sosial.
Akan tetapi banyak masyarakat yang belum bisa menyaring
informasi yang benar dan yang tidak benar.
Pemerintah Indonesia membuat perturan perundangan
mengenai penyebaran berita bohong yang sengaja disebarkan
sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang dijatuhkan.
Salah satunya yaitu penyeberan berita hoax mengenai vaksin
palsu, vaksin menyebabkan kematian, sehingga masyarakatdesa
kaget dan takut akan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh
pemerintah.
Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyebutkan dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau
kelompok masyarakt tertentu berdasarkan suku,agama,ras,dan
antar golongan (SARA).
Peran dinas komunikasi dan informasi pada UU ITE
sebagai ahli saksi,memberikan informasi kepada masyarakat
tentang pengguanaan media sosial dalam berhati hati memposting
(share) kepada teman dengan kata-kata yang tidak baik, ancaman,
pornograpi, kebohongan. UU ITE memberikan batasan dimana
masyarakat tidak boleh sembarangan membuat/share yang berisi
hoax atau tulisan tidak pantas disosial media. Sanksi UU ITE pasal
28 yaitu siapa saja yang menyebarkan berita hoax akan dikenakan
denda sebesar 1 miliar dan kurunga 6 tahun penjara.
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Berita hoax adalah berita bohong yang kebenaran nya
tidak dapat dipertangggung jawabkan oleh siapapun bahkan oleh
pembuatnya sendiri. Berikut alasan berita hoax tersebar luas
dijejaring sosial:
1. Untuk mencari sensasi di internet dan media sosial, biasanya
untuk merebut perhatian dari banyak user.
2. Hanya ikut-ikutan agar terlihat lebih seru untuk menyudutkan
pihak tertentu (black campaign). Keadaan ini sering terjadi saat
sedang berlangsungnya pilkada/pilgub, pileg, pilpres.
3. Sengaja menimbulkan keresahan.
Penyebab berita hoax Desa Padasuka ada beberapa faktor,
diantaranya:
1. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengunggah dan
mengunduh dimedia sosial tanpa batasan.
2. Masyarakat mudah terpengaruh oleh isu-isu atau berita yang
belum tahu kebenerannya, sehingga langsung melakukan
tindakan share informasi yang belum jelas.
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BAB 18
SADAR DAN TAAT HUKUM PADA
MASYARAKAT DESA
- Ahmad Suherman A. Pendahuluan
Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik dan
berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang
berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam
masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme,
tauran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain
sebagainya. Pelakuknya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan
dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga
menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan
dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan.
Hampir tiap hari kita disuguhi dengan berbagai cerita atau berita
mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Berita-berita
mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah
dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata
cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi
santapan sehari-hari. Apabila hukum diberlakukan diskriminatif,
tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak
dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan
memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan
fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya
dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat
menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu
sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan
kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang
hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah
masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa
dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa
menciptakan rasa aman.
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B. Perkembangan Kesadaran dan Taat Hukum di Indonesia
Kesadaran Hukum Kesadaran hukum menurut kamus
besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan
pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.
Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk
mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak
melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan
oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum
merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk
mewujudkan penegakan hukum.
Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat
adalah masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan hukum
yang berlaku. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran
hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda
aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundangundangan. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya upaya penegakan
hukum dan kondisi sistem dan tata hukum yang ada. Kesadaran
hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya
“sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan
mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan
Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orangorang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu
pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada
pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey,
“kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenannya
merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.
Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan
“hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan
norma atau asas”. Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah,
tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai
Fenomena sosial merupakam institusi dan pengendalian
masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang
masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian
masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman
kesadaran hokum (Ali Achmad, 2009).
Pengertian Ketaatan Hukum Ketaatan hukum tidaklah
lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik
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adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik
adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus
disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan
ketaatan hukum.
Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara
kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literaur
yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum
bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua
macam kesadaran, yaitu:
1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum
sebagai ketaatanhukum, berada dalam hukum, sesuai dengan
aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. Legal consciouness as against the law, kesadaran hukum
dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.
Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan
manusia, hukum berbeda dengan seni, ilmu dan profesionalis
lainya, struktur hukum pada dasarnya berbasis kepada kewajiban
dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral untuk mentaati dan
peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat. Di dalam
kenyataannya ketaatan terhadap hukum tidaklah sama dengan
ketaatan sosial lainnya, ketaatan hukum merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan
timbul sanksi, tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan
sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksisanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi
penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum
cenderung dipaksakan.
1. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat
Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam
sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari
kesadaran hukum masyarakat ini dalam tubuh hukum positif,
terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu
yang teramat panjang. Hukum masyarakat primitif, jelas
merupakan hukum yang sangat berpengaruh, bahkan secara
total merupkan penjelmaan dari hukum masysarakatnya.
Ketika berkembangnya mazhab hukum alam modern (abad ke18 dan ke-19), mengultuskan rasio manusia, eksistensi dan
peranan kesadaran sangat kecil, kesadaran hukum tidk penting
lagi bagi hukum. Yang terpenting adalah titah tuhan
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sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab suci (mazhab
scholastik) atau hasil renungan manusia dengan menyesuaikan
rasionya. Ketika berkembangnya paham-paham sosiologi pada
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga masuk kedalam
bidang hukum. Masalah kesadaran hukum masyarakat mulai
lagi berperan dalam pembentukan, penerapan dan
penganalisaan hukum. Dengan demikian, terhadap hukum
dalam masyarakat maju berlaku ajaran yang disebut dengan covariant theory.
Teori ini mengajarkan bahwa ada kecocokan antara
hukum dan bentuk-bentuk prilaku hukum. Disamping itu
berlaku juga doktrin volksgeist (jiwa bangsa) dan rechtsbemu
stzijn (kesadaran hukum) sebagaimana yang diajarkan oleh
Eugen Ehrlich, misalanya doktrin-doktrin tersebut mengajarkan
bahwa hukum haruslah sesuai dengan jiwa bangsa/kesadaran
hukum masyarakat. Kesadaran hukum dipandang sebagai
mediator antara hukum dan bentuk-bentuk prilaku manusia
dalam masyarakat. Faktor–faktor yang mempengaruhi
efektifitas hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan
efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan
daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa
masyarakat untuk taat terhadap hukum.
Efektifitas hukum yang dimaksud berarti menkaji
kembali hukum yang harus memenuhi syarat ; yaitu berlaku
secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku dan
berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yangdapat
mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:
a. Kaidah Hukum.
Dalam teori Ilmu hukum dapat dibedakan tiga macam hal
mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu
diungkapkan sebagai berikut:
- Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila
penetuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi
tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah
ditetapkan.
- Kaidah hukum berlaku secara Sosiologis apabilah kaidah
tersebut efektif artinya kaidah dimaksud dapat
dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak
diterima oleh warga masyarakat (teori Kekuasaa). Atau
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kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari
masyarakat.
- Kaidah hukum berlaku secara filosofis yaitu seseai
dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
b. Penegak Hukum
Dalam hal ini akan dilihat apakah para penegak hukum
sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya
dengan baik, sehingga dengan demikian hukum akan
berlaku secara efektif dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya para penegak hukum tentu saja harus
berpedoman pada peraturan tertulis, yang dapat berupa
peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah dalam
aturan-aturan lainnya yang sifatnya mengatur, sehingga
masyarakat mau atau tidak mau, suka atau tidak suka harus
patuh pada aturan-aturan yang dijalankan oleh para penegak
hukum karena berdasarkan pada aturan hukum yang jelas.
Namun dalam kasus-kasus tertentu, penegak hukum dapat
melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak
sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dengan
pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga aturan yang
berlaku dinilai bersifat fleksibel dan tidak terlalu bersifat
mengikat dengan tidak menyimpang dari aturan-aturan yang
telah ditetapkan.
c. Masyarakat
Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah
merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu
rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesaaran
hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketatan
hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena
memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan
hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengtur
masyarakat secara baik benar dan adil. Sebaliknya dalam
masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat
berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum.
Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena
keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau
karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan
mereka patuh pada hukum lebih karena dimintahkan,
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bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau
informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya.
Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini kesaaran hukum
dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin,
agama, kepercayaannya dan sebagainnya.
Namun dalam perkembangan saat ini bagi
masyarakat modern terjadi pergeseran-pergeseran bahwa
akibat faktor-faktor tertentu menyebabkan kurang
percayanya masyarakat terhadap hukum yang ada, sehingga
mengalami krisis kesadaran hukum dan ketaatan hukum
masyarakat, salah satunya adalah karena faktor penegak
hukum yang menjadikan hukum atau aturan sebagai alasan
untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap oleh
masyarakat mengganggu bahkan tidak kurang masyarakat
yang merasa telah dirugikan oleh oknum-oknum penegak
hukum seperti itu apalagi masih banyak masyarakat yang
awam tentang masalah hukum sehingga dengan mudah
dapat dimanfaatkan sebagai objek penderita.
Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik
dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada
hakikatnya Ketaatan hukum adalah “kesetian” seseorang
atau subyek hukum terhadap hukum yang diujudkan dalam
bentuk prilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum
masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan
bentuk prilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak
hukum itu sendiri. Banyak di antara anggota masyarakat
sebenarnya sadar akan perlunya penghormatan terhadap
hukum baik secara “instinktif” maupun secara rational
namun mereka cenderung tidak taat terhadap hukum.
Kebudayaan hukum yang berkembang dimasyarakat
kita ternyata lebih banyak mencerminkan bentuk prilaku
opportunis yang dapat diibaratkan mereka yang
berkenderaan berlalu lintas di jalan raya, ketika lampu
merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka
banyak diantara pengendara nekat tetap jalan terus dengan
tidak mengindahkan atau memperdulikan lampu merah
yang sedang menyala. Apakah dengan sikap mereka yang
melanggar lampu merah itu kita katakan tidak sadar hukum
dan/atau tidak mengerti apa sebenarnya fungsi keberadaan
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lampu pengatur lalu-lintas yang ada di persimpangan jalan?,
berangkali terlalu prematur kalau kita katakan mereka tidak
sadar hukum. Mereka sebenarnya sadar tentang perlunya
peraturan berlalu-lintas di jalan raya dan lebih dari itu
mereka juga sadar telah melanggar lampu merah, tapi
masalahnya mereka tidak taat terhadap peraturan itu.
Dan ada lagi sebagai illustrasi kasus seorang anak
bangsa di negeri ini yang baru saja melakukan demonstrasi
dengan agenda “tegakkan supremasi hukum tanpa pandang
bulu, hukum pejabat yang korup” namun ketika seorang
anak bangsa tersebut usai demostrasi dan bergegas pulang
kebetulan di tengah jalan kena razia dan anak bangsa
tersebut kebetulan tidak membawa SIM, malah mengajak
Polantas tersebut untuk mohon pengertian, dengan kata lain
agar diselesaikan saja diluar jalur hukum. Agaknya illustrasi
kasus tersebut merupakan representasi dari kebudayaan
hukum di Indonesia.
Sebagian besar masyarakat kita sadar akan perlunya
hukum dan penghormatan terhadap hukum itu dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya
masyarakat kita cenderung tidak taat pada hukum.
Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta
merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak
indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya.
Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk
membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari
independen variabel atau intervening variabel agar program
Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat
sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan
masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak
diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq Polisi) yang
membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum.
Namun disisi lain ternyata tidak sedikit pula dalam
kenyataannya para Penegak Hukum kita yang tergolong
dalam catur wangsa yang dalam melakukan tugasnya
menegakkan hukum terutama dalam hukum pidana materiil
(KUHP dan Peraturan Perundang-undang lainnya yang
mengandung sanksi pidana) justru dilakukannya dengan
jalan melanggar hukum pidana formil (KUHAP dan Hukum
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Acara Pidana lainnya) baik itu disengaja ataupun “tidak
disengaja”, kenyataan ini dapat mengindikasikan sekaligus
memberi kesan kuat kepada masyarakat bahwa proses
penegakan hukum di Negara kita masih dilakukan dengan
setengah hati sekalipun itu di jaman era reformasi ini yang
katanya mengedepankan hukum sebagai “panglima”.
Kenyataan ini semakin memberi kesan kuat kepada
masyarakat luas bahwa “penegak hukum pun” di negeri ini
“tidak taat pada hukum”
2. Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum
Masyarakat
Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran
hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang
dapat dilakukan.
a. Tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas
penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement
harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap
petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau
diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement
akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para
petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan
golongan.
b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah
terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya
kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum
terhadap
pelanggaran-pelanggaran
hukum
tertentu
diharapkan dapat dicegah pelanggaranpelanggaran hukum
tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum
para warga negara perlu diawasi dengan ketat.
c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran
hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah
produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem
tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan
daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.
Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan
nilainilai kebudayaan.
Pendidikan tetang kesadaran hukum hendaknya
diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non
formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus
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ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah
bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak
dan kewajiban seorang Warga Negara Indonesia. Setiap warga
Negara harus tahu Undang-undang yang berlaku di negara kita.
Pengetahuan 90 tentang adanya dan isinya harus diketahui
untuk menimbulkan kesadaran hukum. Ini merupakan presumsi
hukum, merupakan azas yang berlaku. Dengan mengenal
Undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya
dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti
menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita
tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak
boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak
berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain.
Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas
meliputi segala lapisan.
Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat
dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan
buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan
kadarkum. Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah
semua Warga Negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum
yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non
formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan (ilmu
yang amaliah).
E. Implementasi dan Adaptasi Sadar dan Taat Hukum di
Desa Padasuka Kec. Baros
1. Implementasi Hukum yaitu mengenai Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat Desa dalam Pencegahan Tindak Pidana
KDRT dan Main Hakim Sendiri
Kesadaran hukum merupakan elemen penting guna
memastikan hukum dapat bekerja dengan baik di masyarakat.
Tingkat kesadaran hukum yang rendah sering menjadi causa
hukum tidak ditaati dengan baik oleh masyarakat. Dalam hal
pencegahan dan penanggulangan kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT) penting untuk memastikan masyarakat
mengetahui aturan hukum dan substansi aturan hukum yang
mengatur mengenai KDRT. Salah satu problem mendasar
dalam pencegahan dan penanggulangan KDRT adalah
masyarakat tidak memahami perannya. Hal tersebut juga yang
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dihadapi oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Baros desa
Padasuka. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dilakukan denganmetodeberupa
ceramah atau penyuluhan serta diskusi untuk memperjelas
pemahaman peserta penyuluhan ini. Hasil kegiatan penyuluhan
dari pengabdian kepada masyarakat tersebutberupa peningkatan
kesadaran hukum masyarakat mengenai perannya terhadap
KDRT yaitu mencegah berlangsungnya tindak pidana,
memberikan perlindungan kepada korban, memberikan
pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan
permohonan penetapan perlindungan.
2. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa KKM Kelompok 12
yaitu penyuluhan hukum untuk warga desa Padasuka antara
lain:
a. Penyuluhan hukum
b. Mempraktikan dalam kehidupan sehari-hari
c. Sinergitas masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum.
d. Menjaga persatuan dan kesatuan
e. Mendukung Aksi penegakan hukum dan keadilan.
f. Berperan Aktif Dalam Melaporkan tindakan yang melawan
hukum.
g. Mendukung Aksi penegakan hukum dan keadilan.
h. Berperan Aktif Dalam Melaporkan tindakan yang melawan
hukum.
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BAGIAN 9
BIDANG KESEHATAN DAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN
COVID-19 DAN PELAKSANAAN
VAKSIN COVID-19
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BAB 19
KESEHATAN DAN SOSIALISASI
PENCEGAHAN COVID-19
- Fahad A. Pendahuluan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan
keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai ringan
hingga berat, setidaknya ada dua jenis coronavirus yang diketahui
menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu Middle East
Respiratory Syndrome (MERS-Cov) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS-Cov.) (Kementrian Kesehatan RI, 2020). Virus
ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019.
Virus ini menyerang dan menginfeksi saluran pernapasan dan
menyebabkan demam tinggi, batuk, pilek, flu, sesak nafas, nyeri
tenggorokan, hilang indra penciuman, indra perasa bahkan
menyerang pencernaan. Virus ini terkonfirmasi dapat menular dari
hewan ke manusia (zoonosis) melalui percikan air liur/dahak
(Droplet). Penyebaran Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19) ini
terjadi sangat cepat hanya dalam hitungan bulan saja sudah masuk
ke beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia penyebaran
virus ini sangat cepat hingga memakan korban jiwa. Di indonesia
sendiri awalnya hanya 2 orang yang terkonfirmasi positif Covid19 namun dalam beberapa hari penambahan kasus mulai
bertambah, sehingga dalam penanganannya beberapa negara
mengambil keputusan untuk melakukan lockdown yang artinya
masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, berkumpul,
dan seluruh kegiatan masyarakat dinonaktifkan, di Indonesia
diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
dalam rangka menekan penyebaran Covid -19. Pencegahan
penularan virus corona tidak hanya dapat dilakukan dengan cara
lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun
penerapan protokol kesehatan untuk proteksi diri sendiri dari
paparan Covid-19 harus terus dijalankan. Oleh karena itu, edukasi
dan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol
kesehatan harus terus dilakukan oleh pemerintah meskipun banyak
faktor yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan
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kesehatan, kesadaran akan risiko untuk membuat perubahan
perilaku masyarakat adalah unsur utama untuk meningkatkan
kesehatan individu dan status kesehatan masyarakat agar terhindar
dari Covid-19, komunikasi yang dilakukan di media masa dalam
hal ini adalah media sosial, merupakan komponen mendasar dari
banyaknya strategi promosi kesehatan yang dirancang untuk
mengubah perilaku resiko kesehatan (Bayu et al, 2020). Seperti
jargon 3M dimasa pandemi ini yang sering disosialisasikan yaitu
mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Namun
penyebaran Covid-19 tidak dapat dihentikan melainkan justru
semakin meningkat jumlah pasien yang terpapar virus tersebut.
Sehingga jargon 3M dikembangkan menjadi 6M dan pemerintah
telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat jawa-bali pada 12 Juli 2021 dalam
rangka menekan tingkat penyebaran Covid-19.
Di Banten tingkat penyebaran Covid-19 terbilang cukup
tinggi, berdasarkan peta sebaran Covid-19 oleh Dinas Kesehatan
Provinsi Banten dari awal diberlakukannya PPKM Darurat pada
tanggal 12 Juli sampai 20 Juli 2021 didapati Kabupaten Tangerang
dan Kota Tangerang konsisten berada pada zona merah yang
artinya tingkat kasus Covid-19 di daerah tersebut terbilang cukup
tinggi di mana diperlukan protokol kesehatan yang serius seperti
menutup sekolah, tempat ibadah, dan bisnis. Pada Kabupaten
Serang juga tingkat sebaran Covid-19 terbilang tinggi,
berdasarkan pengamatan di Desa Padasuka Kecamatan Baros
Kabupaten Serang warga masih belum patuh terhadap protokol
kesehatan seperti tidak menggunakan masker dalam beraktifitas
dan masih melaksanakan kegiatan seperti ngariung tanpa
penggunaan masker. Karena warga masih menganggap bahwa
penyakit Covid-19 bukanlah penyakit berbahaya. Pandemi covid19 ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat Desa
Padasuka sebab pada umumnya masyarakat bekerja sebagai petani
dan perternak dan terkendala untuk menjual hasil dari tani dan
ternaknya.
Kondisi masyarakat saat ini sudah tidak khawatir dengan
keadaan kesehatan saat ini, sebab ada yang lebih dikhawatirkan
yaitu permasalahan ekonomi ditengan pandemi covid-19. Sulitnya
mencari pekerjaan ditengah pandemi covid-19 ini membuat
masyarakat apatis terhadap anjuran pemerintah untuk tetap tidak
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beraktifitas dalam rangka menekan penyebaran covid-19, sebab
bantuan dari pemerintah untuk masyarakat rentan tak kunjung
datang akibatnya masyarakat terpaksa abai untuk tetap melakukan
aktifitas untuk memenuhi hajat hidupnya. Namun, pihak yang
berwenang dalam penanganan baik di tingkat kabupaten,
kecamatan, dan desa tetap terus melakukan sosialisasi dengan
memasang
spanduk,
woro-woro
menggunakan
mobil,
membagikan masker, hingga melakukan penyemprotan disinfectan
di rumah-rumah warga, semua itu dilakukan untuk mengurangi
tingkat penyebaran Covid-19 dan juga meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap protokol kesehatan.
B. Perkembangan Covid-19 di Indonesia dan Banten
Perkembangan Covid-19 di Indonesia berdasarkan data
yang dipublikasikan di situs www.covid19.go.id yang diakses pada
tanggal 21 Juli 2021 jumlah kasus yang dirawat 550.192,
terkonfirmasi 2.950.058, sembuh 2.323.666, dan meninggal
76.200. Dari tingginya kasus yang ada di Indonesia pada bulan juli
2021 ini membuat rumah sakit overload dalam penanganan pasien
Covid-19, tempat-tempat isolasi mandiri yang disediakan oleh
pemerintah, dan pemakaman Covid-19 pun juga penuh. Akibat
tingginya penyebaran Covid-19 di indonesia maka presiden
memutuskan untuk melakukan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat jawa-bali pada 12 Juli
sampai 20 Juli 2021 namun diperpanjang hingga akhir Juli 2021
karena penyebaran Covid-19 di Indonesia tak kunjung reda, sebab
masih banyak juga kegiatan-kegiatan perusahaan non essensial
dan lembaga non kritikal yang tetap dilakukan dengan bertatap
muka pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Kesiapan pemerintah untuk menekan hingga
menghentikan angka penyebaran Covid-19 merupakan hal yang
patut, hal ini karena masyarakat berhak mengetahui informasi
terkait sejauh mana langkah yang telah dilakukan dan yang akan
diambil oleh negara untuk menjaga kesehatan masyarakat,
kesehatan dan keselamatan masyarakat inilah yang menjadi poin
utama atas bentuk kebijakan apapun yang dipilih negara, karena
negara bertanggungjawab penuh atas penjaminan dan pemenuhan
hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan. Kesehatan tidak
lagi
menjadi
urusan
masing-masing
pribadi
dengan
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diamandemenkannya konstitusi Indonesia untuk keempat kalinya
pada tahun 2002, kesehatan telah menjadi hak hukum yang harus
dilindungi oleh Negara dalam hal ini Pemerintah (Siti Nurhalimah,
2020).
Di Indonesia melalui Satuan Gugus Tugas Penanganan
Covid-19 telah mensosialisasikan 3M (mencuci tangan, memakai
masker, dan menjaga jarak) dan 3T (Testing, Tracing, dan
Treatment) kepada relawan-relawan satuan tugas di daerah melalui
kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang koordinator relawan
satuan tugas penanganan Covid-19. Pemerintah telah melakukan
segala upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 meskipun pada
praktiknya banyak masalah seperti Bantuan Sosial yang dikorupsi
menterinya sendiri hingga penyerapan anggaran dalam upaya
percepatan penanganan Covid-19 realisasinya belum maksimal.
Dari pengambilan keputusan Pembatasan Sosial Berskala Besar
hingga Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
di Indonesia angka Covid-19 justru makin meningkat bahkan
angka kematian bertambah. Pengaruh perekonomian salah satu
contoh ang terdampak Covid-19 adalah nilai tukar Rupiah,
dampak ekonomi lainnya adalah pergerakan IHSG yang terjun
bebas, data IHSG menunjukan bahwa sebelum terdapat kasus
Covid-19 di Indonesia nilai IHSG berada pada kisaran 6000-an
namun setelah terjadi Covid-19 nilai IHSG terjun bebas di kisaran
4000-an (Livana et al, 2020).
Di Banten sendiri penanganan penyebaran Covid-19
dilakukan secara masif oleh pihak pemerintah kabupaten/kota
sesuai instruksi gubernur. Gubernur Banten juga telah
menerbitkan surat keputusan perpanjangan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) hingga tahap 9 (Sembilan) dan disusul
PPKM Mikro hingga PPKM Darurat dalam rangka percepatan
penanganan Covid-19 di Provinsi Banten. Di Kabupaten/Kota
Provinsi Banten pemerintah daerah melakukan penanganan Covid19 dengan cara penambahan fasilitas kesehatan, tunjangan tenaga
kesehatan, pembentukan satuan tugas percepatan penyebaran
Covid-19 hingga ke Rukun Tetangga, dan penyiapan alat non
medis dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19. Namun,
dari segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi
Banten dan Kabupaten/Kota, Provinsi Banten menjadi
penyumbang kasus harian positif Covid-19 tertinggi. Berdasarkan
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peta sebaran Covid-19 di Banten yang dipublikasikan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Banten terhitung dari tanggal di
berlakukannya PPKM Darurat pada 12 Juli 2021, peta sebaran
Covid-19 di Provinsi Banten rata-rata berada pada posisi zona
merah atau orange artinya sebaran Covid-19 di Banten cukuplah
tinggi dan dalam penanganannya pemerintah harus mengambil
langkah serius agar dapat menekan angka penyebaran Covid-19.
Provinsi Banten yang rata-rata wilayahnya diisi oleh perusahaan
membuat pemerintah kesulitan dalam memutuskan kebijakan
sebab sebagian komoditas essensial ada di Provinsi Banten
terutama di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan
Kabupaten Serang. Banyaknya masalah yang ada di Banten seperti
mark up harga masker KN95 pada Dinas Kesehatan tahun 2020
juga menambah beban Pemerintah dalam menanggulangi
penyebaran Covid-19, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Banten
dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini memang perlu tenaga
lebih dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengawasannya.
C. Bahaya Varian Baru Covid-19
Pada awal april di negara India mengalami lonjakan
Covid-19 yang cukup tinggi hingga 10.000 kasus perhari,
ditambah juga varian baru jenis Delta dan Delta Plus yang
pertama ditemukan kasusnya di India. Hingga banyak media
menyebut kondisinya sebagai Tragic Legacy of Indian‟s
Pandemic. Varian delta adalah varian virus corona yang menjadi
perhatian dunia (Variant of Concern) lantaran memiliki tingkat
penularan yang tinggi. Mutasi Covid-19 varian delta diperkirakan
menjadi salah sau penyebab lonjakan kasus yang terjadi di
Indonesia saat ini. Varian ini disebtu lebih cepat menular dan
menyebar, serta banyak menjangkit usia muda. Infeksi yang begitu
cepat membuat layanan rumah sakit, tenaga medis, hingga petugas
pemakaman kewalahan. Pasokan oksigen sempat kritis begitu pula
kamar-kamar di rumah sakit. Pada saat varian baru virus delta
terdeteksi di negara India, banyak negara memutuskan untuk tidak
menerima penerbangan atau pelancong dari India untuk
sementara. Di Indonesia juga melakukan langkah serupa khusus
warga negara Indonesia atau WNI (Warga Negara Indonesia) yang
tinggal atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari dan
ingin kemnali ke negara ini tetap dapat masuk dengan protokol
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kesehatan yang ketat. Varian delta muncul di Indonesia usai
kedatangan satu pesawat sewa atau charter flight dari India masuk
ke Indonesia, lalu diiringi lonjakan kasus yang meningkat tajam.
Lonjakan tersebut akibat kegagalan cegah-tangkal, yang berakibat
masuknya varian baru ke Indonesia.
WHO (World Health Organization) mengatakan varian
baru corona dari india B1617, telah terdeteksi dilebih dari 1.200
rentetan laporan yang diunggah ke database akses terbuka
GISAID. Meski demikian, laporan itu menyoroti bahwa faktor
penyebab lain dapat berkontribusi terhadap lonjakan tersebut,
termasuk tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Varian delta diketahui memiliki dua mutasi, yakni E484Q dan
L452R, dua mutasi kunci yang secara bersamaan disebut sebagai
varian mutan ganda. Menurut ahl virologi di Louisiana State
University, Amerika Serikat, Dr Jeremy Kamil mengatakan salah
satu mutasi pada varian B1617 ini mirip dengan yang ada pada
varian dari afrika selatan dan Brazil. Apabila virus Covid-19
membutuhkan dua minggu untuk penyebarannya, maka varian
baru ini bisa dalam seminggu. Apabila di Indonesia tidak mampu
memperbaiki kinerjanya dalam melacak kasus demikian akan
muncul kondisi seperti di negara India (Harta, 2020).
Seiring berjalannya waktu, penyebaran Covid-19 semakin
berbahaya. Virus corona terus bermutasi. Salah satu hasilnya
adalah varian delta. Pasien virus corona yang membutuhkan
perawatan rumah sakit dan jumlah kematian akibat infeksi virus
itu terus bertambah. Untuk dapat melindungi diri dari infeksi
Covid-19, perlu benar-benar disiplin menerapkan protokol
kesehatan. Penggunaan masker dua lapis dapat memproteksi tubuh
terhadap Covid-19 semakin maksimal. Hindari melakukan
kegiatan di dalam ruangan dengan ventilasi yang buruk karena hal
itu dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19 dan juga tetap
harus rajin menjaga kebersihan tangan, cuci tangan dengan sabun
dan air mengalir. Jika hal itu tidak memungkinkan gunakan
handsanitizer yang sesuai dengan standar kesehatan (Belladina,
2020).
Virus mematikan covid-19 ini terus bermutasi hingga
menimbulkan varian baru, sering diberitakan varian baru Covid-19
bernama Delat penularannya lebih cepat dibandingkan Covid-19
sebelumnya. Varian baru inipun telah masuk kebeberapa wilayah
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di Indonesia, hal ini terbukti orang terpapar covid-19 mengalami
lonjakan belakangan ini, rata-rata rumah sakit terisi penuh pasien
covid bahkan hingga menimbulkan daftar antrian. Oleh karena itu,
langkah paling efektif mesti dilakukan pada situasi darurat ketika
dijumpai terdapat orang sekitar anggota keluarga terpapar covid19 (Wahyudin, 2021).
Virus corona varian baru menurut data CDC terbaru
menunjukkan, sekitar 6 dari 10 kasus Covid-19 di London
disebebkan oleh varian baru. sehingga, varian baru ini diduga
lebih menular dibanding yang sebelumnya seperti yang diungkap
oleh tim ilmuwan dari University of Basel ETH Zurich di Basel,
dan SeqCOVID di Spanyol. Berdasarkan Tim Spector, Ahli
epidemiologi genetic di King‟s College, Inggris, mengatakan
bahwa gejala-gejala baru Covid-19 yang muncul akibat virus
Corona yang bermutasi, sebagai berikut :
1. Kehilangan Selera Makan
2. Sakit Kepala
3. Diare
4. Nyeri Otot
5. Ruam pada Kulit
Sedangkan gejala umum Covid-19 versi WHO adalah
sebagai berikut :
1. Demam
2. Batuk Kering
3. Kelelahan
4. Kehilangan Indera Penciuman dan Perasa
Beberapa varian telah bermutasi mesti mendapatkan
perhatian lebih karena berpotensi untuk:
1. Lebih mudah untuk ditularkan dibandingkan dengan jenis
aslinya
2. Menghasilkan eefek samping atau dampak yang lebih parah
dibandingkan virus aslinya
3. Dapat meloloskan diri dari kekebalan seperti vaksin atau sistem
imun yang terbentuk dari infeksi Covid-19 sebelumnya.
Varian baru ini dipercaya lebih mudah menyebar
dibandignkan jenis aslinya. hal ini disebebakan mutasi yang
terkandung didalamnya, yaitu L452R, yang mempengaruhi
lonjakan pada protein virus. protein ini diseut-sebut dapat
memudahkan virus corona untuk masuk lebih dalam dan
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menimbulkan dampak buruk. mutasi L452R dapat mengubah
lonjakan protein yang berinteraksi langsung denggan ACE2,
molekul di permukaan sel yang diikat oleh viruss untuk masuk ke
dalam. mutasi dari protein ini memungkinkan virus untuk
mengikat sel dengan lebih stabil. selain itu, mutasi lainnya adalah
E484Q yang juga mampu membuat infeksi lebih mudah terjadi.
maka dari itu, varian baru ini disebut dengan mutasi ganda dan
diyakini lebih bahaya.
D. Komunikasi Mencegah Covid-19 dengan 3M
Peningkatan kasus Covid-19 yang melonjak di Indonesia
membuat pemerintah menerapkan langkah-langkah strategis dalam
upaya menekan laju kasus positif Covid-19 serta berbagai dampak
yang ditimbulkan di Indonesia. Langkah-langkah yang telah
dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus
pandemic ini, diantaranya dengan mensosialisasikan 3M (Mencuci
tangan, Memakai masker, dan Menjaga jarak). Kementrian
Kesehatan RI bersama pemerintah daerah saat ini sedang gencar
melakukan kampanye kesehatan yang bertujuan untuk menekan
laju penyebaran Covid-19 di Indonesia. Kampanye ini diawalnya
adalah 3M, berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku,
kepatuhan masyarakat dalam memakai masker masih beraada di
angka 80%, mencuci tangan 80%, dan menjaga jarak 72%.
Penggunaan media sosial dipilih sebagai media kampanye 3M
karena memiliki kemampuan menyebarkan informasi tentang
apapun secara cepat pada jaringan yang sangat luas.
Protokol kesehatan 3M merupakan cara yang terbaik yang
dapat diterapkan untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19
di Indonesia. Upaya ini menuntut kedisiplinan tinggi dan harus
diterapkan setiap saat secara konsisten. protokol kesehatan ini
bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 dan untuk
menjaga masyarakat tetap aman dalam beraktifitas, supaya tidak
membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri maupun
orang lain. Pada implemtasinya, penerapan protokol kesehatan 3M
ini disikapi beragam oleh masyarakat banyak yang mematuhinya
dengan penuh kesadaran namun ada juga yang apatis terhadap
protokol kesehatan.
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Seiring berjalannya waktu dan peningkatan kasus Covid19 di Indonesia yang semakin meningkat maka banyak perubahan
perilaku yang harus dijalani. Protokol kesehatan 3M yang menjadi
alat komunikasi dalam upaya menekan angka kasus Covid-19
dalam upaya perubahan perilaku tellah bertransformasi yang
awalnya hanya 3M yaitu :
1. Mencuci Tangan
2. Memakai Masker
3. Menjaga Jarak
Sekarang protokol kesehatan tersebut bertransformasi
menjadi 6M karena penyebaran Covid-19 yang tak kunjung
mereda, seiring peningkatan kasus tersebut maka sosialiasi
protokol kesehatan terus dilakukan baik oleh pemerintah pusat
ataupun daerah, dengan transformasi komunikasi protokol
kesehatan 6M diharapkan masyarakat lebih dapat disiplin dalam
menjalankan protokol kesehatan tersebut, dari transformasi jargon
tersebut 6M dapat di uraikan sebagai berikut:
1. Mencuci Tangan dengan Sabun
Mencuci tangan perlu dilakukan dengan cara yang benar
dengan air mengalir dan sabun lalu menggunkan handsanitizer
2. Menggunakan Masker dengan Benar
Gunakan masker 2 lapis untuk mencegah penularan, pastikan
hidung dan mulut tertutup serta tidak longgar
3. Menjaga Jarak
Menjaga jarak saat berinteraksi minimal 1 meter
4. Menghindari Keramaian
Keramaian sangat rentan karena kita tidak dapat mengetahui
kondisi orang asing disekitar kita
5. Menghindari makan Bersama
Makan bersama dikhawatirkan dapat menularkan virus ini
dengan cepat karena disaat melepas masker kemudian saling
berinteraksi dikhawatirkan dapat terjadi perpindahan droplet
6. Mengurangi Mobilitas
Mobilitas yang tinggi dapat menambah potensi bertatap muka
dengan banyak orang, maka penerapan WFH dan ditutupnya
makan ditempat pada restoran dapat efektif mengurangi
penyebaran Covid-19.
Dari ke-6 transormasi protokol kesehatan yang selalu
dikomunikasikan oleh pemerintah melalui berbagai media
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diharapkan dapat mengurangi tingkat penyebaran Covid-19 dan
juga tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan
meningkat.
E. Implementasi dan Adaptasi Kesehatan Pencegahan Covid19 di Desa Padasuka
Berdasarkan pengamatan singkat di desa Padasuka
Kecamatan Baros Kabupaten Serang, implementasi pencegahan
Covid-19 masih terbilang cukup rendah mulai dari sosialisasi,
edukasi, dan preventifnya. Karena, masyarakat desa Padasuka
terbilang rendah tingkat mobilisasinya, kebanyakan masyarakat
bekerja sebagai petani dan peternak yang mobilisasinya hanya
rumah dan sawah. Oleh karena itu, masyarakat menganggap
bahwa virus Covid-19 ini jauh dari lingkungan asrinya. Namun
perangkat desa Padasuka tetap terus menghimbau masyarakat
untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan sebab Kabupaten
Serang belakangan ini masuk ke kategori zona merah berdasarkan
peta sebaran Covid-19 di Banten yang dipublikasi oleh Dinas
Kesehatan provinsi Banten.
Pencegahan di Desa Padasuka terus dilakukan oleh
perangkat Desa setempat dengan cara mensosialisasikan 6M
hingga penyemprotan disinfectan kerumah-rumah warga,
walaupun jika kita lihat langsung penerapann protokol kesehatan
di desa Padasuka terbilang minim karena masih banyaknya
kegiatan berkumpul tanpa penerapan protokol kesehatan seperti
kegiatan ngariung. Masyarakat desa Padasuka bukan tidak faham
tentang adanya wabah Covid-19 di Indonesia ini yang telah
memakan banyak korban jiwa, mereka faham betul terkait
perkembangan Covid-19 yang ada di Indonesia terlebih di Banten
tetapi pemahaman itu membuat masyarakat juga apatis karena
rumitnya penanganan Covid-19 di Indonesia inilah yang
menyebabkan masyarakat malah justru tidak percaya terhadap
wabah ini.
Dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 didesa
Padasuka pemerintah setempat membentuk Posko penanganan
Covid-19 tingkat Desa aspek pencegahan terdiri dari sosialisasi,
penerapan 6M serta pembatasan mobilisasi, aspek penanganan
mengimplementasikan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment
sedangkan aspek pembinaan berupa upaya penegakan disiplin, dan
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aspek pendukung terdiri dari kegiatan pencatatan dan pelaporan.
Dalam tim posko PPKM mikro tingkat desa ini kepala desa
menjadi ketua tim bersama sekertaris desa dan unsur Badan
Perwakilan Desa. Sedangkan untuk tim masing-masing aspek
diambl dari Kepala dusun, Ketua RT/RW, Tokoh agama, Tokoh
Masyarakat, LPMD, Bian desa, Kader kesehatan, Kader posyandu,
TP-PKK, Karang Taruna, KPMD serta dari unsur relawan yang
ada di Desa. Selain dari unsur tim tersebut, juga melibatkan Mitra
Desa yang meliputi Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa
serta Pendamping Lokal Desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) menerbitkan panduan protokol
normal baru di desa untuk mengarahkan aktivitas masyarakat desa
agar aman dari pandemi Covid-19. Mendes PDTT Abdul Halim
Iskandar mengatakan, tujuan penerbitan protokol normal baru desa
tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat desa yang
produktif dan aman dari kemungkinan penularan Covid-19.
Panduan juga dibuat untuk menciptakan tata kelola desa dalam
pencegahan penularan Covid-19 melalui adaptasi pola hidup
bermasyarakat dalam tatanan normal baru. Sehingga, panduan
protokol normal baru di desa itu perlu dilaksanakan oleh
pemerintah desa dan segenap elemen masyarakat desa dengan
prinsip terbuka, sederhana dan jelas serta partisipatif. Protokol
normal baru desa berisi tentang beberapa ketentuan yang harus
dilaksanakan tidak hanya oleh pemerintah desa, tetapi juga seluruh
masyarakat desa. Adapun bagi pemerintah desa, mewajibkan
mereka untuk melaksanakan beberapa protokol, seperti
membersihkan fasilitas umum dengan disinfektan secara rutin,
menyediakan tempat mencuci tangan dengan air mengalir dan
sabun di tempat-tempat umum, menyiapkan pos kesehatan dan
atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami
gangguan kesehatan. Selain itu, berkoordinasi dengan Tim Gugus
Tugas Tingkat Kabupaten/Kota, mengedukasi masyarakat,
meningkatkan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat,
serta memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait
Covid-19. Sedangkan bagi warga desa, mewajibkan untuk tidak
keluar rumah saat sakit, selalu menggunakan masker, menjaga
jarak fisik minimal 1 meter, membersihkan barang bawaan dan
mandi setelah keluar rumah, melapor ke pemerintah desa setelah
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bepergian jauh dan berpartisipasi dalam penerapan protokol
normal baru di desa. Selain itu, panduan protokol normal baru di
desa itu juga mencakup protokol kegiatan sosial, keagamaan dan
hajatan, protokol kegiatan ibadah, protokol pasar desa, protokol
kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan juga protokol saat berada di
tempat wisata. Adanya panduan tersebut, diharapkan masyarakat
tidak sekadar menerapkan protokol kesehatan tetapi juga dapat
membiasakan diri dengan kebiasaan baru di tengah pandemi
Covid-19.
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BAB 20
SOSIALISASI PENGETAHUAN
VAKSIN DAN PASCA VAKSIN COVID-19
- Saefullah Aji A. Pendahuluan
Tata laksana virus Covid-19 mendapatkan Rekomendasi
dari WHO untuk tindakan pencegahan penyebaran Covid-19
antara lain adalah melakukan handy hygiene, social distancing,
memakai masker, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak hal
yang dapat dilakukan salah satunya yaitu mengkonsumsi makanan
yang bergizi, olah raga, menghindari stress dan mengkonsumsi
suplemen Kesehatan. Vaksin adalah salah satu cara yang paling
efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular membuat
pengembangan dari vaksin untuk melemahkan infeksi virus corona
sangat diperlukan.
Pemerintah telah menetapkan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana non-alam. Sejak
diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam
rentang waktu satu bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus
konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun
telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai
dengan tanggal 27 Desember 2020, sebanyak 706.837 kasus
konfirmasi Covid-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat
sejumlah 20.994 orang meninggal.
Pandemi Covid-19 memberi tantangan besar dalam upaya
peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan
berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari
penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini
disebabkan prioritasi pada penanggulangan pandemi Covid-19
serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap
penularan Covid-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi Covid19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan/atau
penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan
puskesmas.
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Pandemi Covid-19 juga memberi dampak besar bagi
perekonomian yaitu: (1) Membuat daya beli masyarakat, yang
merupakan penopang perekonomian sebesar 60 persen, jatuh
cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang
mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen
pada kuartal I tahun 2019 menjadi 2,84 persen pada kuartal 1
tahun 2020 ini; (2) Menimbulkan adanya ketidakpastian yang
berkepanjangan pada dunia usaha sehingga investasi ikut melemah
dan berimplikasi pada terhentinya usaha; dan (3) Seluruh dunia
mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga
komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga
terhenti. Selain itu, pandemi Covid-19 yang melanda dunia, juga
memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor di
antaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan.
Seperti negara-negara lain di seluruh dunia, wabah Covid19 yang diumumkan pertama kali pada bulan Maret 2020 dan
menjadi berkepanjangan berdampak signifikan pada sektor
kesehatan dan perekonomian Indonesia.. Indonesia telah berupaya
secara maksimal mengatasi tantangan-tantangan yang ada.
 Presiden Republik Indonesia (RI) telah membentuk tim
nasional percepatan pengembangan vaksin Covid-19.
Keputusan Presiden Nomor 18/2020 yang dikeluarkan pada
tanggal 3 September 2020 menetapkan pembentukan tim
pengembangan vaksin Covid-19 di bawah pengawasan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.1 Lebih jauh, Kementerian
Riset dan Teknologi bertanggung jawab untuk melaporkan
tugas harian tim kepada Presiden.
 Pada tanggal 6 Oktober 2020, Presiden menandatangani dan
mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengadaan
vaksin dan pelaksanaan program vaksinasi untuk
menanggulangi pandemi Covid-19. Perpres tersebut
menetapkan bahwa pemerintah akan mempersiapkan
pengadaan dan distribusi vaksin serta pelaksanaan vaksinasi.
Perpres tersebut menetapkan PT. Bio Farma, perusahaan
farmasi milik negara, untuk menyediakan vaksin melalui kerja
sama dengan berbagai institusi internasional. Perpres ini juga
menetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatur
jalannya distribusi vaksin dan program vaksinasi nasional.
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 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan UNICEF telah
menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) guna memastikan
vaksin tersedia dengan harga terjangkau. Penandatanganan
tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap
Covax, Akselerator Akses ke Peralatan Covid-19 (ACTAccelerator) di bawah kepemimpinan Gavi dan WHO yang
bertujuan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan
meratanya distribusi vaksin Covid-19 ke semua negara.
Pemerintah Indonesia memperkirakan akan menerima 30 juta
dosis vaksin pada akhir tahun 2020 melalui perjanjian bilateral
dengan berbagai produsen vaksin dan tambahan 50 juta dosis
pada awal tahun 2021. Saat vaksin yang aman tersedia,
Pemerintah Indonesia berencana segera melaksanakan
vaksinasi sebagaimana diamanatkan Perpres yang dikeluarkan
pada awal bulan Oktober.
 Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian
Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI) telah
melakukan evaluasi situasi terkait vaksinasi Covid-19 dan
memberikan sejumlah rekomendasi mengenai akses vaksin
bagi kelompok-kelompok prioritas. Kemenkes, didukung
ITAGI dan mitra pembangunan, telah menyusun standar
operasional prosedur dan peta jalan vaksinasi Covid-19.
Instrumeninstrumen tersebut telah disebarluaskan ke seluruh
provinsi dan persiapan penting lainnya, termasuk instrumen
untuk menilai kesiapan pengenalan vaksin (VIRAT), sedang
dilakukan. Semua proses berjalan serentak dan sesuai
rekomendasi ITAGI, Kemenkes dengan dukungan dari
UNICEF dan WHO, telah melaksanakan survei daring di
Indonesia untuk memahami pandangan, persepsi, dan
kekhawatiran publik terkait vaksinasi COVID-19.
Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin
meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker,
mencuci tangan dan menjaga jarak minimal 1-2 meter. Tanpa
intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat,
diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus Covid-19 akan memerlukan
perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian
yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian.
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Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak
hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan namun juga
diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata
rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya
telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk
mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi
SARS-CoV-2 dengan berbagai platform yaitu vaksin inaktivasi
/inactivated virus vaccines, vaksin virus yang dilemahkan (live
attenuated), vaksin vektor virus, vaksin asam nukleat, vaksin
seperti virus (virus-like vaccine), dan vaksin subunit protein.
Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi
transmisi/penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di
masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat dari
Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.
Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan
vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan
melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi
ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya, apabila dibandingkan
dengan upaya pengobatan.
Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menerapkan upaya
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak
aman 1-2 meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan
Vaksinasi Pada Masa Pandemi Covid-19. Dinas Kesehatan
Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan puskesmas harus
melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta
berkoordinasi dengan lintas program, dan lintas sektor terkait,
termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi
keagamaan, tokoh masyarakat dan seluruh komponen masyarakat
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi Covid-19.
Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya
komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta
memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah
kerjanya untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi
Covid-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan.
Sosialisasi pengetahuan vaksinasi Covid-19 juga sangat
disarankan untuk menambah wawasan masyarakat terhadap
pentingnya vaksinasi Covid-19 dalam pencegahan penyebaran
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virus, melalui sosialisasi pentingnya vaksin, manfaat vaksin serta
dampak baik vaksin sangat berpengaruh terhadap kesadaran
masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 terutama
masyarakat pedesaan yang kurang akan pemahaman vaksinasi
Covid-19, penting untuk memberikan informasi yang tepat
terhadap masyarakat tentang vaksin Covid-19. Berbagai kampanye
sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai media seperti
televisi, radio, seminar dan media sosial. Kampanye yang
dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat lebih banyak yang
satu arah yaitu dengan pendekatan komunikasi public. Sosialisasi
juga penting dilakukan untuk menghindari kecemasan dan
keraguan masyarakat sehingga dengan kesadaran sendiri
masyarakat dapat mudah bersedia untuk melakukan vaksinasi
Covid-19.
B. Pengetahuan Masyarakat Desa terkait Pentingnya
Vaksinasi
Persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan pencegahan
penyakit merupakan faktor penting; ada banyak responden yang
menganggap mendalami spiritualitas adalah cara menjaga
kesehatan dan menghadapi penyakit. Faktor kontekstual umum
lain seperti agama, persepsi terhadap perusahaan farmasi, dan
kondisi sosial, budaya, dan ekonomi juga memengaruhi
penerimaan vaksin. Beberapa responden berpendapat bahwa
anjuran memakai masker, mencuci tangan, dan menerapkan
pembatasan sosial (3M) sudah cukup. Responden yang giat
mengikuti anjuran 3M tersebut merasa sudah merasakan
manfaatnya dan mempertanyakan rasio risiko terhadap manfaat
penggunaan vaksin.
Berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh bahwa
sangat minim sekali kesadaran pemahaman masyarakat mengenai
vaksinasi dan masih banyak masyarakat yang takut akan jika
divaksin takut efek samping yang akan ditimbulkan jika disuntik
Vaksin.
Munculnya berbagai perkembangan dan inovasi di dunia
komunikasi menyebabkan informasi menyebar luas dengan
mudah. Salah satu inovasi yang paling mendominasi komunikasi
saat ini adalah internet, dengan internet semua orang dapat
mengakses informasi kapanpun dan dimanapun. Informasi
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mengenai hal-hal sekitar sangat penting bagi keberlangsungan
hidup sehari-hari, terutama karena pada saat ini dunia sedang
dilanda pandemi virus Covid-19. Situasi pandemi yang selalu
berubah mengharuskan masyarakat untuk selalu mengetahui
informasi terbaru seputar pandemi.
Saat ini, pandemi sudah memasuki tahap penting yaitu
vaksinasi. Vaksinasi dikatakan penting karena mampu menjadi
faktor penentu yang memungkinkan masyarakat untuk dapat
kembali ke rutinitas pasca pandemi. Oleh karena itu, informasi
mengenai vaksinasi penting untuk disosialisasikan kepada
masyarakat. Peranan internet dalam penyebaran informasi tersebut
dan penilaian terhadap kualitas informasi yang disebarkan lewat
internet. Internet cukup berperan besar dalam penyebaran
informasi seputar vaksinasi Covid-19, ada berbagai sumber
informasi dalam internet yang dimanfaatkan dengan sumber utama
yaitu koran dan artikel online. Informasi seputar vaksinasi Covid19 pada internet dinilai cukup lengkap, jelas dan informatif, serta
mudah dimengerti walaupun masih memiliki beberapa kelebihan
dan kekurangan.
Masyarakat juga harus memahami tujuan Vaksinasi
Covid-19 dimana vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi
transmisi penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di
masyarakat (herd immunity) dan melindungi masyarakat agar
tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Intervensi vaksinansi
dilakukan guna menunjang penerapan protokol kesehatan yang
efektif untuk memutus rantai penularan. Kekebalan kelompok
hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata
di seluruh wilayah. Dari sisi ekonomi, upaya pencegahan melalui
pemberian vaksinasi, dinilai jauh lebih hemat biaya, dibandingkan
dengan upaya pengobatan.
Vaksin Covid-19 memang dapat membawa banyak
manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus Corona. Sejauh
ini masyarakat sudah mengetahui bahwa vaksin ini tidak diberikan
kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus
Corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan
tubuh atau imun yang kuat dengan cara mengonsumsi makanan
bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, serta
beristirahat yang cukup dan tetap menerapkan protokol kesehatan
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dimana pun dan kapan pun. Hal ini karena dengan imunitas tubuh
yang kuat, tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh tetap
terjaga.
Dengan mendapatkan vaksin Covid-19, tidak hanya
melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar yang
belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona. Vaksin Covid19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang
telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas
masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi
ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara.
Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari
infeksi virus Corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan
terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat Covid-19.
Selain itu, vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mendorong
terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini
penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena
alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima
vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin Covid-19 antara
lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang
yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau
hipertensi yang tidak terkontrol.
Vaksin Covid-19 memang dapat membawa banyak
manfaat dengan melindungi kita dari infeksi virus Corona.
Namun, perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak diberikan kepada
orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus Corona.
Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan
tubuh, baik sembari menunggu giliran untuk diberikan vaksin
maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang
kuat, Anda tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh
tetap terjaga.
Jadi, dengan mendapatkan vaksin Covid-19, Anda tidak
hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar
Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus Corona.
Masyarakat desa sudah banyak memahami mengenai
vaksinasi Covid-19 dibuktikan dengan sudah banyaknya
masyarakat yang mengikuti vaksinasi masal yang dilaksanakan
oleh puskesmas setempat secara gratis dan dilakukan 3 kali tahap
vaksin dengan dosis yang berbeda, artinya masyarakat sudah
paham dan mengetahui bahwa vaksinasi Covid-19 sangat penting
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dilakukan untuk menjaga kekebalan tubuh serta pencegahan
penyebaran virus Covid-19.
Masyarakat perlu memahami setiap informasi yang
didapatkannya,beragam informasi hoaks atau tidak benar
mengenai vaksin juga beredar di tengah masyarakat sehingga
masyarakat harus bijak dalam memilih-milih berita. Kenali ciriciri berita yang hoaks atau tidak benar, dan apabila ragu, tanyakan
langsung kepada ahlinya, seperti dokter dan para pakar mengenai
vaksin yang terpercaya.
Pada umumnya, orang yang pernah terkena Covid-19
telah mendapat kekebalan dari virus penyebab penyakit itu.
Namun, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit
Amerika Serikat (CDC), orang yang pernah positif Covid masih
bisa memperoleh manfaat dari vaksin Covid-19.
Belum ada informasi yang memadai mengenai berapa
lama seseorang dapat terlindungi dari Covid-19 setelah dia
terinfeksi dan memiliki kekebalan alami. Bukti awal dari sejumlah
penelitian mengindikasikan kekebalan alami ini tak begitu lama
bertahan. Ada kasus reinfeksi atau orang kembali tertular Covid
tiga bulan setelah infeksi yang pertama. Karena itu,
rekomendasinya adalah orang yang pernah tertular Covid
menjalani vaksinasi tiga bulan setelah sembuh.
C. Pentingnya
Peran
Aktivis
Kesehatan
dalam
mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS) untuk mencegah Covid-19
Sebagai upaya penanganan pandemi virus corona atau
Covid-19 yang tak kunjung reda, banyak lembaga penelitian dan
produsen
vaksin
di
seluruh
dunia
berlomba-lomba
mengembangkan vaksin Covid-19. Vaksin memiliki manfaat
sebagai upaya mencegah penyakit menular. Sebab, vaksin dapat
memberikan tubuh pertahanan dan perlindungan dari berbagai
penyakit infeksi yang berbahaya. Untuk itu, pemerintah
melakukan pemberian vaksin untuk melindungi masyarakat
terhadap penyakit-penyakit menular.
Menurut Kristoforus, vaksinasi memang telah dinobatkan
oleh WHOdan CDC sebagai salah satu upaya pencegahan terbaik
dalam bidang kesehatan masyarakat. Vaksinasi telah mendapat
perhatian publik dan diperbincangkan banyak orang, terutama
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sejak viralnya kabar terkait vaksin Covid-19. Kesadaran dan
pengetahuan masyarakat akan pentingnya vaksinasi juga semakin
meningkat. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas
Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK
Agus Suprapto menyampaikan, situasi pandemi Covid-19
membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber
daya manusia pendukungnya.
Deputi Agus menyatakan, tenaga kesehatan masyarakat
sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek
promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga
kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi
percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, dengan fokus
utama edukasi dan berdayakan masyarakat dan fokus kedua
perkuat pelayanan Kesehatan.
Saat ini waktu yang paling tepat menambah serta
menyegarkan kembali pengetahuan para tenaga medis, terutama
dokter, pentingnya edukasi mengenai vaksinasi. Para dokter harus
bisa menjadi frontline educatorsdan trusted source of
informationdemi masyarakat Indonesia yang sehat. Dengan terus
berkomitmen
untuk
mendukung
pemerintah
dalam
upayapencegahan penyebaran Covid-19, para tenaga kesehatan
harus terus memberikan informasi dan edukasi mengenai
pentingnya vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu cara tercepat
berakhirnya pandemi Covid-19. Sangat penting untuk
meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan vaksinasi
Covid-19, kesadaran dan kepedulian seluruh masyarakat dalam
pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Peran tenaga kesehatan sebagai ujung tombak
mengedukasi masyarakat, juga harus bisa mengembalikan
keyakinan masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi. Termasuk
meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid19. Para dokter dan tenaga medis perlu menyuarakan bahwa
vaksinasi itu sangat penting untuk mencegah penyakit-penyakit
yang sudah ada. Ini penting dilakukan agar setelah pandemi
Covid-19 berakhir, tidak muncul wabah penyakit-penyakit lain.
Oleh karena itu, diperlukan adanya update informasi mengenai
berbagai hal yang berkaitan dengan vaksinasi di era pandemi bagi
para dokter se-Indonesia.
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Agus mengatakan, peran tenaga kesehatan masyarakat
sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level
intervensi. Utamanya pada level masyarakat untuk melakukan
komunikasi risiko dan edukasi masyarakat terkait protokol
kesehatan untuk melawan Covid-19. Kemudian untuk melakukan
contact tracing & tracking (penyelidikan kasus dan investigasi
wabah), serta fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.
Meski Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)
telah menyatakan vaksin Covid-19 Sinovacini aman dan
efikasinya melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO), masih ada yang ragu untuk menjalani vaksinasi. Oleh
karena itu, pemerintah mengedepankan cara persuasif mengenai
hal tersebut dengan melakukan edukasi ke masyarakat
menyangkut program vaksinasi Covid-19. Diskusi dan sosialisasi
saat ini gencar dilakukan kepada para tenaga kesehatan yang saat
ini menjadi kelompok prioritas vaksinasi tahap awal. Dengan
dukungan dari semua pihak maka program penanggulangan covid19 di Indonesia akan berjalan dengan baik, sukses dan berdampak
pada baik pada penurunan jumlah kasus covid-19.
Di samping itu, beragam informasi hoaksmengenai vaksin
juga beredar di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat juga
perlu memahami setiap informasi yang didapatkannya. Kenali,
ciri-ciri berita yang tidak benar, dan apabila ragu, tanyakan
langsung kepada ahlinya, seperti dokter dan para pakar mengenai
vaksin yang terpercaya.
Peran tenaga medis dan media sosial di tengah pandemi
sangatlah vital. Meski keduanya tidak dalam bidang yang sama,
namun saat pandemi seperti sekarang ini tenaga medis dan media
sosial memberi pengaruh dan peran yang besar dalam memutus
rantai penyebaran virus corona.
Selain menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi
corona, tenaga medis juga bisa membantu masyarakat dengan cara
memberi informasi akurat dan penyuluhan terkait Covid-19
melalui media sosial.
Tak hanya memberikan pelayanan di bidang kesehatan
saja, saat ini perawat juga bisa memberikan informasi terkini dan
terpercaya terkait Covid-19 melalui media sosial. Selain itu, media
sosial yang digunakan juga bisa memberi edukasi kepada
masyarakat bagaimana bisa tetap sehat di tengah pandemi.
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Mengatasi masalah kesehatan masih menjadi sebuah
tantangan serius di Indonesia. Kini setidaknya masih ada triple
burden atau tiga masalah kesehatan penting terkait pemberantasan
penyakit infeksi, bertambahnya kasus penyakit tidak menular dan
kemunculan kembali jenis penyakit yang seharusnya telah berhasil
diatasi.
Perubahan pola hidup masyarakat yang makin modern
menjadi salah satu dasar GERMAS atau Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat dicanangkan oleh Kementrian Kesehatan Republik
Indonesia. GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk
memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan
kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi
GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku
hidup bersih sehat dan dukungan untuk program infrastruktur
dengan basis masyarakat.
Menurut Menkes, yang perlu disadari benar adalah
pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri karena pencegahan
tersebut adalah yang paling baik dan murah. Adapun langkah
pencegahan dan menjaga diri dari Virus Corona adalah dengan
menerapkan GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
Adapun caranya adalah dengan beberapa kegiatan berikut:
1. Makan dengan gizi yang seimbang
2. Rajin olahraga dan istirahat cukup
3. Jaga kebersihan lingkungan
4. Minum air mineral yang cukup
5. Makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan
daging dari hewan yang berpotensi menularkan
6. Tidak merokok
7. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol
8. Cuci tangan pakai sabun
9. Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan
atas bagian dalam
10.Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan
Pandemi telah mengubah kebiasaan hidup, dalam bidang
kesehatan kini mengenal penerapan protokol kesehatan dalam tiap
aspek kehidupan, di sinilah pentingnya peran sosialisasi Germas
untuk menjaga hidup sehat di masa wabah yang menyerang. Peran
aktivis kesehatan dalam mensosialisasikan GERMAS sangat
penting dan berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat dalam
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menerapkan pola hidup sehat. Menteri Kesehatan dr. Terawan
Agus Putranto meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar
tetap menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga dengan
terus berperilaku hidup bersih dan sehat seiring dengan kasus
virus corona.
D. Implementasi dan Adaptasi Vaksin dan Pasca Vaksin
Covid-19
1. Implementasi Vaksin
Sejak vaksin Covid-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit
masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk
menjalani vaksinasi Covid-19. Padahal, pemberian vaksin ini
sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat
dari Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan
ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau
imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh
seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan
bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai
dengan pemberian vaksin Covid-19 adalah menurunnya angka
kesakitan dan angka kematian akibat virus ini.
Saat ini, vaksin Covid-19 tengah didistribusikan ke
seluruh masyarakat Indonesia. Bersadarkan data Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia update 07 Juni 2021 pukul
18.00 WIB, total sasaran vaksinasi sebesar 40.349.049 jiwa.
Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling
tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus SARSCoV-2 penyebab penyakit Covid-19. Meskipun tidak 100%
bisa melindungi seseorang dari infeksi virus Corona, vaksin ini
dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat
dan komplikasi akibat Covid-19. Selain itu, vaksinasi Covid-19
bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau
kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian
orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Alasan
tersebut antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18
tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya
diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol.
Kesuksesan vaksinasi vaksin Corona akan ditentukan
oleh keberhasilan masyarakat melakukan adaptasi kebiasaan
baru. Protokol kesehatan 3M atau memakai masker, mencuci
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tangan, dan menjaga jarak masih diperlukan, meskipun vaksin
telah ada. Pakar Imunisasi Elizabeth Jane Soepardi
menjelaskan bahwa protokol kesehatan 3M merupakan
rekomendasi WHO dan telah ditetapkan sebagai standar bagi
semua negara. Bahwa tanpa protokol kesehatan dan vaksin,
potensi penularan Covid yaitu 100%.
Survei Indonesian Technical Advisory Group on
Immunization (ITAGI) bersama Kementerian Kesehatan
menyebutkan bahwa 64% orang Indonesia sudah mau
divaksinasi dan 24% masih ragu.
2. Adaptasi Vaksin dan Pasca Vaksin
Semenjak diumumkan kasus pertama Covid-19 pada
bulan Maret 2020 oleh presiden Joko Widodo, pemerintah
terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigatif dan
penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak semakin
menyebar dan membawa korban jiwa. Beragam pilihan
kebijakan ditempuh untuk menghadang laju penyebaran,
mulai dari penerapan physical distancing, hingga
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai
daerah yang terpetakan sebagai episentrum penyebaran.
Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang ditempuh,
pemerintah Indonesia, seperti halnya pemerintah di negara
lain, belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi
ini akan segera berakhir. Masyarakat harus membiasakan
diri untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan
COVID-19. Masyarakat dihimbau untuk patuh menaati dan
menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah.
Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia
selama tiga bulan terakhir tidak dipungkiri membawa
pengaruh yang signifikan terhadap sektor perekonomian.
Pemberlakuan PSBB secara langsung ataupun tidak, telah
berdampak pada sektor industri yang harus mengurangi
biaya produksi dengan menutup pabrik, merumahkan
karyawan, hingga melakukan PHK, sebagai upaya rasional
dalam merespons penurunan jumlah permintaan dan
pendapatan. Hal ini membawa efek domino seperti
meningkatnya jumlah pengangguran dan penurunan kualitas
hidup masyarakat. Pemerintah pun harus mengeluarkan dana
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yang tidak sedikit dari anggaran negara untuk menyediakan
stimulus dalam rangka menopang berbagai sektor yang
terdampak.
Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah
Indonesia pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan
new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai
respons realistis terhadap eksistensi Covid-19 serta
diperkuat dengan estimasi penemuan vaksin sebagai satusatunya senjata untuk menanggulangi Covid-19 yang belum
bisa ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam
tahap pengembangan dan membutuhkan waktu untuk uji
coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan
kehidupan normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional
terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, kompromi
terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin
ditemukan, serta pemahaman realistis bahwa kemungkinan
besar Covid-19 tidak akan pernah hilang dari muka bumi,
sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk
hidup berdampingan secara damai.
Seperti yang disampaikan oleh Ketua Tim Pakar
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku
Adisasmita, new normal sendiri dimaknai sebagai perubahan
perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas
secara normal. New normal juga diartikan sebagai skenario
untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek
kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia,
pemerintah mengumumkan rencana untuk pengimplementasian kebijakan new normal dengan mempertimbangkan
analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masingmasing wilayah. Prinsip utama dari rencana new normal
yang akan diterapkan ini adalah adaptasi kebiasaan baru
dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya
kehidupan dan perilaku baru masyarakat hingga vaksin
Covid-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan
new normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan
secara ketat.
a. Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru Mewujudkan New
Normal/Tatanan Kehidupan Normal Baru
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Pemerintah telah mempersiapkan beberapa panduan
menuju new normal /tatanan kehidupan normal baru. Kita
semua bisa berperan aktif memantau apakah tempat
bekerja kita atau pasar yang kita kunjungi sudah
menerapkannya untuk kepentingan bersama. Berikut
beberapa panduan yang telah dikeluarkan pemerintah di
antaranya:
 Panduan Adaptasi Kebiasaaan Baru Di Tempat Kerja
Perkantoran Dan Industri
Panduan di tempat kerja mengacu pada
Permenkes No: Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang
Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019
(Covid-19)
Di
Tempat
Kerja
Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan Baru di tempat
kerja yang ditetapkan:
1) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran
suhu dengan menggunakan thermogun. Sebelum
masuk kerja, diterapkan self assessment risiko
Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan
masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid19.
2) Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang atau
lembur, yang akan mengakibatkan pekerja
kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat
menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau
imunitas tubuh.
3) Bagi
sistem
kerja shift,
diminta
untuk
meniadakan shift 3, yakni waktu kerja yang dimulai
pada malam hingga pagi hari, jika memungkinkan.
4) Jika tetap memberlakukan shift 3, maka yang
bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50
tahun.
5) Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak
perjalanan dari atau ke rumah, dan selama di
tempat kerja.
6) Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan
oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak
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mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan
sebagainya untuk membantu mempertahankan daya
tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat
diberikan suplemen vitamin C.
 Memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, dengan
cara:
1. Memastikan kebersihan tempat kerja
2. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir.
3. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan
4. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan
yang benar
5. Menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi
alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang
diperlukan, seperti pintu masuk, ruang rapat, pintu
lift, dan lain-lain.
Menerapkan physical distancing dalam semua
aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal
1 meter pada setiap aktivitas kerja, dengan
mengadakan pengaturan meja kerja atau workstation,
pengaturan kursi saat di kantin, dan lain-lain).
 Panduan Adaptasi Kebiasaan Di Sektor Jasa Dan
Perdagangan
Aturan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi
penyelenggara sektor jasa dan perdagangan diatur
dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/335/2020
tentang
Protokol
Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja
Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam
Mendukung Keberlangsungan Usaha.
Masyarakat umum juga perlu mengetahui
protokol ini untuk Anda juga penting mengetahui
protokol ini karena masyarakat juga dapat melihat
apakah penyelenggara jasa telah menerapkan aturan
pencegahan penularan Covid-19 berdasarkan aturan
new normal. Berikut beberapa Adaptasi Kebiasaan
Baru di sektor Jasa dan Perdagangan yang ditetapkan
dalam Permenkes tersebut :
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 Bagi penyelenggara /pelaku usaha sektor jasa dan
perdagangan
1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara
berkala di area kerja dan area publik
2. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai
dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/
pelaku usaha
3. Memastikan pekerja memahami perlindungan diri
dari penularan Covid-19 dengan perilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS)
4. Pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja
sebelum mulai bekerja dan konsumen atau pelaku
usaha di pintu masuk. Pekerja dengan suhu >37,30
derajat Celcius setelah dua kali pemeriksaan
dengan jarak lima menit, tidak diperkenankan
masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan.
5. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan
masker
6. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1
meter.
7. Mencegah kerumunan.
 Bagi pekerja/konsumen, yang dapat dilakukan adalah :
1. Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat
bekerja. Pekerja yangmengalami gejala seperti
demam/batuk/pilek/sakit
tenggorokan
disarankanuntuk tidak masuk bekerja dan
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanankesehatan
jika diperlukan.
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci
tangan dengan sabun danair mengalir, atau
menggunakan hand sanitizer.
3. Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata,
hidung atau mulut.
4. Tetap
memperhatikan
jaga
jarak/physical
distancing minimal 1 meter saatberhadapan dengan
pelaku usaha atau rekan kerja pada saat bertugas.
5. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti
pakaian saat selesaibekerja.
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6. Gunakan masker saat berangkat dan pulang dari
tempat kerja serta selamaberada di tempat kerja.
7. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak
dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan
handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya
dengan cairan desinfektan.
 Bagi Konsumen/Pelanggan
1. Selalu menggunakan masker selama berada di area
publik
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci
tangan dengan sabun danair mengalir atau
menggunakan handsanitizer.
3. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung
dan mulut.
4. Tetap
memperhatikan
jaga
jarak/physical
distancing minimal 1 meter dengan orang lain.
 Persiapan Melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru Pasca Vaksin
Secara pribadi, persiapkan mental untuk
menerima segala perubahan kebiasaan yang akan
terjadi. Semua orang diminta berperilaku hidup sehat
dan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan
COVID-19 yang selama ini sering didengungkan.
Protokol pencegahan itu di antaranya:
1. Selalu menggunakan masker jika bepergian ke luar
rumah.
2. Memahami etika batuk.
3. Tidak ke luar rumah jika tak memiliki kepentingan
mendesak.
4. Rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir
dan sabun atau menggunakan hand sanitizer
dengan kadar alkohol minimal 60%.
5. Tidak bertukar barang dengan orang lain di tempat
kerja, misalnya membawa piring, gelas, dan sendok
sendiri.
6. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan
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mengambil jurusan akuntansi konsentrasi AKP (Akuntansi
Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bina
Bangsa yang beralamat Jl. Raya Serang – Jakarta, Km. 03 No. 1B,
Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten
42124.
Hp/Email : 085718204640/iiscois03@gmail.com

Andini Eva Saputri
Biasa dipanggil Andin.Saya lahir di Kota
Metro, Lampung Tengah pada tanggal 17
November 1999 dan saat ini saya berusia 21
tahun.Saya merupakan anak ketiga dari empat
bersaudara,dua saudara laki-laki dan satu
saudara perempuan.Ayah saya berprofesi
sebagai pedangan somay keliling sejak saya
dan keluarga pindah rumah dan ibu saya
berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sekolah
dasar pertama saya bernama SD Negeri 02 Metro Pusat,tetapi
hanya berlangsung sampai kelas 3 pertengahan.Karena pada saat
itu,orang tua memutuskan untuk pindah rumah ke Way Jepara
Lampung Timur dikarenakan banyak saudara dari ayah yang
berada disitu.Setelah pindah,orang tua mendaftarkan saya ke
sekolah yang baru bernama SD Negeri Braja Asri dan bersekolah
hingga lulus.
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Selanjutnya saya memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi
yaitu SMP. Didaftarkan oleh kedua orang tua di SMP
Muhammadiyah 1 Way Jepara. Dan pada saat itu saya
mendapatkan peringkat 1 dan 2 selama berada di sekolah itu
hingga lulus.Jarak dari rumah menuju ke sekolah kira-kira 1
Km,sehingga terkadang saya diantarkan oleh ayah kesekolah
sebelum beliau berangkat untuk berdagang.
Setelah itu,saat memasuki SMA saya mencoba
mendaftarkan ke sekolah favorit yang ada di daerah saat itu yang
dikenal sebagai sekolahnya anak-anak pintar dari seluruh daerah
Lampung Timur. Dan Alhamdulillah pada saat pengumuman saya
diterima untuk bersekolah di sana. Dengan jarak yang lumayan
jauh dari rumah,seperti biasa saya sering diantarkan oleh ayah
untuk ke sekolah.Setelah satu tahun bersekolah di sana, saya
benar-benar merasakan bahwa sekolah itu berisi murid-murid
pintar dan cerdas sehingga dapat memotivasi saya untuk giat
belajar walaupun tidak mendapatkan peringkat 1 atau 2 setidaknya
saya mampu masuk dalam 10 besar peringkat di kelas hingga
lulus.
Begitu lulus SMA, saya diberitahukan paman dari ibu
saya yang berada di Serang, Banten untuk bekerja disana.Karena
kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan,saya bertekad untuk
membantu meringankan beban orang tua untuk bekerja mengikuti
perintah paman dengan resiko umtuk mengubur keinginan untuk
melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi yaitu Universitas.
Setelah itu saya didaftarkan oleh paman kesalah satu pabrik yang
berada di Cikande yang bernama PT T aco Anugerah Corporindo
dan berhasil masuk untuk bekerja sebagai operator produksi di
sana.Dan kabar gembiranya karena pabrik yang saya tempati ini
adalah pabrik yang baru beroperasi pada tahun 2017 sampai
sekarang,secara kebetulan juga saya dan rekan-rekan lainnya
adalah karyawan pertama pabrik tersebut yang memiliki peluang
untuk dijadikan sebagai karyawan tetap lebih besar. Setelah
mendapat satu tahun kerja,saya memutuskan untuk melanjutkan
pendidikan yang sempat tertunda dan mendaftarkan diri pada salah
satu Universitas di Serang bernama Universitas Bina Bangsa. Dan
Alhamdulillah sampai sekarang masih berkuliah dan bekerja
dengan baik dan benar.
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M. Ilmi Syiraf
Lahir di Serang pada 23 Agustus 1999. Anak
ke 2 dari 3 bersaudara ini merupakan anak
lelaki dari pasangan bapak Royani dan ibu
Umyanah saat ini penulis tinggal di kp.
Sukacai RT.04, RW. 01 desa Sukacai,
kecamatan Baros, Kabupaten serang, Banten.
Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar
pada tahun 2007 bertempat di SD N Sukacai 2
dan lulus di tahun 2012. Kemudian
melanjutkan pelanjutkan pendidikan nya ke Mts Nurul Huda
Baros dan lulus pada tahun 2015. Berlanjut pada jenjang SMA
penulis memilih melanjutkan ke SMA N 1 Baros dan lulus pada
tahun 2018. Saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan Strata
1 (S-1) di Universitas Bina Bangsa Fakultas Manajemen dan
Bisnis jurusan Manajemen.
Firda Maryati
Lebih dikenal dengan panggilan firda.
Dilahirkan di Serang pada tanggal 03
Desemher 1998. Beragama islam dan
berkewarganegaraan Indonesia. Anak ketiga
dari lempat bersaudara . Saya merupakan
seorang mahasiswi, penulis merupakan
mahasiswi dari Universitas Bina Bangsa
Banten (Uniba) Program Studi Manajemen.
Beralamatkan di Serang tepatnya di Kp.
margaluyu rt.024 rw.005 kel.margaluyu kec.kasemen, serangbanten. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN
Margaluyu tahun 2010-2011, melanjutkan pendidikan di SMPN
26 Kota Serang pada tahun 2013-2014 lulus, dan melanjutkan
pendidikan di SMAN 4 Kota Serang pada tahun 2018 lulus,
kemudian melanjutkan studi stara-1 (S1) jurusan akuntansi dengan
konsentrasi akuntansi manajemen di Universitas Bina Bangsa
(UNIBA), yang beralamat Jl. Raya Serang-Jakarta, Km. 03 No.
1B, Panancangan, Kecamatan Cipocock Jaya, Kota Serang Banten
42124.
Email
: firdamaryati2@gmail.com
Instagram
: @firdaa_m
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Indasari
Lebih dikenal dengan panggilan Indah.
Dilahirkan di Serang pada tanggal 28 Mei
2000. Beragama islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Anak terakhir dari 3
bersaudara dari pasangan Bapak Nawawi dan
Ibu Kasni. Penulis merupakan seorang
mahasiswi dari Universitas Bina Bangsa
Banten (UNIBA) Program Studi Akuntansi,
beralamatkan di Grand Serang Asri Cipocok
Jaya Serang Banten. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di
SDN Mangunreja lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan
di SMPN 10 Cilegon lulus pada tahun 2015, melanjutkan
pendidikan di SMKN 1 kota Serang dan lulus pada tahun 2018,
kemudian melanjutkan studi strata-1 (S1) jurusan Akuntansi
dengan konsentrasi Akuntansi Pajak di Universitas Bina Bangsa.
Email
: indaaahsari28@gmail.com
Instagram
: @iiindahsr
Adien Nurdiansyah
Dilahirkan di Serang 20 Agustus 1999, anak
pertama dari dua bersaudara dari pasangan
Bapak Aan Mulyana dan Ibu Nurhaida.
Menganut Agama Islam. Berkewarganegaraan
Indonesia. Beralamat di Kp. Walantaka
(Empang)
RT.01
RW.01
Kelurahan
Walantaka Kecamatan Walantaka Kota
Serang-Banten. Menyelesaikan Pendidikan di
SDN Cipocok Jaya 1 tahun 2013. SMPN 8
Kota Serang tahun 2015. SMK Informatika Kota Serang Jurusan
Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2018. Selanjutnya pada
tahun 2018 menjadi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta di Kota
Serang yaitu Universitas Bina Bangsa (UNIBA) mengambil
Program Studi S1 Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer.
Pengalaman Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu Komputer
(HIMAKOM). Bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
(STIKes) Salsabila Serang sebagai Staff Akademik (sejak 2020).
E-mail
: adiennurdiansyah11@gmail.com
Instagram
: @adnsyah_
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Syahril Kirom
Lahir di Cilegon, 04 Maret 1999. Saya adalah
anak ke empat dari 4 bersaudara. Ayah saya
seorang PNS dan telah mengabdi dalam bidang
pendidikan. Semasa kecil saya pernah
membantu perjuangan orang tua saya
khususnya ibu yaitu membantu berjualan
ketupat sayur dan gorengan, setiap hari sebelum
dan setelah pulang sekolah saya bersama ibu
yang seorang pedagang, berjualan di depan
rumah, karena memang saat itu rumah kami ramai penduduk.
Saya pernah menjuarai Popnas Jateng 2018 kategori
beladiri petarung bebas bertempat di semarang dan sejak itu pula
saya banyak mengikuti kejuaraan olahraga beladiri, pada saat itu
perjuangan untuk sampai ke level nasional sangatlah tidak mudah,
butuh banyak prjuangan dan pengorbanan. Disaat itu pula saya
membawa nama baik kota cilegon, provinsinsi banten dan sekolah
SMK Negeri 1 Cilegon, bukan itu pula saya juga mendpat
apresiasi dari gubernur banten, walikota serta sekolah pada saat
itu. Dan sekarang saya belajar di Universitas Bina Bangsa Jurusan
Teknik Industri dan saya juga bekerja di perusahaan kimia PT
Solo Logo Indonesia Chemical Agro bertempat di Cikande Serang
Banten posisi operator produksi.
PENGALAMAN : Helper, Operator Produksi
SERTIFIKAT: Kompetensi Drafting and Design, Sertifikas
Praktek Kerja Industi, Sertifikat prestasi olahraga

Ita Krisdayanti
Biasa dipanggil ita. Saya lahir di kota
merangin.tempat tanggal lahir saya di
sidolego 26 otober 1997. Saat ini saya berusia
23 tahun.Jenjang sekolah yaitu pernah
bersekolah di SDN 27/VI sidolego 1, tamat
2010, lanjut bersekolah di SMPN 10
Merangin, tamat pada tahun 2013,lanjut
bersekolah di SMKN 4 Merangin.dan saat ini
saya sedang menempuh pendidikan jenjang S1
Di Universitas Bina Bangsa Banten.
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Rensi Pasassung
Biasa di panggil Rensi dilahirkan di Serang,02
Maret 2020.Anak kedua dari empat bersaudara
dan merupakan anak satu-satunya perempuan
dari empat bersaudara.Tinggal di Perumahan
Puri cisait Pratama blok B 3 C No 12A
kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten.Agama Kristen. Pendidikan
TK di TK Melati (Tahun 2006), SD di SDN
SENTUL 4 (Tahun 2007-2012) SMP di
SMPN 1 Kragilan (Tahun 2013-2015) ,SMA di SMAN 1 KOTA
Serang (Tahun 2016-2018) dan sedang menjalani masa Kuliah di
Universitas Bina Bangsa Jurusan Akuntansi. Bekerja di
PT.Pouchen Indonesia (2019-Ssekarang).

Ahmad Suherman
Lebih dikenal dengan panggilan Ahmad.
Dilahirkan di Serang pada tanggal 12 Mei
1997. Beragama islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Anak pertam dari lima
bersaudara dari pasangan bapak Aspuri dan
Ibu Suntiyah. Saya merupakan seorang
mahasiswa, dari Universitas Bina Bangsa
Banten (UNIBA) Program Studi Hukum. Saya
senang berorganisasi dan organisasi yang saya
jalani sampai saat ini paskibra. Tempat tinggal di Serang tepatnya
di Kp. Pasir Kulon RT/RW 003/003 Desa Kamurang, Kecamatan
Cikande, Kabupaten Serang- Banten. Menyelesaikan Pendidikan
Sekolah Dasar di SDN Rancailat tahun 2010 lulus, melanjutkan
pendidikan di SMPN 3 Cikande pada tahun 2013 lulus, dan
melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Cikande pada tahun 2016
lulus, kemudian melanjutkan studi stara-1 (S1) jurusan Hukum
dengan konsentrasi (Hukum Bisnis ) di Universitas Bina Bangsa
(UNIBA), yang beralamat Jl. Raya Serang-Jakarta, Km. 03 No.
1B, Panancangan, Kecamatan Cipocock Jaya, Kota Serang Banten
42124.
No Hp : 081212165960
Email : ahmadsuherman014@gmail.com
Fahad
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Lahir di Surakarta, 13 April 1996, merupakan
putra pertama dari pasangan H. Husein
Abdulhadi Badres dan Ibu Fitriyah Makarim.
(Data : Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Perumahan Permata
Balaraja Blok A47/16 RT/RW 008/001 Desa
Saga
Kecamatan Balaraja
Kabupaten
Tangerang Provinsi Banten. Menyelesaikan
pendidikan (Data : Sekolah dari SD s/d
Perguruan Tinggi) di Sekolah Dasar (SD Al-Irsyad Surakarta dan
lulus tahun 2008), Sekolah Menengah Pertama (Madrasah
Tsanawiyah Nurul Haq Balaraja dan tahun lulus 2011), Sekolah
Menengah Atas (SMA Negeri 19 Balaraja dan tahun lulus 2013),
Perguruan Tinggi studi strata-1 (S-1) Jurusan Manajemen di
Universitas Bina Bangsa Banten.
Data pengalaman bekerja : sejak tahun 2015 sudah memulai
bekerja di (CV. Fitria Jaya Balaraja) sampai dengan tahun 2017, di
(CV. Digital Ilmu Persada Surakarta) dari tahun 2017 sampai
dengan 2019, di (Kantor Kecamatan Cisoka Kabupaten
Tangerang) sebagai Operator Perencanaan dan Keuangan dari
2019 sampai dengan 2020 dan di (Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tangerang) dari tahun 2020 sampai
dengan sekarang.
Data pengalaman organisasi Sellect Indonesia Kabupaten
Tangerang tahun 2016-2018 menjabat sebagai Anggota Divisi
Sellect Event Manajemen.

Saefullah Aji
Lahir pada tanggal 15 mei 2000 di serang
banten. saat ini sedang menempuh pendidikan
di universitas bina bangsa faklutas ekonomi
dan bisnis. jurusan akuntansi perpajakan
selain mahasiswa juga merupakan karyawan
swasta disalah satu perusahaan swasata di
tangerang
pada
bidang
perpajakan.
mempunyai tekad yang kuat untuk merubah
masa depan menjadi lebih baik adalah pilihan
saya untuk menjadi mahasiswa sekaligus bekerja.
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SEKAPUR SIRIH
Bahwa Desa adalah sekatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya desa jauh lebih
dahulu dari pada hadirnya negara Republik Indonesia ini.
Hadirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini
telah memberikan daulat kepada desa untuk mengatur rumah
tangga Desa, mengelola anggaran dan melaksanakan proses-proses
pembangunan Desa sejak dari proses perencanaan hingga proses
pelestarian.
Saya selaku Sekretaris Desa Padasuka mengucapkan
selamat kepada penulis yang berjudul Berangkat dari Hati
Semangat untuk Mengabdi, dimana buku ini merupakan bagian
dari luaran dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Semoga buku ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para
pembaca.
Idris, Sekretaris Desa Padasuka Kacamatan Baros Kab. Serang.
Proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat akan
diakhiri dengan bukti nyata yang ditandai dalam tertulis atau tidak
tertulis. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) merupakan kegiatan
lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Buku ini merupakan hasil
dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengupas
tuntas delapan bidang program yang wajib dilaksanakan oleh
KKM dengan menganalisis potensi dan permasalahanpermasalahan serta memberikan solusi dalam bentuk implementasi
kegiatan dilapangan sebagai bentuk kontribusi nyata bagi
masyarakat. Buku ini baik untuk dibaca dan dijadikan referensi
oleh mahasiswa dan dosen Universitas Bina Bangsa.
Drs. Gatot Hartoko, M.Si.
Wakil Rektor II Universitas Bina Bangsa
Berangkat dari Hati, Semangat untuk Mengabdi
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Dalam rangka pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi
yang ke 3 (tiga) yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat, dalam
buku ini saya membacanya sangat bagus dan menarik karena
secara jelas dituliskan mengenai gambaran pengabdian kepada
masyarakat secara langsung di Desa Padasuka Kecamatan Baros,
dalam buku ini pun tersampaikan dengan baik mengenai hasil
karya dan inovasi yang diberikan kepada masyarkat. Semangat
mengabdi dan berkarya untuk masyarakat!!! Itulah kesan yang
tergambarkan dalam buku ini.
Hadi Kurniawanto, S.Kom., MM., MOS.,
Kepala Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M
Universitas Bina Bangsa

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah
SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita
semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari.
Shalawat beserta salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada
junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjasa
membimbing umat manusia menuju alam penuh ilmu
pengetahuan. Dalam kesempatan ini saya selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa mengucapkan
selamat kepada penulis atas selesainya buku “Berangkat dari Hati
Semangat untuk Mengabdi”, yang merupakan salah satu hasil
luaran kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen
beserta mahasiswa. Kedua, saya memberikan penghargaan atas
komitmen penulis untuk tetap konsisten dalam mewujudkan
tridarma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat yang
dituangkan dalam buku.
Semoga buku ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para
pembaca.
Hj. Nugrahini Kusumawati, SE., M. Ak., CTA.,
Dekan FEB Universitas Bina Bangsa
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Penulis secara konsisten mampu menghadirkan karya
buku yang luar biasa dalam kegiatan dharma ke 3 Perguruan tinggi
yaitu pengabdian kepada masyarakat. Membedah cara pandang
yang beragam dalam setiap problem yang ada serta memecahkan
solusi yang brilian dengan konsep Akademis.
SANGAT MENGINSPIRASI
Ardi Hidayat, S.E.,MM.
Kepala Bidang Penelitian LP2M Universitas Bina Bangsa
Buku ini sangat natural dalam menjelaskan bahwa KKM
adalah waktu yang tepat bagi calon-calon sarjana yang sudah
mendapatkan cukup teori untuk berempati, bersimpati dan
membuktikan bahwa mereka itu adalah calon orang-orang yang
bermanfaat bagi masyarakat dimana apa yg mereka katakan itu
berasal dari kajian ilmiah sekaligus mengasah ketajaman meneliti
fenomena atau masalah-masalah yang mereka rasakan langsung
dilapangan.
H. Ahmad Mukhlis, SE., MM., MOS., MCE.
Ketua LSP Universitas Bina Bangsa
Pengetahuan, kiprah mengajar, dan meneliti tidak cukup
untuk menjadi akademisi yang paripurna. Akademisi dikatakan
paripurna jika telah mengabdi kepada masyarakat dengan berbagai
rangkaian kegiatan pengabdian yang kontekstual dan relevan
dengan kebutuhan masyarakat. Buku ini merupakan rangkaian
kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Desa
Walikurun Kecamatan Carenang Kabupaten Serang. Penulis
menguraikan berbagai kegiatan pengabdian dengan bidang
pengabdian yang luar biasa komprehensif. Tiap-tiap bidang
memuat kegiatan-kegiatan yang sangat relevan dan kekinian
sehingga kontribusinya menjadi sangat memberi arti. Penulis
menguraikan secara lugas dan sederhana sehingga pembaca
dengan mudah memahaminya. Diharapkan buku ini menjadikan
inspirasi bagi pembaca sehingga nilai manfaatnya semakin
meluas.
Ende, ST., M.AB., CRA., CRP., CT., C.NNLP., CM.NLP.,
Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bina Bangsa
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Penulis buku ini adalah sahabat dan mahasiswa saya di
dunia pendidikan. Masa Pandemi Covid-19 bukan merupakan
tantangan tetapi justru menjadi suatu peluang untuk berkarya dan
mengabdi kepada masyarakat. Semua bidang dibidik dengan
cermat dan apik oleh penulis. Hal yang terkadang dianggap biasa
akan menjadi istimewa ditangan-tangan beliau.
Semoga dengan terbitnya buku “Berangkat dari Hati
Semangat untuk Mengabdi” ini pun akan terus menginspirasi,
memotivasi dan merangsang minat menulis di kalangan dosen
terutama dosen Universitas Bina Bangsa Banten.
Nani Rohaeni, SE., MM., M. Ak.,
Kepala Inkubator Bisnis Universitas Bina Bangsa

Kegiatan dharma pengabdian masyarakat merupakan
kewajiban bagi civitas akademika perguruan tinggi termasuk
Dosen. Dalam banyak praktek di Negara lain pengabdian
masyarakat dikenal sebagai community engagement. Paradigma
pengabdian masyarakat secara normatif terintegrasi dengan hasil
riset atau sebaliknya. Pada akhirnya pengabdian benar-benar
berimplikasi kepada rekayasa sosial dan termasuk teknologi di
masyarakat. Jika ingin menjadikan kegiatan pengabdian
masyarakat yang berkualitas dan lintas disiplin hendaknya ada
sebuah konvergensi lintas fakultas atau program studi juga desain
awal yang berangkat dari penguasaan masalah yang kuat disertai
data yang akurat disertai berbagai skenario solusinya. Saya
berharap buku ini sebagai dokumentasi berbobot ilmiah atas
capaian sebuah pengabdian kepada masyarakat seperti saya
maksud tersebut diatas. Semoga karya ini menginspirasi para
kolega dosen lainnya”
Encep Saefullah, S.H., M.M., Adv.
Advokat dan Managing Partners ESP Law Firm,
Dosen Tetap Universitas Bina Bangsa
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